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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

A.T. : 1

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών

οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για

επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των

δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για

οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών

και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των

γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των

εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό

οποιεσδήποτε συνθήκες,

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο

σχηματισμός των αναβαθμών

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων

σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή

επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές

θέσεις

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων

απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,

εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του

βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή

ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση

κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που

οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε

μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους

τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,

δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και

πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και
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τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία

αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 0,60 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      5  x 0,21 =    1,05

Συνολικό κόστος άρθρου 1,65

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

A.T. : 2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση

ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να

προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,

τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,81

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

A.T. : 3

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2151

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων

(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης,

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες,

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με

ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές

θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών,

εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος

- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση

σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα

αγωγών κλπ)

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος

- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων

εκσκαφών

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε

απόσταση

- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής
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για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου,

οχετού ή αγωγού

- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών

του ορύγματος

- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην

θέση του ορύγματος

- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών

από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα

του Τιμολογίου.

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας

έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι

μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές

και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη

των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη

(πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ' ύψος).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 3,40 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      5  x 0,21 =    1,05

Συνολικό κόστος άρθρου 4,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,45

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Β04.2 Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης
αγωγών

A.T. : 4

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068

Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι ύψους

1,0 m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για την

πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση του

εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-

03-00 "Μεταβατικά επιχώματα".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα επιχώματα ή μέρος τους

εδράζονται στο φυσικό έδαφος

- Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του κοκκώδους

υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων  και της σταλίας του

αυτοκινήτου

- Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση

- Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης

- Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων

- Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως και της

προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ.

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, με λήψη αρχικών και τελικών

διατομών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-οχετών
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από κοκκώδες υλικό.

ΕΥΡΩ : 9,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      5  x 0,21 =    1,05

Συνολικό κόστος άρθρου 10,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01ΣΧ Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα και πάσης φύσεως δαπέδων με χρήση
αεροσυμπιεστή (συνήθεις μέθοδοι καθαίρεσης)

A.T. : 5

Σχετικό : ΝΟΔΟ 2210 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός κατασκευών από σκυρόδεμα και πάσης φύσεως δαπέδων, με χρήση

αεροσυμπιεστή, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του

πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων

και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η

μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις

στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      5  x 0,21 =    1,05

Συνολικό κόστος άρθρου 29,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,05

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 6

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Β29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

A.T. : 7

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που

παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου

κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,

αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου

σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως
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απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),

καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα

προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής

κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη

σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης

και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων

4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που

εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του

οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,

σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση

προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι

10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις

διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε

λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από

εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, 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, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε

τύπο κατασκευής:

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

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων,

επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 77,80

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Β29.4.5 Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25

A.T. : 8

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2551

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που

παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου

κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,

αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου

σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως

απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),

καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα

προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής

κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη

σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης

και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων

4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που

εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του

οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,

σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση

προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι

10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις

διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε

λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από

εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
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εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, 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, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε

τύπο κατασκευής:

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

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25:

- βάθρων (θεμελίων και ανωδομής), πτερυγίων συνδεομένων με τα βάθρα και πλακών θεμελίωσης

τεχνικών κιβωτιοειδούς μορφής, οποιουδήποτε ύψους

- τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των λεπτοτοίχων

- κατακορύφων υποστυλωμάτων γεφυρών

- θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών

- κεφαλοδέσμων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών

- πλακών πρόσβασης, πεζοδρομίων γεφυρών καθώς και "πλακών τριβής" για τη στήριξη στηθαίων τύπου

ΣΤΕ-1

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 109,00

(Ολογράφως) : εκατόν εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.4.4 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2551

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που

παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου

κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,

αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου

σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως

απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),

καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα

προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής

κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη
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σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης

και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων

4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που

εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του

οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,

σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση

προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι

10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις

διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε

λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από

εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, 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, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε

τύπο κατασκευής:

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

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών

τάφρων με σκυρόδεμα C20/25 άοπλο ή και οπλισμένο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 143,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β.51.ΣΧ Πρόχυτα κράσπεδα  0.15x0,30m από σκυρόδεμα C20/25

A.T. : 10

Σχετικό : ΝΟΔΟ 2921 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921

        Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25,

ιδιοτήτων XF3 ή XF4 και διατομής 0.15Χ0.30 μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς

κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται

στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου

του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. Τα προκατασκευασμένα κράσπεδα θα συμμορφώνονται με το ΕΝ
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13369:2004 "Κοινοί κανόνες για για τα προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα" και να είναι

πιστοποιημένα κατά CE.Η διαμόρφωση του κρασπέδου και του πεζοδρομίου στα σημεία που προβλέπεται

διάβαση ΑΜΕΑ πρέπει να πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις των "Οδηγιών Σχεδιασμού για την αυτόνομη

διακίνηση και διαβίωση ΑΜΕΑ" του ΥΠΕΧΩΔΕ.

       Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των

απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους

σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και

υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 μ. με λεία επιφάνεια,η υποβάθμιση

υψομετρικά των κρασπέδων στα σημεία που θα κατασκευαστούν ράμπες ΑΜΕΑ και ράμπες στις θέσεις

PARKING, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς

πρίσματος διατομής  0,10Χ0,20μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους, η

δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 άμμου  καθώς και κάθε

άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση της

εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

        Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς τη βάση έδρασής του.

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,90

(Ολογράφως) : δέκα και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Β30.2 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

A.T. : 11

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2612

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 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"

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 επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας

B500A, B500C και δομικά πλέγματα) 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 συντασσονται 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 καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |

|_________|______________________________________________|_____________________|

| Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   |

|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο|

| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |

|_________|________|________________|____________________|_________|___________|

|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |

|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|

|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |

|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |

|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |

|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |

|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |

|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |

|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |

|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |
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|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |

|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |

|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |

|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |

|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |

|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |

|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |

|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |

|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |

|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

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

με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην

περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την

μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας

- 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.

 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,95

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

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"

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 επιμετράται 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 συντασσονται 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 καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.
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          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα 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 προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

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 .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01ΣΧ Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών

A.T. : 13

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: 70% ΟΙΚ 6401
30% ΟΙΚ 5531

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και

στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των

κιγκλιδωμάτων. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών πλήρως τοποθετημένα και

βαμμένα, με δύο στρώσεις μίνιο και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Τα κιγκλιδώματα θα είναι ακριβώς

του ίδίου σχεδίου με τα υπάρχοντα που είναι τοποθετημένα στον πεζόδρομο της οδού Χαριλάου

Τρικούπη.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 51.04ΣΧ Παγκάκι  σύμμικτης ή απλής κατασκευής από σκυρόδεμα και πέτρα ή  ξύλο και μέταλλο

A.T. : 14

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5222

Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακιού σύμμικτης ή απλής κατασκευής από σκυρόδεμα και πέτρα ή ξύλο

και μέταλλικό σκελετό, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.Επί

της επίστεψης του μπετόν θα βιδωθεί η τελική επιφάνεια του καθιστικού με δοκίδες από ιρόκο ή

δρύς και μεταλλικό σκελετό. Λόγω της ευαισθησίας του υλικού (ξύλου) στις περιβαλλοντικές

συνθήκες του Καρπενησίου και της σημασίας που έχουν τα ξύλινα στοιχεία στο έργο απαιτείται

ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των σκευασμάτων προστασίας και τελικής εμφάνισης. Προς τούτο ο

Ανάδοχος θα προσκομίσει στην Υπηρεσία σύστημα βαφής που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά

επαλειφόμενο αντιμυκητοκτόντο προϊόν καθώς και βαφή τελικής προστασίας και εμφάνισης.  Η

καταλληλότητα του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο συστήματος προστασίας θα επιβεβαιώνεαι με

σχετικά πιστοποιητικά και δείγματα. Η τελική απόχρωση θα είναι σκούρα και θα τυγχάνει της

έγκρισης της Υπηρεσίας και του επιβλέποντος. Ο Ανάδοχος θα διενεργήσει δοκιμαστικές εφαρμογές

που θα ελέγχονται για επαρκές χρονικό διάστημα από την υπηρεσία πριν αποφασιστεί η τελική

επιλογή συστήματος προστασίας των ξύλινων κατασκευών  του παρόντος έργου.

