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ΑΡΘΡΑ
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Άρθρο

: ΝΑΥΔΡ 3.06.01

Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού
εξοπλισμού Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6058
100%
Εκτέλεση εκβαθύνσεων και διαπλατύνσεων κοίτης ποταμών ή ρεμμάτων (έργα
διευθετήσεων) με χρήση μηχανικού εξοπλισμού οποιουδήποτε τύπου, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών,
ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων".
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου
μεγαλύτερης από 50cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.
Επιμέτρηση σε σωρούς στην όχθη ή το ανάχωμα.
Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 0,72
(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο

: ΝΑΥΔΡ 3.06.02

Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού
εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον
χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6058
100%
Εκτέλεση εκβαθύνσεων και διαπλατύνσεων κοίτης ποταμών ή ρεμμάτων (έργα
διευθετήσεων) με χρήση μηχανικού εξοπλισμού οποιουδήποτε τύπου, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών,
ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων".
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου
μεγαλύτερης από 50cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.
Επιμέτρηση επί αυτοκινήτου, με αναγωγή σε συμπυκνωμένο όγκο διά διαιρέσεως με τον συμβατικό συντελεστή
επιπλήσματος.
Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης
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σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ : 0,88 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί κακής βατότητας, απόσταση L (<5km)
(0,25€/m3.km)
4 x 0,25 =
1,00
Συνολικό κόστος άρθρου 1,88
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,88
(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.02.01

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα, με την παράπλευρη
απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6054
100%
Kαθαρισμοί κοίτης ποταμων ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ χαλαρά
υλικά με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών),
κινουμένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών,
ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων".
Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών.
Επιμέτρηση σε στρέμματα επιφανείας κοίτης και πρανών που καθαρίσθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις της
μελέτης, με εμβαδομέτρηση της κατά τα ανωτέρω αποδεκτής περιοχής ολοκληρωμένης επέμβασης επί του
τοπογραφικού υποβάθρου της μελέτης, με βάση στοιχεία τοπογραφικής αποτύπωσης της περιμέτρου της ζώνης
καθαρισμού.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή όταν ο στόχος της επέμβασης είναι ποιοτικός, δηλαδή να αποκατασταθεί η
υδραυλική διατομή του ρέμματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην τεχνική περιγραφή της μελέτης, οπότε
δεν απαιτείται επιμέτρηση των ποσοτήτων των εργασιών, παρά μόνον αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος.
Τιμή ανά στρέμμα επιφανείας κοίτης (στρ.).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 720,00
(Ολογράφως) : επτακόσια είκοσι

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.03

Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση

Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6054
100%
Καθαρισμοί κοιτών τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές κλπ) χωρίς
αφαίρεση εδαφικού υλικού, με χρήση καταλλήλου προς τούτο εξοπλισμού. Στην τιμή
μονάδας περιλαμβάνεται η προσωρινή απόθεση των προϊόντων καθαρισμού στην όχθη,
προκειμένου να αποστραγγισθούν και να αποξηρανθούν, και στην συνέχεια η φόρτωσή
τους επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση
σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές, ή
προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική
παραδοχή ότι ανά καθοριζόμενη επιφάνεια ενός στρέμματος προκύπτουν 50 m3
αποξηραμένων φυτικών καταλοίπων, εκτός αν στην μελέτη του έργου καθορίζεται και
τεκμηριώνεται διαφορετική ποσότητα ανά στρέμμα, ως εξής:
= 50 m3 (ή άλλο) x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς
όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου
μεγαλύτερης από 50 cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.
Τιμή ανά στρέμμα(στρ.) πλήρως ολοκληρωθέντος καθαρισμού, σύμφωνα με την μελέτη και τα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης.
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ΕΥΡΩ : 520,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί κακής βατότητας, απόσταση L (<5km)
(0,25€/m3.km)
1 x 0,25 =
0,25
Συνολικό κόστος άρθρου 520,25
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 520,25
(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.07

Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6251

75%

ΥΔΡ 6253
25%
Eπιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή
χειμάρου, μεγίστου κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος
και μέσο πάχος που προβλέπονται από την μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου
από οποιαδήποτε απόσταση.
- Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών
επιφανειακών στρώσεων και φυτικής γής, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και
- Η συμπύκνωση της σκάφης με οδοστρωτήρα
- Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η
συμπύκνωση της στρώσης με χρήση οδοστρωτήρα.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος
διάστρωσης που προβλέπεται από την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του
προβλεπομένου από την μελέτη πλάτους δεν επιμετρώνται προς πληρωμή. Το μέσο
πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την μελέτη μπορεί να αυξηθεί τοπικά για
την αντιμετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών μεγάλης πλαστικότητας, μετά από
αιτιολογημένη έγκριση της Υπηρεσίας.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω.
ΕΥΡΩ : 6,20 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
15 x 0,19 =
2,85
Συνολικό κόστος άρθρου 9,05
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,05
(Ολογράφως) : εννέα και πέντε λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α20

Κατασκευή επιχωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 1530
100%
Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους έδρασης,
με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00
"Κατασκευή επιχωμάτων"
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο,
πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95%
αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή
Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται
στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.
- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90%
της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
- Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς φαινόμενης
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό
διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να
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διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια.
Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία τιμολογείται με
το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.
- Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος.
- Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων
που προβλέπει η μελέτη.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου
καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από
επιχώματος, η εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων
και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που

υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα με τα
χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης
ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς
θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα
του τιμολογίου:
- Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and Cover,
στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)
- Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών
- Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα
Επιμέτρηση

με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 1,05
(Ολογράφως) : ένα και πέντε λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.12

Άρση καταπτώσεων

Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6120
100%
Άρση καταπτώσεων, κατολισθήσεων, προσχώσεων, λόγω βροχοπτώσεων ή άλλης αιτίας,
οποιασδήποτε φύσης γαιωδών ή βραχωδών προϊόντων, σε οποιαδήποτε θέση του έργου,
με τη μόρφωση του πυθμένα και των πρανών και την φόρτωση και μεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών.
ΕΥΡΩ : 0,72 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί κακής βατότητας, απόσταση L (<5km)
(0,25€/m3.km)
1 x 0,25 =
0,25
Συνολικό κόστος άρθρου 0,97
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,97
(Ολογράφως) : ενενήντα επτά λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.09.01

Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα

Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6067
100%
Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου
(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη
υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης
σύμφωνα με την μελέτη του έργου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από
οποιαδήποτε απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή
τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού.
Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Σελίδα 10 από 14

Τιμολόγιο μελέτης

ΕΥΡΩ : 4,60 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί κακής βατότητας, απόσταση L (<5km)
(0,25€/m3.km)
4 x 0,25 =
1,00
Συνολικό κόστος άρθρου 5,60
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΟΔΟ Μ\507.5

Εκσκαφείς Εκσκαφέας 150 HP
Κωδικός αναθεώρησης:

Εκσκαφέας
Μ\507. 6 τύπου
(h)

0

150 HP

Ευρώ

(Αριθμητικά): 80,87
(Ολογράφως) : ογδόντα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.15

0,95-1,85 Μ3.

Λιθεπενδύσεις πρανών χωρίς αρμολόγηση

Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6155
100%
Λιθεπενδύσεις πρανών σύμφωνα με την μελέτη του έργου, ελάχιστου πάχους 0,30 m,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, δομούμενες με λίθους προέλευσης
λατομείου και τσιμεντοκονίαμα σε ακανόνιστο πολυγωνικό σύστημα (ανώμαλο
μωσαϊκό).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επό τόπου των
απαιτουμένων υλικών από οποιαδήποτε απόσταση, η παρασκευή του κονιάματος
δόμησης, η διαμόρφωση των λιθοσωμάτων, η κατασκευή της επένδυσης, τα
απαιτούμενα ικριώματα, καθώς και ο καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών
από τα πάσης φύσεως υπολείμματα των λιθοσωμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας λιθεπένδυσης.
ΕΥΡΩ : 22,70 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
30 x 0,19 =
5,70
Συνολικό κόστος άρθρου 28,40
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 28,40
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και σαράντα λεπτά

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.01

Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου

Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6079
100%
Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος, με βαθμό συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά
φαινόμενη πυκνότητα >= 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτουμένου νερού
διαβροχής, η απασχόληση μηχανημάτων διάστρωσης και συμπύκνωσης και η εκτέλεση
δοκιμών συμπύκνωσης ανά 1.000 m3 αναχώματος και τουλάχιστον μιας ανά αυτοτελές
τμήμα του αναχώματος.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) ετοίμου συμπυκνωμένου αναχώματος βάσει στοιχείων
αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,62
(Ολογράφως) : εξήντα δύο λεπτά

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β65.1.1

Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα

Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 2311
100%
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ EN10244-2, με
ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε ρόλους, για την κατασκευή
φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων
δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 "Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης,
πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)".
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής πλέξης, διαμέτρου
2,70 ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του γαλβανισμένου σύρματος ραφής Φ 2,20
ή 2,40 mm (κατ' αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος
ενίσχυσης των ακμών κατά τις επιμήκεις πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ' αντιστοιχία με τηv
ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών),
- η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες μεταφορές.
Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από το οποίο
κατασκευάζεται το πλέγμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,70
(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β65.2

Κατασκευή φατνών

Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 2312
100%
Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων,
προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 "Συρματοκιβώτια
προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)".
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων,
- η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων,
- η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα,
- η σύνθεση των φατνών,
- η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων,
- η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς
- η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους.
Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής κιβωτίων ή σάκων ή
οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,50
(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β65.3

Πλήρωση φατνών
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Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 2313
100%
Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους λατομείου
διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων αλλά μικρότερων από 0,25 m,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 "Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)".
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις,
- σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου,
- η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και χειρωνακτική
υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων.
ΕΥΡΩ : 17,30 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί κακής βατότητας, απόσταση L (<5km)
(0,25€/m3.km)
4 x 0,25 =
1,00
Συνολικό κόστος άρθρου 18,30
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 18,30
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα λεπτά

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 8.04.03

Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg

Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6158
100%
Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις με ή χωρίς υποβοήθηση
μηχανικών μέσων.
Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
μελέτη.
Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή πάχη
λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη.
Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται
ιδιαιτέρως με βάση το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 15,50
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8.04.03

Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 20 - 100 kg

Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6158
100%
Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις με ή χωρίς υποβοήθηση
μηχανικών μέσων.
Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
μελέτη.
Με λίθους λατομείου βάρους 20 - 100 kg.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή πάχη
λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη.
Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται
ιδιαιτέρως με βάση το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 14,50
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά

Οι μελετητές
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