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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:  « Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού
αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Β2
Κερκίνης  »

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 €

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

1. Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι    Ο Ρ Ο Ι
Σε κάθε άρθρο του τιμολογίου της μελέτης αναφέρονται οι  κυριότερες ενέργειες που

πρέπει να γίνουν για την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων εργασιών.

Εξυπακούεται ότι στις τιμές περιέχονται μεταξύ των άλλων.

α) Η αξία των απαιτούμενων υλικών έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ιδιαίτερα αλλά είναι
απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των διαφόρων εργασιών, περιλαμβανομένης
και της δαπάνης για τις αυξομειώσεις ή τυχόν φθορές αυτών.

β) Οι δαπάνες για πληρωμή του κάθε φύσεως εργατικού προσωπικού δηλ. οι μισθοί και τα
ημερομίσθια-ως η απασχόληση αργιών και Κυριακών οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου- και
κάθε είδους εισφορές, φόροι, επιβαρύνσεις, (Ι.Κ.Α., άδειες, απολύσεις, δώρα κ.λ.π.).

γ) Οι δαπάνες λειτουργίας των διαφόρων μηχανημάτων ή μέσων που θα χρησιμοποιηθούν
για την εργασία (φθορά, επισκευή, ενοίκια, καύσιμα κ,λ,π,)

δ) Οι δαπάνες μεταφοράς επί τόπου και απομάκρυνση από το έργο των διαφόρων υλικών,
εργαλείων, συσκευών, μηχανημάτων κ.λ.π. πού θα χρησιμοποιηθούν στο έργο.

      Δεν περιλαμβάνονται στις τιμές του τιμολογίου οι δαπάνες για γενικά έξοδα και το όφελος
του εργολάβου που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανέρχεται στο ποσοστό των δέκα οκτώ
τοις εκατό (18%) επί των τιμών του τιμολογίου και καλύπτει όλες τις λοιπές δαπάνες ή
έμμεσες που έχει ο εργολάβος για την έντεχνη εκτέλεση του συνόλου των εργασιών και την
λειτουργία του έργου, δηλ. έξοδα ρεύματος, τηλεφώνου, ιατρική περίθαλψη, ενοίκια, άδειες,
συμβάσεις, αποθήκευστρα, δαπάνη για την διαφύλαξη υλικών για την ασφάλεια έναντι
πυρκαγιάς ή κλοπής, για ασφάλεια προσωπικού ή τρίτων έναντι ατυχημάτων, καθορισμό του
εργοταξίου ή χώρου για δοκιμή και άλλη δαπάνη για την εκτέλεση και θέση σε λειτουργία του
έργου.

Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*]
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη
της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του
έργου.

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται
οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές

- απόσταση < 5 km 0.28

- απόσταση ≥ 5 km 0,21
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Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων,
μικρής κλίμακας εκσκαφές)
- απόσταση < 5 km 0,22

- απόσταση ≥ 5 km 0,18

Εκτός πόλεως

 · οδοί καλής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,20

- απόσταση ≥ 5 km 0,19

 · οδοί κακής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,25

- απόσταση ≥ 5 km 0,21

 · εργοταξιακές οδοί

- απόσταση < 3 km 0,22

- απόσταση ≥ 3 km 0,20

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα
(m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας,
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ),
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με
βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη
αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1ο : Υπογειωποίηση καλωδίου Μ.Τ.

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6053 100,00%

Υπογειωποίηση του υπάρχοντος καλωδίου παροχής Μ.Τ. του αντλιοστασίου
από τον πυλώνα της ΔΕΔΔΗΕ ως το χώρο του πίνακα Μέσης Τάσης. Περιλαμβάνει την
εκσκαφή, την επίχωση και όλες τις εργασίες και τα υλικά που περιγράφονται στην τεχνική
περιγραφή.