Για τα υλικά και τα συστήματα βαφών ξύλινων εξωτερικών επιφανειών ισχύει το πρότυπο ΕΝ 927. Η

προετοιμασία των μυκητοκτόνων, βερνικωμάτων και γενικότερα των βαφών των ξύλινων επιφανειών

περιλαμβάνει καταρχήν την αναγνώριση της κατάστασης του ξύλου.

Τα ξύλα τρίβονται και λειαίνονται με κατάλληλη τριβή, καθαρίζονται και βάφονται μόνο εφόσον το

ποσοστό της περιεχόμενης υγρασίας δεν υπερβαίνει το 15%. Ξύλα πλούσια σε ρητίνες πρέπει να

τριφτούν επιμελώς με γυαλόχαρτο (Νο 120 αρχικά και Νο 180 στο τέλος) και να καθαριστούν με

διαλυτικό.Το σύστημα βαφής θα είναι τύπου "λάδι-κερί" και θα περιλαμβάνει:

(α) Μια επίστρωση με μυκητοκτόνο - προσταστευτικό αστάρι/λάδι βάσης διαλύτου, εμποτισμού (κατά

DIN 68800-3) χωρίς αρωματικές ουσίες, με βιοκτόνες δραστικές ουσίες με βάση τα άλατα χαλκού και

βορικά άλατα (γνωστά ως άλατα CCB), για την προστασία του ξύλου από την κυάνωση (δοκιμή σύμφωνα

με ΕΝ 152-1), από μύκητες που καταστρέφουν το ξύλο (δοκιμή σύμφωνα με ΕΝ 113) και από προσβολή

εντόμων (δοκιμή σύμφωνα με ΕΝ 46). Εφαρμόζεται αναραίωτο εκτός αν προδιαγράφει διαφρορετικά ο

κατασκευαστής του προϊόντος.

(β)  Τέσσερις επιστρώσεις με βερνίκι ξύλου βάσης διαλύτου, αναραίωτο, χωρίς αρωματικές ουσίες,

με υψηλή σταθερότητα υλικού και ενεργά φίλτρα UV, με εγγύηση μακροχρόνιας προστασίας του ξύλου

από τις καιρικές συνθήκες. Η απόχρωση θα είναι σκούρα (πχ τύπου "καρυδιά"). Σκοπός είναι η

αδιαβροχοποίηση του ξύλου και η προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία. Η βάση θα είναι από

σκυρόδεμα C20/25 και για τον ξυλότυπο του θα χρησιμοποιηθούν μπετοφόρμ για την δημιουργία

αισθητικά άρτιας όψεως (εμφανές μπετόν).Στην τιμή του περιλαμβάνονται η προμήθεια , μεταφορά

και τοποθέτηση σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας καθώς και και

η κατασκευή της βάσης από σκυρόδεμα και ο μεταλλικός σκελετός και τα κατάλληλα επεξεργασμένα

ξύλα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.96.1ΣΧ Διάστρωση δαπέδων με κυβόλιθους ανάμικτους ιγνιμβρίτη-γρανίτη

A.T. : 15

Σχετικό : ΝΟΔΟ 1212 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 7452

 Επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων με δυνατότητα κυκλοφορίας οχημάτων με κυβόλιθους από

κίτρινο γρανίτη ή κόκκινο γρανίτη και Ιγνιμβρίτη Λέσβου που θα πληρούν τα χαρακτηριστικά & τον

τρόπο κατασκευής σύμφωνα με την Tεχνική Περιγραφή, την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα

σχέδια, σε τυχαία ανάμειξη 50-50.

Θα χρησιμοποιηθεί κυβόλιθος διαστάσεων 10Χ10Χ5 εκ. Απαραίτητα η πάνω πλευρά των κυβολίθων θα

έχει υποστεί κατάλληλη επεξεργασία αδροποίησης πριν την τοποθέτησή τους ("καψιμο" ή χημική ή

μηχανική επεξεργασία).

Οι φυσικοί λίθοι πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, θα επιλέγονται και με αισθητικά

κριτήρια από δείγματα και θα είναι της απολύτως εγκρίσεως της υπηρεσίας και του επιβλέποντα του

έργου.

Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα κατάλληλα πιστοποιητικά και δείγματα πετρώματος που θα

εφαρμόσει, προς έγκριση στην Υπηρεσία. Η κατασκευή και τοποθέτηση μπορεί να ξεκινήσει μόνο μετά

την έγκριση αυτή. Όλες οι προσκομιζόμενες ποσότητες των υλικών θα είναι της ίδιας ποιότητας με

τα εγκεκριμένα δείγματα. Η Υπηρεσία διενεργεί έλεγχο των τεμαχίων σε σχέση με τις τεχνικές

προδιαγραφές ή / και τα πιστοποιητικά ποιότητας στο εργοτάξιο.

Το προϊόν που θα εφαρμοστεί θα τηρεί ζητούμενες από τη μελέτη διαστάσεις. Κυβόλιθοι με

αποκλίσεις μεγαλύτερες από 8% απορρίπτονται.

Το χρώμα του υλικού θα διαφοροποιείται σύμφωνα με την μελέτη. Ειδική μέριμνα πρέπει να

λαμβάνεται στα σημεία αλλαγής υλικού με τη διαμόρφωση κατάλληλων προσαρμογών και αρμών.
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Τα χαρακτηριστικά (τύπος, σχήμα, χρώμα και διαστάσεις) των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν

στην επίστρωση εξωτερικών χώρων και των κονιαμάτων αυτών , καθώς και η διάταξη αυτών

(ευθύγραμμη, καμπυλόγραμμη, σε μορφή "ψαροκόκαλου" κτλ.) κατά την τοποθέτησή τους σε συνδυασμό

με στοιχεία των ιδίων ή άλλων χαρακτηριστικών, θα πρέπει να συμφωνούν με τα καθοριζόμενα στα

σχέδια εγκεκριμένη μελέτη. Σε περίπτωση μη σαφούς καθορισμού των ανωτέρω, ο Ανάδοχος

υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.

Η επίστρωση θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα ειδικών ιδιοτήτων και τελικό αρμολόγημα σύμφωνα με τα

σχέδια και την Τεχνική Περιγραφή.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους

εξοπλισμού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά

συμβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται  οι δαπάνες για:

Προμήθεια, επεξεργασία αδροποίησης, μεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και

ενσωμάτωση στο έργο των υλικών επίστρωσης των φυσικών λίθων που απαιτούνται.

Κατασκευή και υλικά των διαφόρων στρώσεων του τσιμεντοκονιάματος και της άμμου, επί των οποίων

εφαρμόζονται τα στοιχεία επίστρωσης.

Πλήρωση των αρμών και αρμολόγηση αυτών με τις μεθόδους και τα υλικά που περιγράφονται στη

μελέτη παρόν.

Κοπή κυβολίθων όπου αυτή απαιτηθεί.

Αντιμετώπιση των κάθε είδους κατασκευαστικών δυσκολιών και κάθε άλλη εργασία, υλικό και

μικροϋλικό, το οποίο απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή των

επιστρώσεων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16ΣΧ Διάστρωση πλακών όδευσης τυφλών

A.T. : 16

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

Επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων για δυνατότητα διακεκριμένης κυκλοφορίας ατόμων μειωμένης

όρασης στην Ζώνη Ανεμπόδιστης Όδευσης Πεζών.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιούν για την επίστρωση δαπέδων θα είναι προκατασκευασμένες

τσιμεντόπλακες με την ενδεδειγμένη επιφανειακή χάραξη και διαστάσεων 40εκ x 40εκ και πάχους

3,5εκ. με αυλακώσεις, φωτεινό χρώμα, προοριζόμενες για την ζώνη οδηγού τυφλού καθώς επίσης και

τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια "αλλαγής εξυπηρέτησης" και "κινδύνου" σύμφωνα με το σχέδιο και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Οι τσιμεντόπλακες αυτές θα έχουν ιδιαίτερα αντιολισθητική άνω επιφάνεια, κατάλληλη για τις

κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής εφαρμογής.

Στις ζώνες αυτές η διάστρωση θα γίνει σε κατάλληλη υπόβαση από σκυρόδεμα.

Η χάραξη της επιφάνειας θα διαφοροποιείται στην διάφορες ζώνες κυκλοφορίας των τυφλών σύμφωνα

με την μελέτη. Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται στα σημεία αλλαγής υλικού με τη διαμόρφωση

κατάλληλων προσαρμογών και αρμών.

