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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\15.20.4 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 12 1/4" σε πετρώματα μαλακά

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΥΔΡ Α\15.20 100%

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 12 1/4'' σε πετρώματα μαλακά (με σκληρότητα ίση ή μικρότερη από 4

Mohs) με εγκατεστημένο στη θέση διανοίξεως γεωτρύπανο. Τιμή ανά μέτρο μήκους κατακόρηφης

υδρογεωτρήσεως με διάμετρο οπής 12 1/4'', που εκτελείται με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο.

Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη δειγματοληψίας των προιόντων διατρήσεως, μπετονίτου και νερού. Η

τιμή εφαρμόζεται για κάθε βάθος γεωτρήσεως ανεξαρτήτως συνολικού βάθους. Καταγραφή και

παρουσίαση των στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωματογραφία, κλπ).

Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\15.22.4 Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 12 1/4" σε Φ15 1/2" σε μαλακά πετρώματα

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7124 100%

Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 12 1/4'' σε διάμετρο Φ 15 1/2" σε μαλακά πετρώματα. Για τη διεύρυνση

ενός μέτρου μήκους κατακορύφου διατρήσεως σε μαλακά πετρώματα από διάμετρο 12 1/4'' σε διάμετρο

Φ 15 1/2", ανεξαρτήτως βάθους, συμπεριλαμβανομένου του μπετονίτη και του νερού.
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Τιμή ανά μέτρο μήκους διεύρυνσης (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\15.25.4 Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας φιλτροσωλήνας Φ 8", d = 4 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7128 100%

Γαλβανισμένος χαλύβδινος κατά ΕΝ 10208-1, με οπές-γέφυρες φιλτροσωλήνα κατά DIN 4922, σύμφωνα

με ΔΙΠΑΔ/β/606/2003 ΦΕΚ 292Β/2003, με διαμήκη ραφή, εσωτερικής διαμέτρου Φ 8" και πάχους 4mm

(με επιμήκη γεφυρωτή διάτρηση -μούφα- και με σπειρώματα). Για την προμήθεια και τοποθέτηση

φιλτροσωλήνα σε υδρογεώτρηση, ως ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των γαλβανισμένων

μεταλλικών οδηγών και της εργασίας διαμορφώσεως της σωληνώσεως.

Τιμή ανά μέτρο μήκους φιλτροσωλήνα (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 48,00

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\15.25.5 Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 8", d = 4mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7127 100%

Γαλβανισμένος χαλύβδινος κατά ΕΝ 10208-1, σύμφωνα με ΔΙΠΑΔ/β/606/2003 ΦΕΚ 292Β/2003, με διαμήκη

ραφή εσωτερικής διαμέτρου Φ 8" και πάχους 4mm (με επιμήκη γεφυρωτή διάτρηση -μούφα- και με

σπειρώματα). Για την προμήθεια και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση, ως ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης

της δαπάνης των γαλβανισμένων μεταλλικών οδηγών και της εργασίας διαμορφώσεως της σωληνώσεως.

Τιμή ανά μέτρο μήκους φιλτροσωλήνα (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\15.25.3 Γαλβανισμένος -περιφραγματικός- χαλυβδοσωλήνας Φ 15 1/2", dmin = 4 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7127 100%

Χαλυβδοσωλήνας, σύμφωνα με ΔΙΠΑΔ/β/606/2003 ΦΕΚ 292Β/2003, εσωτερικής διαμέτρου Φ 15 1/2" και

ελάχιστου πάχους 4 mm (με επιμήκη γεφυρωτή διάτρηση -μούφα- και με σπειρώματα), περιφραγματικός

στης υδρογεώτρησης. Για την προμήθεια και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση, ως ανωτέρω,

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των γαλβανισμένων μεταλλικών οδηγών και της εργασίας

διαμορφώσεως της σωληνώσεως.

Τιμή ανά μέτρο μήκους φιλτροσωλήνα (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 6

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\15.18.3 Για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος για ανάπτυξη και
δοκιμαστική άντληση υδρογεώτρησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7120 100%

Για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση αντληρικού συγκροτήματος για ανάπτυξη και δοκιμαστική

άντληση υδρογεώτρησης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς, τοποθέτησης και

απεγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού, η δαπάνη της τελικής έκθεσης σύμφωνα με το ΦΕΚ

292Β/2003 και κάθε άλλου σχετικού κόστους που δεν αναφαίρεται ρητά, πλην της δοκιμαστικής

άντλησης, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα.
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Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.03 Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου "πομόνα"

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7103 100%

Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με ήδη εγκατεστημένο αντλητικό

συγκρότημα βαθέων φρεάτων (πομόνα) διαμέτρού έως Φ 20" (D500 mm), με ικανότητα

αντλήσεως 400 lt/sec από βάθος 50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-09-06-00

"Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης".

Περιλαμβάνεται η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων.

Τιμή ανά ώρα πραγματοποιούμενης αντλήσεως (h).

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,90

(Ολογράφως) : τριάντα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.14 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7115 100%

Κατασκευή χαλικοφίλτρου υδρογεωτρήσεως στον δακτύλιο μεταξύ τοιχωμάτων οπής και

εξωτερικής παρειάς περιφραγματικού σωλήνα.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια διαβαθμισμένου υλικού και τοποθέτησή του περιμετρικά

των φιλτροσωλήνων της υδρογεώτρησης.

Επιμέτρηση με βάση την θεωρητική διατομή του δακτυλίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,40

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και σαράντα λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\3.01 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
γαιώδη - ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6053 100%

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη

γαιώδη - ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), ανά m3

εκσκαφής, με οποιοδήποτε πλάτος πυθμένος ή βάθος εκσκαφής, με όλες τις συναφείς

εργασίες (εκρίζωση φυτειών, εναπόθεση, χονδρική μόρφωση κλπ), βάσει αρχικών και

τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την

μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,59

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.04 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327 100%
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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.

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 Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται 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.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
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Ευρώ (Αριθμητικά): 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

Μολάοι       19/9/2017        Μολάοι        19/9/2017

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Πανάγος Άγγελος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

α.α
Πατσά Σοφία

Μηχ. Ορ. Πόρων ΠΕ
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