α.) Υπογειωποίηση καλωδίου Μ.Τ
Τιμή ενός τεμαχίου ( € ):= Τριακόσια πενήντα                              (350,00)

Άρθρο 2ο : Καλώδιο Μέσης Τάσης 20 KV

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ47 100,00%

Μονοπολικό καλώδιο ισχύος με πολύκλωνο χάλκινο αγωγό, ημιαγώγιμη θωράκιση του
αγωγού, XLPE μόνωση, ημιαγώγιμη θωράκιση της μόνωσης, μεταλλική θωράκιση από
σύρματα χαλκού, PVC εξωτερικός μανδύας, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
μεταφορά στον τόπο του έργου, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες,
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μούφες, κος, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως,
όπως και ειδικά στηρίγματα, υλικά σύνδεσης με τα υπόλοιπα εξαρτήματα κλπ.) επί τόπου και
εργασία διανοίξεως αυλακιών ή οπών σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου ή δαπέδου
τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η
αποξήλωση των καλωδίων Μ.Τ. του υπάρχοντος Μ/Σ.
Ένα μέτρο καλωδίου μέσης τάσης 20 kV των παρακάτω χαρακτηριστικών:

α.) Καλώδιο  1Χ70+16 τ.χ.
Τιμή ενός μέτρου ( € ): = Είκοσι οκτώ (28,00)

Άρθρο 3ο : Ακροκιβώτιο εξωτερικού χώρου

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ88 100,00%

Ακροκιβώτιο  μονοπολικό  πλαστικού καλωδίου, ξηρού τύπου τάσης 24 KV, εξωτερικού
χώρου,  διατομής για καλώδιο 70 mm2 , με την σύνδεση με άλλα όργανα  του  πίνακα  και  τις
καλωδιώσεις, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  στον τόπο του έργου που
ανάγονται σε   εργασία,   καθώς   και   την   εργασία  συναρμολόγησης, εγκατάστασης  και
δοκιμών, με παράδοση σε πλήρη και κανονική  λειτουργία.

Τιμή ενός τεμαχίου ( € ): =Εκατόν είκοσι                        (120,00)

Άρθρο 4ο : Ακροκιβώτιο εσωτερικού χώρου

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ88 100,00%

Ακροκιβώτιο  μονοπολικό  πλαστικού καλωδίου, ξηρού τύπου τάσης 24 KV, εσωτερικού
χώρου,  διατομής για καλώδιο 70 mm2 , με την σύνδεση με άλλα όργανα  του  πίνακα  και  τις
καλωδιώσεις, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  στον τόπο του έργου που
ανάγονται σε   εργασία,   καθώς   και   την   εργασία  συναρμολόγησης, εγκατάστασης  και
δοκιμών, με παράδοση σε πλήρη και κανονική  λειτουργία.

Τιμή ενός τεμαχίου ( € ): =Ε νενήντα         (90,00)

Άρθρο 5ο : Απαγωγός υπερτάσεων γραμμής

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ88 100,00%

Απαγωγός υπερτάσεων γραμμής, ονομαστικής  τάσης 21 KV, έντασης δοκιμής 10 ΚΑ, με την
σύνδεση με το Μ/Σ μέσω μεταλλικής κατασκευής δηλαδή  προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,
μεταφορά  στον τόπο του έργου που ανάγονται σε   εργασία,   καθώς   και   την   εργασία
συναρμολόγησης (μαζί με την κατασκευή στήριξης) , εγκατάστασης, με παράδοση σε πλήρη
και κανονική  λειτουργία.

Τιμή ενός τεμαχίου ( € ): =Διακόσια εξήντα                        (260,00)

Άρθρο 6ο : Εγκατάσταση Μ/Σ

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 86 100,00%

Μετασχηματιστής τάσεως συνεχούς λειτουργίας πρωτεύοντος 20 KV, με μέγιστη
επιτρεπόμενη τάση λειτουργίας 24 KV, τάσεως δευτερεύοντος 400V, ισχύος 1000 KVA,
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υπαίθριου τύπου, τάση βραχυκυκλώσεως της τάξης 5-6% , ομάδος ζεύξεως Dy11 ή Dy5. Ο
Μ/Σ θα φέρει ηλεκτρονόμο Boucholz, αφυγραντήρα, Θερμόμετρο, μονωτήρες υψηλής (3) και
χαμηλής τάσης (4), δοχείο λαδιού πληρωμένο με λάδι μονωτικού, ακροδέκτες μέσης και
χαμηλής τάσης, δείκτη στάθμης λαδιού, πώμα πλήρωσης λαδιού, ακροδέκτης γείωσης για τη
γείωση του πλαισίου, ταμπέλα με τα χαρακτηριστικά του, στρόφιγγα δειγματοληψίας και
εκκενώσεως, τροχούς κυλίσεως. Ο Μ/Σ θα είναι βαμμένος με RAL 7000 με χρώμα γκρι.
Για διακοπή της μέσης τάσης, προμήθεια του νέου Μ/Σ ισχύος 1000 KVA, φορτοεκφόρτωση,
μεταφορά στον τόπο εγκατάστασης, την εργασία εγκατάστασης, σύνδεση του Μ/Σ με την
καλωδίωση της Μέσης τάσης και της χαμηλής, γείωση του κελύφους του Μ/Σ, προστασία
λειτουργίας του Μ/Σ έναντι υπερθέρμανσης και έλλειψης ελαίου μέσω αυτοματισμού
σύνδεσης με τον αυτόματο της μέσης τάσης, επανασύνδεση της μέσης τάσης και των
δοκιμών παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία.