Τα χαρακτηριστικά (τύπος, σχήμα, χρώμα και διαστάσεις) των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν

στην επίστρωση, καθώς και η διάταξη αυτών (αναλόγως της σήμανσης, πορείας, αλλαγή διεύθυνσης,

κινδύνου κλπ) κατά την τοποθέτησή τους σε συνδυασμό με στοιχεία των ιδίων ή άλλων

χαρακτηριστικών, θα πρέπει να συμφωνούν με τα καθοριζόμενα στο εγκεκριμένο σχέδιο και την

τεχνική περιγραφή.

Στην τιμή μονάδας του Τιμολογίου για την επίστρωση, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις

εργασίες και για χρήση κάθε είδους εξοπλισμού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά

τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης,

εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα περιλαμβάνονται, οι δαπάνες για:

-Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και ενσωμάτωση στο έργο των υλικών

επίστρωσης των πλακών που απαιτούνται.

-Προμήθεια και κατασκευή των διαφόρων στρώσεων του τσιμεντοκονιάματος, επί των οποίων

εφαρμόζονται τα στοιχεία επίστρωσης.

-Κατασκευή του δαπέδου με το τσιμεντοκονίαμα

-Πλήρωση των αρμών και αρμολόγηση αυτών με τις μεθόδους και τα υλικά που περιγράφονται στο

παρόν.

-Αντιμετώπιση των κάθε είδους κατασκευαστικών δυσκολιών και κάθε άλλη εργασία, υλικό και

μικροϋλικό  το οποίο απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή των

επιστρώσεων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.12.1ΣΧ Διάστρωση πλακών γρανίτη τύπου ΙΙ (κίτρινος)

A.T. : 17

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312

Διάστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων με δυνατότητα κυκλοφορίας οχημάτων για κίνηση και στάση

πεζών με πλακες από  γρανίτη τύπου ΙΙ (κίτρινος ή κόκκινος) που θα πληρούν τα χαρακτηριστικά &

τον τρόπο κατασκευής σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και την Τεχνική Συγγραφή

Υποχρεώσεων. Θα χρησιμοποιηθουν πλάκες  διαστάσεων 25Χ25Χ3 εκ. ή 20Χ20Χ3 εκ. με επιφάνεια

αδροποιημένη (φλογισμένη) προκειμένου να προσδώσει αντιολισθηρή ιδιότητα.

Οι φυσικοί λίθοι πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, θα επιλέγονται και με αισθητικά

κριτήρια από δείγματα και θα είναι της απολύτως εγκρίσεως της υπηρεσίας και του επιβλέποντα του

έργου.

Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα κατάλληλα πιστοποιητικά και δείγματα πετρώματος που θα

εφαρμόσει, προς έγκριση στην Υπηρεσία. Η κατασκευή και τοποθέτηση μπορεί να ξεκινήσει μόνο μετά

την έγκριση αυτή. Όλες οι προσκομιζόμενες ποσότητες των υλικών θα είναι της ίδιας ποιότητας με

τα εγκεκριμένα δείγματα. Η Υπηρεσία διενεργεί έλεγχο των τεμαχίων σε σχέση με τις τεχνικές

προδιαγραφές ή / και τα πιστοποιητικά ποιότητας στο εργοτάξιο.

Το προϊόν που θα εφαρμοστεί θα τηρεί τις ζητούμενες από τη μελέτη διαστάσεις. Πλάκες με

αποκλίσεις στις διαστάσεις μεγαλύτερες από 8% απορρίπτονται.

Τα χαρακτηριστικά (τύπος, σχήμα, χρώμα και διαστάσεις) των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν

στην επίστρωση εξωτερικών χώρων και των κονιαμάτων, καθώς και η διάταξη αυτών (ευθύγραμμη,

καμπυλόγραμμη, σε μορφή "ψαροκόκαλου" κτλ.) κατά την τοποθέτησή τους σε συνδυασμό με στοιχεία

των ιδίων ή άλλων χαρακτηριστικών, θα πρέπει να συμφωνούν με τα καθοριζόμενα στην εγκεκριμένη

μελέτη. Σε περίπτωση μη σαφούς καθορισμού των ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει

τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.

Στις ζώνες αυτές θα υπάρχει υπόβαση από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 η οποία πληρώνεται

ξεχωριστά.

Η επίστρωση θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα ειδικών ιδιοτήτων και τελικό αρμολόγημα σύμφωνα με τα

σχέδια και την Τεχνική Περιγραφή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους εξοπλισμού

που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη

και σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα

περιλαμβάνονται οι δαπάνες για:

-Προμήθεια, αδροποίηση, μεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και ενσωμάτωση στο έργο

των υλικών επίστρωσης των φυσικών λίθων που απαιτούνται.

-Κατασκευή της υπόβασης με τσιμεντοκονίαμα

-Πλήρωση των αρμών και αρμολόγηση αυτών με τις μεθόδους και τα υλικά που περιγράφονται στην

Τεχνική περιγραφή.

-Η προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών μεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις κλπ

-Κοπή των πλακών όπου αυτή απαιτηθεί.

-Αντιμετώπιση των κάθε είδους κατασκευαστικών δυσκολιών και κάθε άλλη εργασία, υλικό και

μικροϋλικό, το οποίο απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,00

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα

Άρθρο : ΟΙΚ 73.11.ΣΧ Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες τύπου Άρτας ή Αλβανίας

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες τύπου Άρτας ή Αλβανίας  μέσου πάχους 5 cm και

επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg

τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450

kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου,

και την εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.Οι φυσικοί λίθοι πέρα

από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, θα επιλέγονται και με αισθητικά κριτήρια από δείγματα και

θα είναι της απολύτως εγκρίσεως της υπηρεσίας και του επιβλέποντα του έργου.

Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα κατάλληλα πιστοποιητικά και δείγματα πετρώματος που θα
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εφαρμόσει, προς έγκριση στην Υπηρεσία. Η κατασκευή και τοποθέτηση μπορεί να ξεκινήσει μόνο μετά

την έγκριση αυτή. Όλες οι προσκομιζόμενες ποσότητες των υλικών θα είναι της ίδιας ποιότητας με

τα εγκεκριμένα δείγματα. Η Υπηρεσία διενεργεί έλεγχο των τεμαχίων σε σχέση με τις τεχνικές

προδιαγραφές ή / και τα πιστοποιητικά ποιότητας στο εργοτάξιο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,60

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.41.04ΣΧ Διάστρωση  σκαλιών με πλάκες γρανίτη τύπου ΙΙ

A.T. : 19

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7543

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου αφορά τη επίστρωση σκαλοπατιών με πλάκες φυσικού λίθου

γρανίτη τύπου ΙΙ (κίτρινου ή κόκκινου)  με εξυγίανση της υπόβασης. Θα χρησιμοποιηθεί πλάκα

διαστάσεων 20Χ20Χ3.εκ. ή αντίστοιχων του σημείου επίστρωσης (πάτημα) και πάχους 3εκ, σύμφωνα με

τα σχέδια την μελέτη και την τεχνική περιγραφή. Η έδραση των πλακών θα γίνει στα υπάρχοντα

σκαλοπάτια των υφιστάμενων δημοσίων κλιμάκων και των παρόδιων εισόδων κτιρίων, κατόπιν

αποξήλωσης των υπαρχουσών επενδύσεων.

Η πάνω επιφάνεια θα είναι αδροποιημένη  (φλογισμένη) για λόγους αντιολισθηρότητας.

Οι πλάκες σκαλιών γρανίτη θα τοποθετηθούν με ακρυλική κόλλα ειδικών ιδιοτήτων αντοχής στον

παγετό σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υλικού ισχύουν τα

αναγραφόμενα στα προηγούμενα άρθρα του παρόντος περί πλακών φυσικών λίθων. Ο Ανάδοχος θα

προσκομίσει το κατάλληλο προϊόν και θα το εφαρμόσει μόνο μετά την έγκριση της Υπηρεσίας. Ο

Ανάδοχος θα προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά καταλληλότητας για την ακρυλική κόλλα.

Η κόλλα εφαρμόζεται μόνο μετά την εξομάλυνση της υπόβασης  και τη διευθέτηση του υψομέτρου, με

κατάλληλη τσιμεντοκονία επί της υπόβασης σκυροδέματος.

Ο τρόπος εφαρμογής της κόλλας θα  τηρεί αυστηρά τις προδιαγραφές/οδηγίες του βιομηχανικού

κατασκευαστή της.

