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ΑΡΘΡΑ

1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.22 Επίχωση χώρων όπισθεν ακροβάθρων με χρήση γεωαφρού

A.T. : 1.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Επίχωση  τμημάτων    εκσκαφών και δημιουργία επιχωμάτων  σε επαφή με τα ακρόβαθρα  με γεωαφρό

(EPS)  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14933 /2007  αντοχής τουλάχιστον 100 KPa και πυκνότητας ρ (klg/m3) ≥  ώστε

να μειωθεί το βάρος επίχωσης.

Θα χρησιμοποιηθούν  τεμάχια – πρίσματα EPS διαστάσεων μήκους 2,0m έως 4,0m,  πλάτους 1,0 m έως

2,0m και ύψους 0,50m.

Στην δαπάνη κατασκευής του επιχώματος με EPS περιλαμβάνονται :

α)  Διαμόρφωση του δαπέδου έδρασης του επιχώματος με  EPS με διαβροχή, επιπέδωση, πλήρωση κενών

κ.λ.π. με θραυστό υλικό (η προμήθεια θραυστού υλικού δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος)

β)  Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των τεμαχίων  σε διάταξη με  αλληλοεμπλοκή των

τεμαχίων  ώστε να μην προκύπτει κατακόρυφος αρμός

γ)  Η στερέωση και αγκύρωση των τεμαχίων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πραγματικού επιχώματος με γεωαφρό (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α.1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών (απομάκρυνση επιχωμάτων προσέγγισης μηχανημάτων)

A.T. : 1.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 1110

Εκσκαφές χαλαρών επιφανειακών εδαφών, ιλύος, τύρφης, φυτικών γαιών και ακατάλληλων

γενικά εδαφών πέριξ της κοίτης του ποταμού όπως και των βοηθητικών επιχωμάτων

εντός της κοίτης ή επί της όχθης του ποταμού που θα απαιτηθούν για την προσκόμιση

μηχανημάτων εκτέλεσης εργασιών πασσαλώσεων σε οποιοδήποτε βάθος και πλάτος.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α)Η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων  και η εκσκαφή με κάθε μέσο.

β)Η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δέντρων οποιαδήποτε διαμέτρου.

γ)Η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής και διαχωρισμός  των θραυστών επιχωμάτων

για επαναχρησιμοποίση  σε άλλη θέση (άλλο ακρόβαθρο ή μεσόβαθρο)

δ)Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε

οποιοδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να

επαναχρησιμοποιηθούν για παρόμοιες προσωρινές επιχώσεις προσέγγισης μηχανημάτων,

είτε για απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφ΄ όσον κρίνονται ακατάλληλα ή

πλεονάζοντα.

ε)Οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις πέριξ του χώρου του

εργοταξίου, καθώς και η διαμόρφωσή τους σε σειράδια και η φύλαξή τους μέχρι να

χρησιμοποιηθούν στο έργο.

στ)Τα πάσης φύσεως μέτρα προστασίας ρύπανσης των υδάτων του ποταμού από τις

εργασίες εκσκαφών

ζ)Η τελική απομάκρυνση των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων εδαφών σε οποιοδήποτε

απόσταση όπως και η διαμόρφωση του  χώρου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της

ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών

Τιμή ανά κυβικό μέτρο   (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α.15 Καθαρισμός κοίτης ποταμού

A.T. : 1.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 1320

Καθαρισμός κοίτης ποταμού από φερτά υλικά, απορρίμματα, χαλαρά υλικά, αυτοφυή

βλάστηση, πάσης φύσεως υλικών προσχώσεων και υλικών από τις εργασίες ανακατασκευής

του φορέα τής γέφυρας με χρήση εν μέρει χωματουργικών   μηχανημάτων (εκσκαφών,

φορτωτών, JCB, προωθητών, αυτοκινήτων κ.λ.π.) και εν μέρει με εργατικά  χέρια

κατά μήκος της όχθης και κοίτης του ποταμού σε όλο το πλάτος του (περιλαμβάνεται
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 το ανάπτυγμα κοίτης, όχθης και πρανών) εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων σύμφωνα  με την