α.) Για προμήθεια και εγκατάσταση ενός Μ/Σ 1000 KVA
Τιμή ενός τεμαχίου ( € ): =Δεκαεπτά χιλιάδες    (17.000,00)

Άρθρο 7ο : Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 53 100,00%

Αυτόματος διακόπτης ισχύος (κλειστού τύπου) διανομής, ονομαστικού ρεύματος In =2000 Α ,
με ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική προστασία από υπερένταση και βραχυκύκλωμα με χρονική
καθυστέρηση και στιγμιαίο ρεύμα βραχυκύκλωσης, με χειροκίνητο χειρισμό διακοπής και
επαναφοράς λειτουργίας.
Για προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά στον τόπο εργασίας, την εργασία εγκατάστασης,
αποξήλωσης του παλιού διακόπτη, την σύνδεση με τα καλώδια ισχύος και των δοκιμών
παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία.

α.) Αυτόματος διακόπτης ισχύος 2000Α
Τιμή ενός τεμαχίου ( € ): =Τέσσερις χιλιάδες διακόσια (4.200,00)

Άρθρο 8ο: Ασφαλειοαποζεύκτης

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 51 100,00%

Ασφαλειοαποζεύκτης ισχύος 630Α, τριπολικός, πλήρης, δηλαδή πλαίσιο με ανακλινόμενο
καπάκι, βάσεις ασφαλειών και  3 ασφάλειες –φυσίγγια μεγέθους 3, 600-650 Α . Για
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά στον τόπο εργασίας, την εργασία εγκατάστασης, την
σύνδεση με τα καλώδια ισχύος και των δοκιμών παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία

α.) Ασφαλειοαποζεύκτης πλήρης 630Α
Τιμή ενός τεμαχίου ( € ): =Τριακόσια πενήντα             (350,00)

Άρθρο 9ο:  Καλώδιο ΝΥΥ  1Χ185 τ.χ.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00%
      Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, κος, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα,
υλικά σύνδεσης με τα υπόλοιπα εξαρτήματα κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου ή δαπέδου τοποθετήσεως,
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Ένα μέτρο καλωδίου ΝΥΥ των παρακάτω χαρακτηριστικών:

α.) Καλώδιο ΝΥΥ  1Χ185 τ.χ.
Τιμή ενός μέτρου ( € ): = Τριάντα πέντε       (35,00)
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Άρθρο 10ο:  Αγωγός καλωδίων διπλού τοιχώματος εσωτερικής διατομής Φ140

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00%

Πλαστικός σωλήνας για την όδευση των καλωδίων. Ο σωλήνας θα είναι διπλού
τοιχώματος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. Θα αποτελείται από δύο συνεξωθημένα
τοιχώματα: Το εξωτερικό τοίχωμα που θα είναι δομημένο για μεγαλύτερη αντοχή σε
παραμόρφωση και ευκαμψία και το εσωτερικό τοίχωμα που θα είναι λείο για τη διευκόλυνση
στην εισαγωγή του καλωδίου. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς
επί τόπου του έργου των σωλήνων, του τραβήγματος καλωδίων μέσα από αυτό και η δαπάνη
στερέωσης του σωλήνα αν απαιτείται

Ένα μέτρο σωλήνα των παρακάτω χαρακτηριστικών:

α.) Σωλήνας  εσωτερικής διατομής Φ 140

Τιμή ενός μέτρου ( € ):= Δώδεκα          (12,00)