Τα χαρακτηριστικά όλων των υλικών και ο τρόπος κατασκευής θα πλήρούν τους όρους της Τεχνικής

περιγραφής και της Γενικής και Ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων

Στην τιμή μονάδος για κάθε εργασία επένδυσης / επίστρωσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

(1)Η προμήθεια, αδροποίηση και μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και μέσω

οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθμη εργασίας όλων των απαιτούμενων

υλικών, μικροϋλικών και εξοπλισμού (αναμικτήρων, ικριωμάτων, στηριγμάτων, κοχλιών, εργαλείων

κτλ) για την ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση τους εργασίας. Περιλαμβάνονται τους και οι

επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκομίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από

τον Κύριο του έργου είτε για λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. Στη δαπάνη των υλικών

περιλαμβάνεται και η φθορά τους.

(2)Η προετοιμασία των στις επίστρωση / επένδυση επιφανειών, ο καθαρισμός στις, η επιδιόρθωση

των ατελειών, οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες των υλικών, η κατασκευή των δειγμάτων και οι

επιδιορθώσεις ελαττωματικής τελειωμένης εργασίας λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου (μερικής ή

ολικής ανακατασκευής). Καθαρίζονται επιμελώς και οι τοιχοποιίες στις οποίες που πρόκειται να

τοποθετηθεί περιθώριο (σοβατεπί).

(3)Η πλήρης εργασία επένδυσης / επίστρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών διαμορφώσεων και

των ενισχύσεων με την προμήθεια των πλακών. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η διαμόρφωση των σκοτιών

και των άλλων διακοσμητικών στοιχείων όπου αυτή απαιτείται.

(4)Η προεργασία για την ενσωμάτωση των Η/Μ εγκαταστάσεων κτλ. Όπως και η κάλυψη οπών,

ανοιγμάτων και υποδοχών με τα κατάλληλα υλικά.

(5)Ο καθαρισμός των παρακείμενων επιφανειών, καθώς και η επιδιόρθωση τις από τις φθορές λόγω

των εργασιών επενδύσεων και επιστρώσεων και ο καθαρισμός του εργοταξίου μετά το πέρας των

εργασιών.

(6)Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόμενων στοιχείων.

(7)Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη αποπεράτωση των

εργασιών, έστω και πρόσθετη και μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη

και σχέδια.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (ρίχτι + πάτημα) (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.12.3ΣΧ Διάστρωση κυβόλιθων γραμμών διαχωρισμού

A.T. : 20

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312

Κατασκευή ζωνών από κυβόλιθους γρανίτη ή ιγνιμβρίτη ή τοπικού λίθου διαστάσεων 10Χ10εκ  και

πάχους 5εκ τουλάχιστον, σε ζώνες πλάτους 10 εκ τοποθετημένες στο οδόστρωμα σε θέσεις που ορίζει

το σχέδιο,  "κολυμπητά" με την χρήση κονιάματος του παρόντος. Θα είναι στην ίδια στάθμη με τα

γειτονικά δάπεδα από φυσικούς λίθους και το βάθος τους θα φτάνει μέχρι την στάθμη του

ασφαλτοτάπητα που χρησιμοποιείται ως υπόβαση των συγκεκριμένων δαπεδοστρώσεων. Θα

διαφοροποιούνται χρωματικά και ως προς την υφή από το γειτονικό δάπεδο.

Τα χαρακτηριστικά (τύπος, σχήμα, χρώμα και διαστάσεις) των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν

στην επίστρωση εξωτερικών χώρων, καθώς και η διάταξη αυτών (ευθύγραμμη, καμπυλόγραμμη, κτλ.)

κατά την τοποθέτησή τους σε συνδυασμό με στοιχεία των ιδίων ή άλλων χαρακτηριστικών, θα γίνουν

σύμφωνα με τα σχέδια και την Τεχνική Περιγραφή. Σε περίπτωση μη σαφούς καθορισμού των ανωτέρω,

ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.

Στις ζώνες αυτές μπορεί να διατηρηθεί ως υπόβαση και ο υπάρχων ασφαλτοτάπητας του οδοστρώματος

κατάλληλα καθαρισμένοςι όπως προβλέπεται από την μελέτη θα χρησιμοποιηθεί ως υπόβαση για την

διάστρωση των κυβόλιθων.Σε αυτή την περίπτωση επί του καθαρισμένου ασφαλτοτάπητα τοποθετούνται

τα στοιχεία με την παρεμβολή στρώσης ισχυρού τσιμεντοκονιάματος, το οποίο λειτουργεί ως

συγκολλητικό υλικό και διαμορφώνει τις κλίσεις για τις απαιτούμενες υψομετρικές διαφορές και

τις απαραίτητες ρύσεις.

Σε ότι αφορά τα ανωτέρω στοιχεία διαστασιολόγησης, κατ' αρχήν ο Ανάδοχος υποχρεούται να

εφαρμόσει τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Σε περίπτωση μη σαφούς καθορισμού των

εν λόγω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.

Το τσιμεντοκονίαμα με το οποίο συγκολλούνται τα στοιχεία επί της υπόβασης, πρέπει να είναι

συνεκτικό με μικρή περιεκτικότητα σε νερό (με κατά μάζα λόγο συνολικού νερού προς τσιμέντο το

πολύ 0,40). Η περιεκτικότητα του τσιμεντοκονιάματος σε τσιμέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον

650kg/m ξηράς άμμου.

Το συγκολλητικό τσιμεντοκονίαμα θα διαστρώνεται σε συνεχείς στρώσεις πάχους από 2 cm έως 2,5 cm

κατά μέγιστο. Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων με διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθμη

της επίστρωσης επιτυγχάνεται με διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης του συγκολλητικού

τσιμεντοκονιάματος. Η διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος θα προηγείται της τοποθέτησης των

στοιχείων το πολύ κατά 2 - 3 σειρές, ώστε να διευκολύνεται η εργασία των τεχνιτών χωρίς να

μειώνεται η πρόσφυση των στοιχείων λόγω ξήρανσης του τσιμεντοκονιάματος.

Κάθε στοιχείο εφαρμόζεται επί του νωπού συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος με ελαφρά δόνηση του

στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί με τη βοήθεια μιας σανίδας

εφοδιασμένης με αλφάδι. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην διαμόρφωση επαρκών κλίσεων και

απορροών ομβρίων ώστε να μην συγκεντρώνονται νερά. Κατά την διάστρωση επιβάλλεται η αποφυγή

κενών και ο εγκλωβισμός αέρα στην συγκολλητική κονία.

Μεταξύ των στοιχείων κατά την τοποθέτησή τους αφήνονται αρμοί, οι οποίοι σε περίπτωση

διαμόρφωσης ευθύγραμμων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 5mm έως8 mm, ενώ σε περίπτωση

διαμόρφωσης καμπυλόγραμμων σειρών, οι αρμοί μπορεί να είναι μεταβλητού πλάτους.

Μετά τη σκλήρυνση του συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος, η επιφάνεια της επίστρωσης διαστρώνεται

με λεπτόκοκκη τσιμεντοκονία εάν είναι απαιτηθεί από την υπηρεσία θα χρησιμοποιηθούν ειδικά

πρόσμικτα για την προστασία από τον παγετό και τα άλατα, η οποία εισχωρεί μέσα στους αρμούς και

στη συνέχεια, αφού αφαιρεθεί η περίσσειά της, η επιφάνεια της επίστρωσης διαβρέχεται με νερό.

Αν το υλικό της αρμολόγησης κατακαθίσει μέσα στους αρμούς, επαναλαμβάνεται η διαδικασία.

Τέλος, μετά τη σκλήρυνση των τσιμεντοκονιαμάτων, η επιστρωμένη επιφάνεια ξεπλένεται από τα

υπολείμματα των υλικών με τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό πίεση. Οι αρμοί πρέπει να

καλύπτονται πλήρως και να γίνεται άμεσο καθάρισμά τους μετά το αρμολόγημα. Μετά το στέγνωμα

γίνεται στεγανοποίηση των αρμών και απομάκρυνση των αλάτων.

Θα προβλεφθεί η τελική επιφάνεια να είναι στην ίδια στάθμη με τα γειτονικά δάπεδα από φυσικούς

λίθους και θα προσαρμόζεται με την στάθμη του υπάρχοντος οδοστρώματος στα όρια της μελέτης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους

εξοπλισμού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά

συμβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι δαπάνες για:

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και ενσωμάτωση στο έργο των υλικών

επίστρωσης που απαιτούνται .

Κοπή κυβολίθων στις απαιτούμενες διαστάσεις καθώς και όπου αυτή απαιτηθεί για την προσαρμογή

στα όρια του έργου.