 ΕΤΕΠ 08-01-02-00 «Καθαρισμός και εκβάθυνση  κοίτης ποταμών, ρεμμάτων και

αποχετευτικών τάφρων»

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α) Η δαπάνη προσκόμισης και αποκόμισης  όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και

εργατικών χεριών

β)  Η δαπάνη προσωρινής απόθεσης στις όχθες και η τελική φορτοεκφόρτωση.,

μεταφορά και απόρριψη σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων που προέκυψαν

από τον καθαρισμό.

γ)  Η πρόσθετη δαπάνη λόγω δυσχερειών προσέγγισης του εξοπλισμού και μέσων,

τυχόν αναγκαίου θρυμματισμού ογκολίθων για την διευκόλυνση  της άρσης των

προϊόντων κατάπτωσης.

δ)  Η δαπάνη απασχόλησης προσωπικού  και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών εν

ξηρώ  ή παρουσία υδάτων

ε) Η λήψη μέτρων ασφάλειας.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) άξονα κοίτης ποταμού (συμπεριλαμβανομένου όλου του

αναπτύγματος κοίτης και πρανών

Ευρώ (Αριθμητικά) : 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Δ.1 Τομή πλακοστρώσεων οδοστρωμάτων,στηθαιων,πεζοδρομίων κ.λ.π. με ασφαλτοκόπτη
μετά προσοχής

A.T. : 1.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α

Τομή οδοστρώματος ή πλακόστρωσης ή στηθαίων ή πεζοδρομίων, υποστρωμάτων

πλακοστρώσεων, άοπλο σκυρόδεμα, εδαφόπλακες με ελαφρύ οπλισμό, στηθαίων κ.λ.π.

οποιουδήποτε πάχους, με χρήση ασφατλοκοπή, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις

έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσονται  τα παραμένοντα

στοιχεία από φθορές  κατά την διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτόμενου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων

καθαίρεσης τιμολογούνται ως «Εκσκαφή  σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες»

Τιμή ανά τρέχον μέτρο  (m) τομής

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,00

(Ολογράφως) : τρία

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

A.T. : 1.05

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
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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

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.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α03.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών

A.T. : 1.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1133.Α

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως

βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση υπάρχοντος,

ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο,

με ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και με

ευθύνη του Αναδόχου, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών ή και απαγόρευσης χρήσης

εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, πυλώνες  και υποσταθμούς της ΔΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω.,

στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα

με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση των πρανών

και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων
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- τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται συγχρόνως με τις

γενικές εκσκαφές της οδού

- τεχνικών Cut & Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,

- η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα

της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών

- η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης,

- η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις απαιτούμενες

εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες,

πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.)

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

σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για

απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές,

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

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

σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου

- η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών

εκσκαφών

- η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή, εκρίζωση και

απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση

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

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού

και μεταφορικών μέσων

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

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

Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της

εργασίας σε μια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή

άλλους τοπικούς περιορισμούς.

Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για

τη χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους περιβαλλοντικούς όρους του

έργου.

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

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και στην περίπτωση γενικών

εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον

εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,35

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α17 Γενικές αποξηλώσεις, καθαρισμός χωρου, αποξήλωση Η/Μ εγκαταστασεων επί του φορέα,
απομάκρυνση χρησιμων υλικών

A.T. : 1.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 1420

Γενικές εργασίες αποξηλώσεων, καθαρισμός του χώρου πέριξ της υφιστάμενης

πεζογέφυρας, αποξήλωση  όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων, σωληνώσεων, ηλεκτρικών και

υδραυλικών  δικτύων σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου  και

συγκέντρωσή τους σε παρακείμενο χώρο ώστε τα μεν χρήσιμα να μεταφορτωθούν
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(με δαπάνη του Δήμου) τα δε άχρηστα να απορριφθούν  (με δαπάνη του αναδόχου)