Άρθρο 11ο:  Καλώδιο ΝΥΥ  1Χ150 τ.χ.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00%
      Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, κος, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα,
υλικά σύνδεσης με τα υπόλοιπα εξαρτήματα κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου ή δαπέδου τοποθετήσεως,
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Ένα μέτρο καλωδίου ΝΥΥ των παρακάτω χαρακτηριστικών:

α.) Καλώδιο ΝΥΥ  1Χ150 τ.χ.
Τιμή ενός μέτρου ( € ): = Είκοσι εννέα                    (29,00)

Άρθρο 12ο:  Καλώδιο ΝΥΑ  1Χ70 τ.χ.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 44 100,00%
            Καλώδιο τύπου ΝΥΑ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, κος, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα,
υλικά σύνδεσης με τα υπόλοιπα εξαρτήματα κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου ή δαπέδου τοποθετήσεως,
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως

Ένα μέτρο καλωδίου ΝΥΑ των παρακάτω χαρακτηριστικών:

α.) Καλώδιο ΝΥΑ  1Χ70 τ.χ.
Τιμή ενός μέτρου ( € ):= Δεκατρία                              (13,00)

Άρθρο 13ο: Τριπολικός ασφαλειοδιακόπτης 630Α

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 53 100,00%

Τριπολικός ασφαλειοδιακόπτης ονομαστικής εντάσεως 630Α, ισχύος 355 KW με
περιστροφικό χειριστήριο 0-1 και άξονα με ρυθμιζόμενο μήκος, τις αντίστοιχες ασφάλειες και
βοηθητικές επαφές αν απαιτηθούν. Για προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά στον τόπο
εργασίας, την εργασία εγκατάστασης, την σύνδεση με τα καλώδια ισχύος και των δοκιμών
παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία

Τιμή ενός τεμαχίου ( € ): =Χίλια εκατό                (1.100,00)
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Άρθρο 14ο : Κατασκευή κυκλώματος ισχύος και αυτοματισμού

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00%

Πλήρη αποκατάσταση κυκλώματος ισχύος και αυτοματισμού δηλαδή οτιδήποτε
εργασία και υλικό απαιτείται για την ορθή λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος. Οι
εργασίες κατά ελάχιστο θα περιλαμβάνουν:

1. Αποξήλωση των οργάνων του πίνακα
2. Τοποθέτηση λαμαρίνας πάχους 4 mm όπου θα στερεωθούν τα κυκλώματα ισχύος και

αυτοματισμού. .
3. Τοποθέτηση εκκινητή ομαλής εκκίνησης (soft starter) με συνδεσμολογία του εκκινητή

στη γραμμή, ισχύος μεγαλύτερης των 300 KW και έντασης ρεύματος μεγαλύτερου
των 560 Α με ενσωματωμένο ρελέ by-pass.

4. Προστασία του εκκινητή με τηκτές ασφάλειες υπερταχείας διακοπής (ασφάλειες
ημιαγωγών) ενδεικτικού τύπου Bussmen ή Ferraz εντάσεως διακοπής τα 900 Α, με
τις ανάλογες βάσεις τοποθέτησης και υλικά στερέωσης.

5. Απαγωγοί υπερτάσεων (αντικεραυνικά) για προστασία των φάσεων και ουδετέρου με
αποσπώμενα φυσίγγια και ένδειξη κατάστασης λειτουργίας, κλάσης Τ2. Για την
προστασία των τριφασικών καταναλώσεων απαιτούνται 4 τεμ (3 φάσεις + ουδέτερος)

6. Το κύκλωμα αυτοματισμού που θα περιλαμβάνει ασφάλεια 10 Α, ρελέ στάθμης για
την προστασία έναντι έλλειψης νερού με την καλωδίωση ως και τα ηλεκτρόδια, τα
ηλεκτρόδια,  ρελέ ασσυμετρίας  για την προστασία από διακοπή μιας φάσης της ΔΕΗ,
χρονικό καθυστέρησης εκκίνησης, διακόπτη χειρισμού τριών θέσεων, αυτόματο
διακόπτη 10Α και όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις για τη λειτουργία του
κυκλώματος αυτοματισμού.