Αντιμετώπιση των κάθε είδους κατασκευαστικών δυσκολιών και κάθε άλλη εργασία, υλικό και

μικροϋλικό, το οποίο απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή των επιστρώσεων

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 62,00

(Ολογράφως) : εξήντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.91.ΣΧ Κάδος απορριμμάτων μικρός σε ξύλινο στύλο ή σε ιστό φωτισμού τύπου Ανάπλασης Ι

A.T. : 21

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5291

O κάδος θα είναι μεγάλης αντοχής, κατάλληλος για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών

απορριμμάτων διερχομένων πεζών. Θα είναι ανθεκτικός στη διάβρωση, απρόσβλητος σε οξέα και

χημικές ουσίες. Θα έχει σχήμα κυλινδρικό και να διαθέτει εξωτερική επικάλυψη από ξύλινα

τμήματα. Το εσωτερικό έχει χωρητικότητα 40 λίτρων περίπου. Θα στηρίζεται είτε στον ιστό

ηλεκτροφωτισμού είτε σε αυτόνομο μεταλλικό στύλο διαμέτρου 10εκ. Ο ξύλινος στρογγυλός κάδος

αποτελείται από το κυρίως σώμα και  το μεταλλικό εσωτερικό κάδο.

Το κυρίως σώμα του κάδου αποτελείται από δύο μεταλλικές λάμες διατομής 40/3 οι οποίες είναι

διαμορφωμένες σε κυκλικό σχήμα με διάμετρο. Είναι τοποθετημένες σε απόσταση 39 εκ. η μία από

την άλλη. Επάνω στις λάμες έχουν εφαρμοστεί τα ξύλινα τμήματα του κάδου. Αποτελούνται από 16

τεμάχια ξύλινους πήχεις από σουηδική ξυλεία, διατομής 4,5Χ17 εκ. και μήκους 52,5 εκ. Η εφαρμογή

των ξύλων σε κάθε μία από τις λάμες, γίνεται με τη βοήθεια 32 τεμαχίων τσιγκόβιδων 1/4Χ30 με τα

αντίστοιχα παξιμάδια και με τέτοιο τρόπο ώστε να περισσεύουν 3 εκ. ένθεν και ένθεν των λαμών.

Η κατώτερη λάμα διαθέτει επίσης το σημείο στήριξης του εσωτερικού κάδου, το οποίο αποτελείται

από δύο λάμες διατομής 40Χ3 χιλ. και μήκους τοποθετημένες σε σχήμα σταυρού.

Ο εσωτερικός μεταλλικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0,5 χιλ.,

είναι διαμέτρου 33 εκ. και  ύψους 44 εκ. και στο χείλος του διαθέτει δύο αντικριστές

χειρολαβές, για τη διευκόλυνση της εκκένωσής του. Στηρίζεται δε στο εσωτερικό του καλαθιού. Ο

μεταλλικός κάδος φέρει στον πυθμένα  του τέσσερις οπές διαφυγής για την αποστράγγιση των

ομβρίων υδάτων και των υγρών των απορριμμάτων που εισέρχονται στον κάδο.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο μεταλλικός στύλος όπου  απαιτείται. Ακολουθούνται τα σχέδια , η

τεχνική περιγραφή και οι υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 140,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.97.ΣΧ Προσθήκη πρόσμικτου ειδικού χρώματος για δημιουργία χρωματιστών σκυροδεμάτων

A.T. : 22

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Πρόμήθεια και ενσωμάτωση ενός χιλιογράμμου χρώματος πρόσμικτου σκυροδεμάτων αποτελούμενου από

φυσικά ή βιομηχανικά οξείδια του σιδήρου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (χλγ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,40

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.2 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m

A.T. : 23

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5110

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και

αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι

δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την

εκτέλεση της εργασίας

 ΝΑΠΡΣ Ε04. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,40

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.7 Δένδρα, κατηγορίας Δ7

A.T. : 24

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 7  Δένδρα κατηγορίας  Δ7

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.9 Δένδρα, κατηγορίας Δ9

A.T. : 25

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 9  Δένδρα κατηγορίας  Δ9

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.8 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt

A.T. : 26

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή

τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου

μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,

λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της

λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,

δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

A.T. : 27

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο,

αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το

δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους
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μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη

φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.2 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 1/2 in

A.T. : 28

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής

λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow

controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα

χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η09.1.1. 2   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

              Ονομαστική διάμετρος  1 1/2 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος

A.T. : 29

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για

πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων

και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,22

(Ολογράφως) : είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.2.2.1 Σταλακτηφόροι Φ 20 mm από ΡΕ με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών
33 cm

A.T. : 30

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες

(κοντούς ή μακρούς), με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A',

για πίεση  λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm.  Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων

σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης

εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με

την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.

 Η08.2.2. 1  Αποστάσεις σταλακτών  33 cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,36

(Ολογράφως) : τριάντα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.24.03ΣΧ Φρεάτιο απορροής ομβρίων διαστάσεων 0,20Χ0,20μ και βάθους 0,20μ από
πολυπροπυλένιο

A.T. : 31

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1

Φρεάτιο διαστάσεων 20Χ20 εκατ.  υλοποιημένο από πολυπροπυλένιο, πολύ ανθεκτικό στα χτυπήματα

και στην θερμοκρασία, είναι ήδη προδιατεθειμένο για την ένωση με σωλήνες και στο άνω μέρος

τελειώνει σε πλαίσιο, στο οποίο μπορούν να μπουν σχάρες.

Η τιμή μονάδας της εγκατάστασης περιλαμβάνουν την προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και πλήρη

εγκατάσταση του φρεατίου και της πλαστικής σχάρας, όλων των απαραίτητων υλικών και μικρούλικων,

την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιμών καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική με την εγκατάσταση που

αναφέρεται ή όχι στο τμήμα αυτό, απαραίτητη όμως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των

εγκαταστάσεων.

Σε αυτό θα απορρέουν ή θα συνδεθούν όλες οι απολήξεις των υδρορροών από τις κείμενες κατοικίες

της οδού και θα συνδεθούν με πλαστικό σωλήνα διατομής Φ75 για την απαγωγή των υδάτων προς τον

κεντρικό αγωγό όμβριων ή στο κατάστρωμα της οδού. Για την προμήθεια και τοποθέτηση (πλήρης

εργασία) ενός φρεατίου μαζί με τα απαραίτητα μικρουλικά για την έντεχνη τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\12.13.01.03 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου
D 75 mm

A.T. : 32

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U),

συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των

απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης,

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων,

οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ).

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση

του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την

ΕΤΕΠ 08-06-02-01.

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα

καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως

υπογείων δικτύων"

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U

με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται

ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν

περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις

και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των

σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά

κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και

έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U,

 ονομαστικής πίεσης 6 at     , ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.22ΣΧ Ανύψωση ή καταβίβαση υφιστάμενων σχαρών και φρεατίων.

A.T. : 33

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1

Υπερύψωση ή καταβίβαση υφιαστάμενων σχαρών και φρεατίων, λόγω αλλαγής της τελικής στάθμης του

οδοστρώματος. Με την χρήση πρόσθετου μεταλλίκού δακτυλιδιού ή πλαισίου για την αυξηση του ύψους

του φρεατίου ή την μείωση του με προσεκτική καθαίρεση της στέψης, και αποκατάστασή της μέχρι

της τελικής στάθμης του οδοστρώματος.

Τιμή για κάθε ανύψωση ή καταβίβαση σχαρών και φρεατίων (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1ΣΧ Εκσκαφή χάνδακα διαστάσεων εως 40cm πλάτους και βάθους έως 70cm για την
τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

A.T. : 34

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Εκσκαφή χάνδακα σωληνώσεως για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με

προσοχή για αποφυγή καταστροφών των υπαρχόντων δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ κλπ), πλάτους ορύγματος

μικρότερου ή μέχρι 0,40 m και σε βάθος μέχρι 0,70 m με οποιοδήποτε τρόπο (ακόμα και

χειρονακτική εκσκαφή) ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό ή στάθμη του οποίου ή

ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση που θα πληρωθεί ξεχωριστά, με την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και

η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας που χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα

με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεως, τοπικών μετακινήσεων

(οριζοντίων ή κατακόρυφων) και μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που

περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την

κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των

μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της περιγραφόμενης

εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των

εκσκαφέντων χανδάκων ως ακολούθως:

προμήθεια - μεταφορά και διάστρωση του πυθμένα του χάνδακα με άμμο πάχους 5cm μέσα στη οποία

τοποθετείται Cu 25mm αγωγός γείωσης,

προμήθεια - μεταφορά και εργασία εγκιβωτισμού των σωλήνων σπιράλ Φ63 ή των σιδηροσωλήνων κατά

από διελεύσεις οδών, με άμμο  ώστε να περιβάλλει πλήρως το σωλήνα και 0,10 μ από το πάνω μέρος

του,

προμήθεια - μεταφορά και τοποθέτηση του πλέγματος σήμανσης,

προμήθεια - μεταφορά και η εργασία πλήρωσης με 3Α σε στρώσεις και συμπύκνωση μέχρι την στάθμη

της υπόβασης για την δαπεδόστρωση,

Στην τιμή του χάνδακα περιλαμβάνονται όλα όσα περιγράφονται παραπάνω εκτός από την προμήθεια -

μεταφορά και τοποθέτηση των σωληνώσεων Φ63 και χαλκού 25mm2 που πληρώνονται ιδιαιτέρως.