σε χώρο επιτρεπόμενο από τις αρμόδιες αρχές. Στο κατά αποκοπή τίμημα του άρθρου

περιλαμβάνονται και οι αποξηλώσεις και μεταφορά σε παρακείμενο χώρο των

ζαρτινιέρων, φυτών και διακοσμητικών στοιχείων  επί της πεζογέφυρας, όπως επίσης

και η εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας  όσων δικτύων Ο.Κ.Ω.  διέρχονται

εγκάρσια στο εύρος του ποταμού και κατά μήκος της υφιστάμενης  πεζογέφυρας, ή

επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου (δεν αφορά την

επανατοποθέτηση των δικτύων σε οριστική και σταθερή θέση). Όλες οι εργασίες θα

γίνουν με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την διαφύλαξη της κοίτης

και ροής του ποταμού χωρίς ρύπανση.

Τιμή κατ΄ αποκοπή 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α18.2 Προμήθεια δανείων,   δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4

A.T. : 1.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1510

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για

την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για

την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,

- η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών

και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε

απόσταση,

- η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,

- οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε

απόσταση στον τόπο του έργου,

- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη -

εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων".

 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη

αρχικών και τελικών διατομών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,30

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α19 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm

A.T. : 1.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β

Προμήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου

ή ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος

(διερχoμένου από το κόσκινο Νο 40) 35% και με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του υλικού,

- η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων

Η κατασκευή του επιχώματος πληρώνεται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιμετρούμενου σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος

με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,35

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α20 Κατασκευή  επιχωμάτων

A.T. : 1.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1530

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους

έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και

την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων"

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, όπως

θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό

90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή

στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ'

ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή

Proctor

- Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς

φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με

κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να

διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια.

  Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία

τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

- Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος.

- Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν

των ορίων που προβλέπει η μελέτη.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης

επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα

ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία

άρθρα του τιμολογίου:

- Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and

Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)

- Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών

- Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,95

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά

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

A.T. : 1.11

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".
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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

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.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,55

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β02 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

A.T. : 1.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς

Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι-ζόμενους ή μή, μέσα στο

όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00

"Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- η δαπάνη των μικροϋλικών,

- η φθορά της ξυλείας,
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- οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,

- η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της

εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.

Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό

δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών

υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).

Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια ΔΕΗ)

ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην

εκτέλεση των εργασιών.

Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών.

Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β03 Εκσκαφή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών

A.T. : 1.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068

Εκσκαφή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών σε έδαφος οποιασδήποτε σύστασης, σε οποιοδήποτε βάθος από

την επιφάνεια του εδάφους, με οποιοδήποτε μέθοδο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζονται οι

προβλεπόμενες από τη μελέτη διαστάσεις και θέσεις (οριζοντιογραφικές και υψομετρικές) των

φρεάτων.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση, προσέγγιση, λειτουργία και αποκόμιση του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού,

- η μετακίνησή του από βάθρο σε βάθρο,

- η προετοιμασία των δαπέδων εργασίας, καθώς

- η αποκομιδή και απόθεση των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.

Δεν επιμετράται το τυχόν επί πλέον βάθος κάτω από την εγκεκριμένη στάθμη έδρασης, ούτε ο τυχόν

επί πλέον όγκος σε περίπτωση διάνοιξης φρέατος διαστάσεων μεγαλυτέρων ή κλίσεων πρανών

ηπιότερων αυτών, που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής φρεάτων θεμελίωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,25

(Ολογράφως) : δώδεκα και είκοσι πέντε λεπτά

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

A.T. : 1.14

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
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- 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

από κοκκώδες υλικό.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,35

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β07 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.

A.T. : 1.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6157

Εφαρμογή λιθορριπής με αργούς λίθους λατομείου ή συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg, για την

διαμόρφωση κοιτοστρώσεων, για την στερέωση εδάφους κάτω και πίσω από τοίχους συρματοκιβωτίων

και επί αναβαθμών πρανών ορυγμάτων, στις θέσεις, πάχη ή διατομές που καθορίζονται στην μελέτη.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια ή η διαλογή των λίθων, η μεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο

ενσωμάτωσης, οι πλάγιες μεταφορές.