7. Κύκλωμα λειτουργίας του γρασαδόρου που θα λειτουργεί ταυτόχρονα με τη
λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος και θα περιλαμβάνει έναν τριφασικό
ασφαλειοδιακόπτη 3Χ10 Α, έναν θερμομαγνητικό διακόπτη τάξεως 1-1,5 Α, τριφασικό
ρελέ ισχύος 4 KW με τις απαιτούμενες βοηθητικές επαφές. Η τροφοδοσία του
γρασαδόρου θα γίνει με καλώδιο ΝΥΥ 4Χ2,5

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον
τόπο ενσωμάτωσης όλων των προαναφερθέντων απαιτούμενων υλικών και των μικροϋλικών
συνδέσεων κλπ. η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, με τις
εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη σύνδεσης των υλικών των κυκλωμάτων
στο εσωτερικό του πίνακα, δοκιμών ορθής και πλήρους λειτουργίας και ρυθμίσεων (ειδικά της
λειτουργίας του soft-starter) και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για
παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία μεταξύ των οποίων και όλες οι
απαραίτητες ενέργειες-μετρήσεις για την επιλογή του αντλητικού συγκροτήματος που θα
ηλεκτροδοτηθεί.

α.) κατασκευή κυκλώματος ισχύος και αυτοματισμού
Τιμή ενός τεμαχίου ( € ):=Εννέα χιλιάδες εννιακόσια (9.900,00)

Άρθρο 15ο : Πολυόργανο πόρτας με τους αντίστοιχους Μ/Σ εντάσεως

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 56 100,00%

Τοποθέτηση ενός ψηφιακού πολυοργάνου πόρτας με τέσσερα (4) παράθυρα τύπου LED. Η
σύνδεση τους θα γίνει μέσω Μ/Σ έντασης … /5 Α και θα παρέχει ένδειξη των ηλεκτρικών
μεγεθών VL-L, VL-N, A, W, Var, VA, kWh, kVarh, cosφ σε γραμμές 230/400 VAC.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο
ενσωμάτωσης όλων των προαναφερθέντων απαιτούμενων υλικών και των μικροϋλικών
συνδέσεων κλπ. η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, με τις
εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη σύνδεσης των υλικών των κυκλωμάτων
στο εσωτερικό του πίνακα, δοκιμών ορθής και πλήρους λειτουργίας και ρυθμίσεων και κάθε
άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και
κανονική λειτουργία

Τιμή ενός τεμαχίου ( € ):=Τριακόσια πενήντα       (350,00)



7

Άρθρο 16ο : Αντιστάθμιση-διόρθωση συντελεστή ισχύος

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 89 100,00%

Περιλαμβάνει την τοποθέτηση πυκνωτών συνολικού Qc=250 KVAR.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

1. την αποξήλωση παλαιών στοιχείων από το πεδίο των πυκνωτών του γενικού πίνακα
Χ.Τ.

2. την τοποθέτηση στο αριστερό πεδίο δύο σταθερών πυκνωτών 10 kVar, δύο
σταθερών πυκνωτών 25 kVar ο καθένας και δυο συστοιχιών σταθερών πυκνωτών 50
kVar ο καθένας

3. την τοποθέτηση στο δεξιό πεδίο ενός σταθερού πυκνωτή 25 kVar και μίας συστοιχιας
σταθερών πυκνωτών 50 kVar

4. την εγκατάσταση στο αριστερό πεδίο έξι (6) τηλεχειριζόμενων διακοπτών αέρος
(ρελέ) ειδικών για ζεύξη πυκνωτών με αντιστάσεις περιορισμού του ρεύματος ζεύξης

5. την εγκατάσταση στο δεξί πεδίο δύο (2) τηλεχειριζόμενων διακοπτών αέρος (ρελέ)
ειδικών για ζεύξη πυκνωτών με αντιστάσεις περιορισμού του ρεύματος ζεύξης

6. την εγκατάσταση στο αριστερό πεδίο  έξι (6) διακοπτών ισχύος (κλειστού τύπου)
ικανότητας διακοπής βραχ/τος 36 ΚΑ

7. την εγκατάσταση στο δεξί πεδίο δύο (2) διακοπτών ισχύος (κλειστού τύπου)
ικανότητας διακοπής βραχ/τος 36 ΚΑ

8. την τοποθέτηση δύο ρυθμιστών αέργου ισχύος-ένας για κάθε πεδίο- έως 6 βημάτων
με οθόνη

9. καλώδιο ΝΥΑ 1Χ10 mm2 για τους πυκνωτές των 10 kVar, καλώδιο ΝΥΑ 1Χ25 mm2
για τους πυκνωτές των 25 kVar και καλώδιο ΝΥΑ 1Χ50 mm2 για τους πυκνωτές των
50 kVar