Επίσης περιλαμβάνεται και κάθε εργασία για πλήρη και άμεση αποκατάσταση των ζημιών που θα

προκληθούν προς τρίτους.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιοδήποτε απόσταση (m3)

Τιμή ενός μ3 ευρώ 6,80

έξι και ογδόντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,80

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9301.1 Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού
σε έδαφος γαιώδες

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Εκσκαφή   γιά   την   κατασκευή   λάκκου  βάσεως  θεμελιώσεως  τσιμεντοϊστού  ή

σιδηροϊστού   οιωνδήποτε  διαστάσεων  που θα γίνει με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την

χρησιμοποίηση  εκρηκτικών και με την υποστήριξη των πρανών, μόρφωση πυθμένα, την

μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπονται
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από την αστυνομία

(1 m3)

 9301.  1  Εκσκαφή σε έδαφος  γαιώδες

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,28

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.01ΣΧ Σύνδεση αγωγού εισόδου και εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής (διάνοιξη οπής)

A.T. : 36

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6744

Σύνδεση του αγωγού εισόδου και εξόδου σε φρεατίο υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο

δίκτυο ομβρίων από προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες ή πλαστικούς (ανεξαρτήτως

διατομής αγωγού δικτύου), με διάνοιξη οπής επί του φρεατίου και τις εργασίες σύνδεσης και

στεγανοποίησης επί του φρεατίου. Για μία σύνδεση πλήρως περαιωμένη όπως παραπάνω

συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραιτήτων εργασιών και υλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9312.1ΣΧ Βάση επιστυλίου φωτιστικού σώματος άοπλη ελάχιστων διαστάσεων 0.50m*0.50 m, και
βάθους 0.80 m

A.T. : 37

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Βάση επιστυλίου φωτιστικού σώματος άοπλη ελάχιστων διαστάσεων 0.50m*0.50m, βάθους 0,80 m δηλαδή

κατασκευή μίας βάσεως από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 για την έδραση και στερέωση αγκυρίων των ιστών

φωτισμού κατάλληλης διαμέτρου  που να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη οπή και μία πλευρική με

πλαστικό σωλήνα σπιράλ Φ63 για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως.

Βάθος πάκτωσης 0,60m. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία των εκσκαφών.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμαχίου ευρώ 53,15

πενήντα τρία και δέκα πέντε λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 53,15

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.03 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη
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τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                            

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9316.5ΣΧ Σωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων Φ2''

A.T. : 39

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου Φ 2 ins πάχους τουλάχιστον 3.25mm δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε

οποιαδήποτε θέση με τα ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά, με τον απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο

σύρμα 5 mm2 για την κατασκευή υπογείου δικτύου διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων σε χάνδακα βάθους

60-70 cm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των σωλήνων, του

σύρματος τραβήγματος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη έκτασης του

σωλήνα για την ευθυγράμμιση του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα μήκη που απαιτούνται, σύνδεσης

του, που θα γίνει με κατάλληλες σιδηρές  μούφες, τοποθέτησης του σύρματος καλωδίων, η δαπάνη

επισήμανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη τυχόν περιβλημάτων προστασίας του σωλήνα η ανηγμένη

δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται  για

την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η εργασία εγκιβωτισμού με άμμο και τοποθέτηση του

πλέγματος επισημάνσεως.

Τιμή για ένα μέτρο (m)
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Τιμή ενός μ ευρώ 22,00

είκοσι δύο

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.5ΣΧ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ ή ευκαμπτης 30mm

A.T. : 40

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ Φ 30 mm, υπόγειου δικτύου, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή

σωλήνας με τα απαραίτητα περιστόμια, ίσια ή καμπύλα από πορσελάνη και μικροϋλικά συνδέσεως και

στερεώσεως κλπ.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμή ενός μ ευρώ 5,52

πέντε και πενήντα δύο λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,52

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8749.1ΣΧ Προκατασκευασμένο φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεων 40Χ40 εκ.
βάθους  70εκ

A.T. : 41

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Προκατασκευασμένο φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες,

διαστάσεων 40Χ40 εκατ. Βάθους εκσκαφής 70 εκ. Στην κορυφή θα υπάρχει προκατασκευασμένο φρεάτιο

οπλισμένο με κάλυμμα πλαίσιο 40Χ40 εκ, εσωτερικών διαστάσεων φρεατίου 25Χ25 εκ. και βάθους 25

εκ. και στην κάτω πλευρά χυτό φρεάτιο από σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με πλέγμα Τ131 ίδιων

διατάσεων πάχους πλευρικού τοιχου 10εκ και βάθους 45 εκ., δηλαδή προμήθεια και τοποθέτηση ενός

φρεατίου από οπλισμένο σκυρόδεμα για την άφιξη και αναχώρηση των τροφοδοτικών καλωδίων

φωτισμού. Θα είναι ικανό να φέρει κάλυμμα πλαίσιο 300χ300 χιλ από χυτοσιδηρό αντοχής 1,5 τόνων,

σύμφωνα με το ΕΝ- 124, το οποίο πληρώνεται με ξεχωριστό άρθρο. Στις πλευρές του φρεατίου θα

υπάρχουν ή θα ανοιχθούν πλευρικές οπές με πλαστικό σωλήνα PVC Φ40 για την διέλευση του

τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Στην τιμή περιλαμβάνονται και η εργασία εξαγωγής

και αποκομιδής των προϊόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 75,50

εβδομήντα πέντε και πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,50

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.6.2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2

A.T. : 42

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  6   Πενταπολικό

             0

  8773. 6.  2  Διατομής  5 Χ 2,5         mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,58

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.1 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2

A.T. : 43

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  3   Τριπολικό

             0

  8773. 3.  1  Διατομής  3 Χ 1,5         mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,51

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,07

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.2 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός  γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου  γυμνού  πολύκλωνου  χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του

υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.

(1 m)

 9340. 2   Διατομής  16mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,45

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9339 Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός  γυμνός χάλκινος μονόκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μήτρου γυμνού μονόκλωνου χάλκινου αγωγού διατομής 6mm2, για την

σύνδεση  του  υπογείου  δικτύου  γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα

στους ιστούς.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,34

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 9342.1ΣΧ Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή (COPPERWELD)
διαμέτρου 17mm ύψους 1,5 m.

A.T. : 47

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά, πάχος επιχάλκωσης 250μm, με χαλύβδινη ψυχή

(COPPERWELD) διαμέτρου 17 mm και ύψους 1,5 μ. με τον ακροδέκτη, τους κοχλίες, τους ειδικούς

συνδετήρες των προσερχομένων αγωγών, όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές

προδιαγραφές. Πλήρως τοποθετημένο , δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία έμπηξης και σύνδεσης

γραμμών.