- η διάστρωση και η τακτοποίηση των λίθων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης λιθορριπής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.

A.T. : 1.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας κινδύνου,

με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ

12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00

Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί)

πινακίδων μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με

κίτρινο πλαίσιο

- ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η

πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους

- η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί   φθορές

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την  εγκεκριμένη διάταξη

εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 1.02 Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό
πλαστικό.

A.T. : 1.17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 108

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης αμφίπλευρου φορητού (εργοταξιακού) στηθαίου ασφαλείας

τύπου New Jersey, κατασκευασμένου από πολυαιθυλένιο  (PE), σε χρώμα εναλλάξ

λευκό-κόκκινο, πλάτους βάσης 0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m, ιδίου

βάρους 8-10 kg, με κατάλληλα διαμορφούμενη εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν (κατά

μήκος), για την εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των στοιχείων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί)

των φορητών πλαστικών στηθαίων

- ο ερματισμός τους με νερό ή άμμο

- η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση των τεμαχίων που έχουν υποστεί

φθορές

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστου στοιχείου (σπονδύλου) στο έργο, σύμφωνα με

την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου New Jersey (ή κλάσμα αυτού).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 1.03 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνο

A.T. : 1.18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 108

Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί,

διαμέτρου 200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ

ΕΝ 12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη

ημέρας/νυκτός.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων  έργων,

είτε ως ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά

- η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται ο έλεγχος λειτουργίας

- η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη

διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού, ή κλάσμα αυτού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\306 Προσωρινή εκτροπή κοιτης ρέμματος για κατασκευή εργασιών εντός της κοίτης

A.T. : 1.19

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6058

Προσωρινή εκτροπή κοίτης ρέματός ποταμού  για κατασκευή εργασιών εντός της κοίτης

με τοποθέτηση αναχωμάτων από ξυλοζεύγματα ή σάκους άμμου με ταυτόχρονη

διευκόλυνση ροής υδάτων στην αντίθετη πλευρά. Περιλαμβάνονται :

α) Όλες οι εργασίες καθαρισμού κοίτης  για την διευκόλυνση έδρασης  των σάκων

άμμου.

β) Η προμήθεια, γέμισμα σάκων με άμμο, συρραφή και η τοποθέτηση κατά παράθεση

των σάκων στο απαιτούμενο μήκος και πλάτος για την εκτροπή του ποταμού.

γ)Η υποστήριξη των σάκων με έμπηξη ξύλινων δοκών και ξυλοζευγμάτων.

δ)Η απομάκρυνση των ανωτέρω μετά την εκτέλεση των εργασιών και καθαρισμός της

κοίτης.
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Η κατ΄ αποκοπή τιμή είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο διατήρησης των έργων εκτροπής

Τιμή κατ΄αποκοπή ανά τεμάχιο εκτέλεσης εργασίας εκτροπής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

A.T. : 2.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων

υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,30

(Ολογράφως) : τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

A.T. : 2.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε

στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα

ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις

θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική

αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,85

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.03 Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως

A.T. : 2.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2212

Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισμός τους από το κονίαμα και

μεταφορά και συγκεντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου καταμετρήσεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του

γηπέδου, ώστε να μη παρακωλύωνται οι εργασίες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

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

A.T. : 2.04

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).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α13 Καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών

A.T. : 2.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227

Καθαίρεση φορέων γεφυρών από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα οποιουδήποτε πάχους καθώς και

φορέων μεταλλικών γεφυρών, διερχομένων άνωθεν σημαντικής οδού, ή υδατορεύματος, με μηχανικά

μέσα ή εργαλεία χειρός (πεπιεσμένου αέρα, κοπτικά αερίων κλπ) κατά τρόπο ώστε να

ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν απαιτούμενες διακοπές της κυκλοφορίας της υπάρχουσας οδού, μετά της

μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση.