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον
τόπο ενσωμάτωσης όλων των προαναφερθέντων απαιτούμενων υλικών και των μικροϋλικών
συνδέσεων κλπ. η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, με τις
εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη σύνδεσης των υλικών των κυκλωμάτων
στο εσωτερικό του πίνακα, των καλωδίων για τις γειώσεις, δοκιμών ορθής και πλήρους
λειτουργίας και ρυθμίσεων (ειδικά της λειτουργίας του ρυθμιστή αέργου ισχύος) και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και
κανονική λειτουργία

α.) Αντιστάθμιση –διόρθωση συντελεστή ισχύος
Τιμή ενός τεμαχίου ( € ):=Τέσσερις χιλιάδες επτακόσια (4.700,00)

Άρθρο 17ο : Χάλκινες μπάρες χαλκού

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00%

Περιλαμβάνει την τοποθέτηση ζυγών διανοµής που θα είναι κατασκευασμένοι από µπάρες
ηλεκτρολυτικού χαλκού τύπου ΕΤΡ ορθογωνικής διατοµής, διαστάσεων 80mmΧ10 mm με τα
ανάλογα στηρίγματα-μονωτήρες μέσα στον πίνακα. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται
επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο ενσωμάτωσης όλων των
προαναφερθέντων απαιτούμενων υλικών και των μικροϋλικών συνδέσεων κλπ. η δαπάνη της
εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, με τις εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές
(αυτόματος διακόπτης-καλώδια των αντλητικών συγκροτημάτων και των πυκνωτών), η
δαπάνη των δοκιμών ορθής και πλήρους λειτουργίας και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία

α.) Χάλκινη μπάρα χαλκού διαστάσεων 80mmX10mm
Τιμή ενός κιλού ( € ):=Δεκατέσσερα και πενήντα                                                   (14,50)
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Άρθρο 18ο : Εξωτερική Αντικεραυνική προστασία

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00%

Περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της αντικεραυνικής προστασίας του αντλιοστασίου ως
την τεχνική περιγραφή, δηλαδή το συλλεκτήριο σύστημα, τους αγωγούς καθόδου και το
σύστημα γείωσης καθώς και τη σύνδεση των γειώσεων των Μ/Σ με ένα από τα δύο τρίγωνα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο
ενσωμάτωσης όλων των απαιτούμενων υλικών, στηριγμάτων και των μικροϋλικών
συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής του συστήματος
αντικεραυνικής προστασίας, των τριγώνων γείωσης,  η δαπάνη μέτρησης της γείωσης,
δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της πλήρης κατασκευής .

α.)  Εξωτερική αντικεραυνική προστασία
Τιμή ενός τεμ ( € ):=Χίλια εξακόσια πενήντα                      (1.650,00)

Άρθρο 19ο : Μονοπολικός απαγωγός Τ1+Τ2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 54 100,00%

Περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση ενός απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων τύπου
Τ1+Τ2 μεταξύ φάσεων και ουδετέρου αγωγού (L-N) δυνατότητας παροχής πρωτεύουσας και
δευτερεύουσας προστασίας. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η δαπάνη προμήθειας και
μεταφοράς στον τόπο ενσωμάτωσης όλων των απαιτούμενων υλικών, στηριγμάτων και των
μικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εργασίας πλήρους τοποθέτησης μαζί με την
καλωδίωση τους για παράδοση του υλικού σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

α.)  Μονοπολικός απαγωγός Τ1+Τ2
Τιμή ενός τεμ ( € ):=Τριακόσια                                                                           (300,00)

Άρθρο 20ο :  Απαγωγός Τ1 Ν-PE

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 54 100,00%

Περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση ενός απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων τύπου
Τ1 μεταξύ ουδετέρου και αγωγού προστασίας (N-PE) δυνατότητας παροχής πρωτεύουσας
προστασίας. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον
τόπο ενσωμάτωσης όλων των απαιτούμενων υλικών, στηριγμάτων και των μικροϋλικών
συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εργασίας πλήρους τοποθέτησης μαζί με την καλωδίωση τους
για παράδοση του υλικού σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

α.) Απαγωγός Τ1 Ν-ΡΕ
Τιμή ενός τεμ ( € ): = Διακόσια ογδόντα πέντε (285,00)