Τιμή για ένα μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9341.1ΣΧ Πλάκα γείωσης 500Χ500Χ3mm Cu

A.T. : 48

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Πλάκα γειώσεως δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας πλάκας γείωσης διαστάσεων

500Χ500Χ3 χιλιοστά.  Στο κέντρο βάρους της θα είναι συγκολλημένο το ένα άκρο χάλκινου

πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2 μήκους 5 μέτρων ενώ στο άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35mm2

συγκολλημένο.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 115,90

εκατόν δέκα πέντε και ενενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 115,90

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9322.2.2ΣΧ Χαλύβδινος ιστός φωτισμού ύψους 6μ. με φωτιστικό σώμα κορυφής LED

A.T. : 49

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ιστού (κατάλληλου για την τοποθέτηση φωτιστικού

σώματος). Ο ιστός θα είναι κωνικός κυκλικής συνεχώς μεταβαλλόμενης διατομής κατάλληλος για

φωτιστικό κορυφής με συνολικό ύψος 6μ. Ο κορμός του ιστού θα αποτελείται από ένα μοναδιαίο

τμήμα, χωρίς εγκάρσια ραφή, από έλασμα πάχους 3mm ποιότητας S-235 (St 37.2). H διάμετρος

κορυφής του ιστού θα είναι 60mm και η διάμετρος βάσης 130mm. Ο ιστός θα φέρει θυρίδα διαστάσεων

τουλάχιστον 85x300m σε απόσταση 600mm από την βάση του ιστού και θα κλείνει με κατάλληλο

πορτάκι από έλασμα ιδίου πάχους και σχήματος το οποίο δεν θα εξέχει από τον ιστό. Η ασφάλιση

του πάνω στον ιστό θα γίνεται με τριγωνική ασφάλεια όπου θα εξασφαλίζει την στεγανότητα καθώς

και τη σταθερή στερέωση του.

Το ακροκιβώτιο διανομής θα είναι από πολυμερές ή πολυκαρβονικό υλικό κατάλληλο για μέχρι και

τρία καλώδια 4x10mm2. Ενδεικτικές διαστάσεις ακροκιβωτίου 80x277mm. Θα περιλαμβάνει δύο ή τρεις

κατάλληλες εγκοπές κατά την είσοδο και έξοδο των καλωδίων παροχής καθώς και μία ή δύο

κατάλληλες εγκοπές για την είσοδο και έξοδο του καλωδίου παροχής του φωτιστικού σώματος.

Επίσης, θα περιλαμβάνει, ανάλογα με τον αριθμό των φωτιστικών, και τις αντίστοιχες ασφάλειες

τήξεως (βιδωτή, max 10A/400V). Το ακροκιβώτιο θα είναι βαθμού προστασίας IP-54, κλάσης ΙΙ και

θα φέρει σήμανση CE. Ο ανάδοχος πριν την τοποθέτηση των ακροκιβωτίων θα πρέπει να προσκομίσει

στην υπηρεσία ένα δείγμα και τα απαραίτητα πιστοποιητικά προς έγκριση.

Η πλάκα έδρασης του ιστού θα έχει διαστάσεις 300x300x10mm, ποιότητας S-235 (St 37.2) με κέντρα

οπών 260x260mm. Οι τέσσερις οπές θα είναι σχήματος οβάλ κατάλληλες για αγκύρια διαστάσεων

260x260x600 mm με σπείρωμα Μ18.

Περιλαμβάνεται η κατασκευή των αγκυρίων μέσα στην βάση ιστού και τα κατάλληλα περικόχλια.

Όλη η κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ-1461. Επίσης, ο

ιστός, θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος κατά RAL σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής

υπηρεσίας. Τέλος, ο ιστός θα πρέπει να αντέχει σε ανεμοπιέσεις τουλάχιστον 130 χιλιομέτρων/ώρα

να φέρει υποχρεωτική σήμανση CE σύμφωνα με το Πρ. Διατ 334-Αρ. Φυλ 176/1994 και να είναι

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ- 40.5 - απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ (Αρ.Πρωτ.-ΔΙΠΑΔ/οικ/9 – 14/01/11). Ο ανάδοχος

πριν την τοποθέτηση των ιστών θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία όλα τα απαραίτητα
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πιστοποιητικά του ιστού προς έγκριση.

Περιλαμβάνονται τα αγκύρια όπως και το ακροκιβώτιο για φωτιστικό κορυφής με την απαραίτητη

κλέμα και τις ασφαλειοθήκες με τις ασφάλειες. Επίσης πάνω στον ιστό θα υπάρχει υποδοχή για

μονοφασική στεγανή πρίζα η οποία θα χρησιμεύει για την σύνδεση εορταστικών επίστηλων ή

γιρλάντων.

Στην τιμή του παρόντος περιλαμβάνεται ακόμη και η μεταλλική βάση αγκυρώσεως με τα αναγκαία

περικόχλια, ροδέλες κλπ. Καθώς και κάθε εργασία που είναι αναγκαία για την τοποθέτηση του ιστού

σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας.

Στην τιμή του παρόντος περιλαμβάνεται ακόμη:

Χυτοσιδηρό κάλυμμα για τη βάση στήριξης του ιστού που συνίσταται σε μια βάση αποτελούμενη από

δύο τεμάχια. Στερεώνεται στο έδαφος με βάση και βίδες στερέωσης.

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος, κατάλληλο για οδοφωτισμό που μπορεί

να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού ή σε βραχίονα.

Ο τύπος του φωτιστικού σώματος, θα επιλεγεί μετά την υποβολή από τον ανάδοχο, υποψηφίων

φωτιστικών σωμάτων κορυφής στην Υπηρεσία.

Ενδεικτικά προτείνεται:

Το κύριο σώμα του φωτιστικού θα είναι κωνικής μορφής διαστάσεων περίπου Ø540x450mm και θα είναι

κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο (εικ.1-εικ.2). Θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν

κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV

ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε βραχίονα διατομής Ø60mm ή ακόμα και απ’

ευθείας στην κορυφή ιστού με κυλινδρική απόληξη διατομής Ø60mm. Για το λόγο αυτό θα διαθέτει

κατάλληλο εξάρτημα προσάρτησης από χυτό αλουμίνιο ή από ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο θα δίνει στο

φωτιστικό τη δυνατότητα κλίσης κατά τουλάχιστον 15ο. Ο χώρος της φωτεινής πηγής (LED board) δεν

θα είναι ενιαίος με τον χώρο των οργάνων έναυσης (LED driver) ώστε να απομονώνονται

θερμοκρασιακά μεταξύ τους. Το κάλυμμα του χώρου των οργάνων έναυσης (LED driver) θα είναι

ανοιγόμενο για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων ενώ με το άνοιγμα του άνω καλύμματος και

για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη ασφαλείας. Το

κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον

5mm με υψηλή μηχανική αντοχή και θα είναι επίσης ανοιγόμενο. Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένο

driver με βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 0,9. Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (ένα ανά LED), το

οποίο θα έχει υψηλή διαπερατότητα και θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην θερμοκρασία και την

ακτινοβολία UV. Το φωτιστικό θα διαθέτει ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της

θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του

φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του. Θα πρέπει επίσης να

διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που να προστατεύουν τα LEDs από υπερτάσεις 10KV τουλάχιστον και

διατάξεις που να επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη κι εάν ένα ή περισσότερα από τα

LEDs παύσουν να λειτουργούν. Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LEDs+Driver) δεν θα

υπερβαίνει τα 80W ενώ η φωτεινή εκροή του φωτιστικού θα είναι ίση ή μεγαλύτερη από 9.400lm. O

βαθμός απόδοσης του φωτιστικού σώματος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ίσος ή μεγαλύτερος

από 125m/W. H θερμοκρασία χρώματος των LEDs θα είναι 4.000Κ ±5% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος

ή μεγαλύτερος του 70. Η διάρκεια ζωής των LED εντός του φωτιστικού, θα είναι τουλάχιστον 80.000

ώρες L80B20 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας των πρώτων 80.000 ωρών λειτουργίας του

φωτιστικού σώματος, το 80% των LEDs του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη από το

80% της αρχικής τους. Το ανωτέρω πιστοποιείται με σχετική έκθεση δοκιμών (test report) από τον

κατασκευαστή των στοιχείων LED στην οποία εμφανίζεται σχετική καμπύλη ή πίνακας τιμών πτώσης

της φωτεινής ροής των LEDs (εντός του φωτιστικού) σε συνάρτηση του χρόνου. Η κατανομή φωτισμού

του φωτιστικού θα είναι Full Cut-Off κι η μέτρησή της θα πρέπει να έχει γίνει σε αναγνωρισμένο-

διαπιστευμένο εργαστήριο (θα πρέπει να προσκομιστεί το φωτομετρικό αρχείο, μαζί με την

αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου στο οποίο έχουν γίνει οι μετρήσεις σύμφωνα με

το πρότυπο ΕΝ13032-1). Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή

– καταναλισκόμενη ισχύς - θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης) θα πρέπει να

προκύπτουν από εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM79, από αναγνωρισμένο

φωτομετρικό εργαστήριο. Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή άλλο συνθετικό υλικό

ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει

κλάση μόνωσης ΙΙ. Το φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08 ενώ

θα είναι εξοπλισμένο με κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων

(συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του. Θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία

περιβάλλοντος από -30°C έως +40°C τουλάχιστον. Θα φέρει αναφορά δοκιμών (test report) από

αναγνωρισμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471

(photobiological safety). Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE, με την οποία

θα βεβαιώνεται η συμφωνία με τα πρότυπα EN60598-1, EN60598-2-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3,

EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN62493 & EN61547. Το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα θα πρέπει

να είναι δημοσιευμένο στον επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή ή στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού,

όπου και θα πρέπει να είναι εμφανή όλα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, για τη επιβεβαίωση αυτών

από την υπηρεσία. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό

ISO 9001:2015 για τον σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001:2015. Όλα τα

προαναφερθέντα πιστοποιητικά και εκθέσεις δοκιμών, καθώς και η αναγνώριση-διαπίστευση του

εκάστοτε εργαστηρίου θα πρέπει να κατατεθούν από τον ανάδοχο. Το εκάστοτε αναγνωρισμένο-
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διαπιστευμένο εργαστήριο θα λειτουργεί εντός των πλαισίων της E.E.

Γενικά θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

Ειδικότερα για το φωτιστικό σώμα πριν από οποιαδήποτε παραγγελία του (κορυφής ή βραχίονα) και

για επιβεβαίωση των τεχνικών του χαρακτηριστικών, σε σχέση μ’ αυτά της Τεχνικής Μελέτης του

έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία σε επίσημα

χαρτιά του οίκου κατασκευής του φωτιστικού σώματος, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα σε πρωτότυπο

από τον Ανάδοχο και από τον κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος:

Λεπτομερή τεχνικά φυλλάδια (prospectus) με τα χαρακτηριστικά για το φωτιστικό σώμα,

Καμπύλες συντελεστή χρησιμοποίησης,

Διάγραμμα πολικής κατανομής σε δύο επίπεδα, ένα παράλληλο και ένα κάθετο προς το διαμήκη άξονα

του φωτιστικού σώματος,

Καμπύλες ISOLUX.

Εφόσον τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος απέχουν αυτών που προδιαγράφονται στη

παρούσα, ο Ανάδοχος οφείλει να συντάξει νέα μελέτη με νέους φωτοτεχνικούς υπολογισμούς, με

διατήρηση των απαιτήσεων των προδιαγραφών. Η οριστική επιβεβαίωση των φωτοτεχνικών μεγεθών της

μελέτης καθώς και η έγκριση του προτεινόμενου φωτιστικού σώματος θα γίνει σε αναγνωρισμένο

διεθνές ή κρατικό εργαστήριο. Όλες οι δαπάνες δειγμάτων και ελέγχων-δοκιμών βαρύνουν τον

Ανάδοχο ως περιλαμβανόμενες στις τιμές προσφοράς του. Το μέγεθος και το πλήθος των LED  θα

είναι ανάλογο του επίπεδου φωτισμού που ορίζεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονικό κύκλωμα με τουλάχιστον 4

προκαθορισμένους κύκλους λειτουργίας (dimming), οι οποίοι θα επιλέγονται από μικροδιακόπτες. Θα

πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής άλλου κύκλου λειτουργίας με τη χρήση

εξειδικευμένου προγράμματος που θα παρέχει ο κατασκευαστής του φωτιστικού. Ο κύκλος αυτός θα

μπορεί να εισαχθεί στο τροφοδοτικό με τη χρήση USB καλωδίου οποτεδήποτε το επιθυμήσει η

υπηρεσία και χωρίς να αποσυνδεθεί το φωτιστικό από τον ιστό.

Το φωτιστικό θα έχει ειδικό σύστημα στερέωσης, το οποίο θα μπορεί μέσω ειδικού εξαρτήματος να

προσαρμοστεί σε βραχίονα ή στην κορυφή του ιστού. Μέσω βαθμονομημένης κλίμακας θα μπορεί να

δώσει κλίση στο φωτιστικό ως προς τον οριζόντιο άξονα -5°/ +15°.

Όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο παρόν άρθρο θα είναι εκλεγμένα από τον ίδιο κατασκευαστή

για να επιτευχθεί η απόλυτη προσαρμογή μεταξύ τους και το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα ποιοτικά

και αισθητικά.

O ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εκτός από τις τεχνικές προδιαγραφές τους, επίσημο

prospect της κατασκευάστριας εταιρεία στο οποίο φαίνονται σαφώς τα υπό έγκριση παραπάνω

προϊόντα, τα απαραίτητα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν και να βεβαιώνουν αυτές τις

προδιαγραφές (ISO εταιρίας, CE, πιστοποίηση για αποφυγή κιτρινίσματος του καλύμματος κ.λ.π.

σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα) όπως και πλήρη φωτοτεχνική μελέτη σύμφωνη τόσο με την

ισχύουσα Ελληνική όσο και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί οδικού φωτισμού.

Ο ανάδοχος επίσης θα προσκομίσει δείγματα όλων των παραπάνω για την τελική έγκριση από την

Υπηρεσία.

Αναλυτική περιγραφή συνοδευόμενη με σχέδια περιέχεται στην Τεχνική Έκθεση.

Στην τιμή του παρόντος περιλαμβάνεται κάθε εργασία που είναι αναγκαία για την τοποθέτηση του

ιστού σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας.

Τιμή για ένα τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.700,00

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9325.1ΣΧ Προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση πίλαρ με πίνακα διανομής πλήρες στεγανό

A.T. : 50

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (πίλαρ) ηλεκτροδότησης

ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Το κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ) θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ

(σιδηρογωνίες, λάμες κλπ.) συγκολλημένα ή συνδεδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό

κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2 mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις

του θα είναι: Πλάτος 1,45 m ύψος 1,30 m και βάθος 0.36 m. Το εσωτερικό του πίλαρ θα είναι

χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά

πλάτους 0.60 m θα προορίζεται για τον μετρητή και τον δέκτη της ΔΕΗ και ο άλλος πλάτους 0.85 m

για την ηλεκτρική διανομή. Ο αριστερός χώρος θα κλείνει με μονόφυλλη θύρα, η οποία θα φέρει οπή

καλυμμένη με ανθεκτικό πολυκαρμπονικό υλικό έτσι ώστε ή ένδειξη του μετρητή της ΔΕΗ να είναι

ορατή και ευανάγνωστη δίχως να απαιτείται το άνοιγμα της πόρτας, και ο δεξιός με δίφυλλη. Οι

θύρες α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές

κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στραντζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση

και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο γ) θα αναρτώνται στο σώμα του πίλαρ με την βοήθεια
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μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Στο χώρο που προορίζεται

για την ΔΕΗ και στην ράχη του πίλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή

γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της

ΔΕΗ. Στον χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσματα

κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Το επάνω μέρος του πίλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή

τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6 εκ. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι

στεγανή στην βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος

μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο ενσωμάτωσης

του πίλαρ και όλων των απαιτούμενων υλικών, το φρεάτιο επίσκεψης καλωδίων και γείωσης, καθώς

επίσης η στεγανή διανομή (πίνακας) πλήρως εξοπλισμένη με ασφαλειοδιακόπτες-γενικό διακόπτη-

χειροκίνητο κι αυτόματο χειρισμό-ρελέ διαφυγής κλπ, μέγιστου απαιτούμενου αριθμού αναχωρήσεων

ηλεκτροφωτισμού, ρευματοδότη 16 Α, χρονοδιακόπτη ή φωτοκύτταρο, φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα και

διακόπτη χειρισμού για πρόσβαση σε βραδυνή εργασία στην οποία απαιτείται φωτισμός του πίλαρ,

επανεπίχωση της βάσης και της γείωσης, πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ και τον αγωγό

σύνδεσης της με το πίλαρ, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης με τις

εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη σύνδεσης της γείωσης και η δαπάνη των ελέγχων,

δοκιμών και ρυθμίσεων, η δαπάνη υλικών κι εργασίας για την απαραίτητη εγκατάσταση (κονσόλα,

γωνίες, καλωδιώσεις κλπ) για την σύνδεση του μετρητή της ΔΕΗ παροχής Νο1 τριφασικής και των

απαραίτητων εγγράφων-σχεδίων που θα ζητήσει η ΔΕΗ και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που

απαιτείται για την παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τα λοιπά

τεύχη δημοπράτησης.

Τιμή για ένα τεμάχιο

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.200,00

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 18/02/2021
Η Διευθύντρια

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 18/02/2021
Ο Αναπ/της Προϊστάμενος

Λάππας Αντώνιος
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ

Καραμπελας Παναγιώτης
Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ

Μαντέκας Βασίλειος
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ

Παπαδοπούλου Μαρία
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ
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