Άρθρο 21ο : Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 46

Περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας για την προστασία του εξοπλισμού
του αντλιοστασίου ως την τεχνική περιγραφή. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η δαπάνη
προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο ενσωμάτωσης όλων των απαιτούμενων υλικών,
στηριγμάτων και των μικροϋλικών συνδέσεων, των καναλιών διέλευσης των καλωδίων, των
καλωδίων σύνδεσης κλπ., η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής του συστήματος,  η
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δαπάνη δοκιμής, δαπάνη δηλαδή των υλικών και της εργασίας που απαιτείται για παράδοση
της κατασκευής σε πλήρη λειτουργία.

α.) Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας
Τιμή ενός τεμ ( € ):=Χίλια τριάντα  (1.030,00)

Άρθρο 22ο : ΠΡΣ ΣΤ 6.3.1 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα
πεζού χειριστή σε μη φυτεμένους χώρους

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5371

Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο
χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους
χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους
σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)(€):= Είκοσι δύ ο και πενήντα λεπτά (22,50)

Άρθρο 23ο : ΠΡΣ Ζ 1.3 Κόψιμο-εκρίζωση μεμονομένου θάμνου με ύψος >1,5 μ

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5352

Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας ή μεμονωμένων θάμνων με μηχανικά μέσα, με
τον τεμαχισμό σε μικρότερα τμήματα, την εκρίζωση του υπόγειου τμήματος των θάμνων με
εκσκαφέα και την απομάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης με φορτηγό
αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-07-01-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)(€):= Τέσσερα                                                                          (4,00)

Άρθρο 24ο : Υδρ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6301

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης
φύσεως υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών
ορθογωνικής διατομής, σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων
κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την
μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την
διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και
συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς
σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές
και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση
ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και
εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
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- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου

από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,
φόρτωση και μεταφορά των υλικών.

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνειες του σκυροδέματος με
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις
οδηγίες της Επίβλεψης.

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών
κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των
αχρήστων καρφοβελονών.

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και
καλουπιών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή
παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς
μηχανικά μέσα

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.
.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας(€):= Οκτώ και είκοσι
λεπτά                                                                                                            (8,20)

Άρθρο 25ο : Υδρ. 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση
και συντήρηση σκυροδέματος

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις
απαιτήσεις της Μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα
του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για
την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο
εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος
στην θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
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Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρούνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής
ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
μελέτη του έργου.

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος
σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος
των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων
τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο
ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν
τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της
κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης
του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από
την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη
συνθέσεως.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

9.10.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6327

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)(€):= Ογδόντα δύο        (82,00)

Άρθρο 25ο : Οικ.  38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
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Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράτε σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου
θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο
και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί
μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι
ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1
του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Πεδίο εφαρμογής

Ράβδοι
Κουλούρες και

ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

Ονομ.
διάμετρος

(mm)

B500C B500Α B500C B500Α B500C

Ονομ.
διατομή
(mm2)

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

5,0   19,6 0,154
5,5   23,8 0,187
6,0      28,3 0,222
6,5   33,2 0,260
7,0   38,5 0,302
7,5   44,2 0,347
8,0      50,3 0,395

10,0    78,5 0,617
12,0    113 0,888
14,0    154 1,21
16,0    201 1,58
18,0  254 2,00
20,0  314 2,47
22,0  380 2,98
25,0  491 3,85
28,0  616 4,83
32,0  804 6,31
40,0  1257 9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης
και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανοιγμένα τα ακόλουθα:

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
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 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.(€):= Ένα και ένα λεπτό                                               (1,01)

Σέρρες   / /2017
Ο συντάξας

Πασχάλης Ρακιτζής
Η/Μ Μηχ/κός με Β΄ β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σέρρες      / /2017

Ο Αναπλ. Πρ/νος Έργων Δομών
Περιβάλλοντος

Αναστασιάδης Παναγιώτης
   Πολ. Μηχ/κός με Α΄β.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με την  υπ’ αριθμ. οικ. ……………./…………/…..-……..-2017

Απόφ. της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών
Σέρρες   ……./………/2017

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ
α.α.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πολ/κος Μηχ/κος  με Α΄ β