Στην κατηγορία αυτή των καθαιρέσεων δεν περιλαμβάνονται οι καθαιρέσεις των βάθρων, για τα οποία

έχουν εφαρμογή τα άρθρα του τιμολογίου που αναφέρονται στις καθαιρέσεις άοπλου ή οπλισμένου

σκυροδέματος (ανάλογα με την περίπτωση). Επίσης στην κατηγορία αυτή δεν υπάγονται οι

καθαιρέσεις τμημάτων φορέων γεφυρών Ανω Διάβασης. που βρίσκονται εκτός των ορίων του

καταστρώματος της υπάρχουσας οδού, για τις οποίες έχει αφαρμογή το άρθρο περί καθαιρέσεων

οπλισμένου σκυροδέματος (Α-12).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- η καθαίρεση του οριζόντιου φορέα της γέφυρας με μηχανικά μέσα ή/και εργαλεία χειρός, ο

τεμαχισμός των καθαιρουμένων στοιχείων του φορέα ώστε να είναι εφικτή η φορτοεκφόρτωσή τους,

- η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές

θέσεις και μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση

Προκειμένου περί μεταλλικών γεφυρών

- ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

Γενικώς έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. Ειδικότερα, για την περίπτωση

καθαιρεσης προεντεταμένων φορέων έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-03-01-00.

Επιμετράται ο συνολικός όγκος των στοιχείων της ανωδομής της γέφυρας μεταξύ των αρμών των

ακροβάθρων (φορείς παντός τύπου, πεζοδρόμια, στηθαία από σκυρόδεμα)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,35

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.01 Ικριώματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών

A.T. : 2.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2301

Ικριώματα από ξυλεία ή μεταλλικά στοιχεία, οποιουδήποτε ύψους, για την ανύψωση

μεγάλων βαρών και την εκτέλεση μεμονωμένων ειδικών εργασιών, με τα απαιτούμενα

σιδηρικά συνδέσεως και πακτώσεως, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την

ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η διάνοιξη των απαιτουμένων φωλεών, η επαναπλήρωσή

τους και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στα υπάρχοντα επιχρίσματα, χρωματισμούς

κλπ.

Δεν συμπεριλαμβάνονται τα πετάσματα ασφαλείας που τιμολογούνται με την

τιμή του άρθρου 23.05.

Τα ικριώματα θα κατασκευάζονται βάσει εγκεκριμένης από την Υπηρεσία μελέτης και

θα περιλαμβάνουν όλες τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται από την κείμενη

νομοθεσία

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την μελέτη του έργου ή

κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) χρησιμοποιουμένης ξυλείας, βάσει αναλυτικής επιμέτρησης.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.06 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου

A.T. : 2.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, ωφελίμου φορίου 500 έως 1000 kg/m2, με δάπεδο

εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00

"Ικριώματα".

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων,

η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμο-λόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας

και των μεταλλικών μερών. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα πετάσματα ασφαλείας που

τιμολογούνται με την τιμή του άρθρου 23.05.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. Eναλλακτικά,

όταν το ικρίωμα χρησιμοποιείται ως δάπεδο εργασίας (επιφάνεια κάτοψης μεγαλύτερη της πλευρικής

επιφανείας) ως επιφάνεια για την επιμέτρηση λαμβάνεται η κάτοψη του ικριώματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.05 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων

A.T. : 2.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2304

Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα

εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια)  επί ικριωμάτων από σανίδες ή

μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών,

διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με

τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων

A.T. : 2.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή

συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης

και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα.

Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις

κατασκευές εντός κατοικημένων περιοχών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,60

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.20 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα

A.T. : 2.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2312

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων και θεμελίων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή

παρεμφερούς τύπου μεθοδολογία σε οποιοδήποτε πλάτος ή βάθος σκάμματος, ύστερα από έγγραφη

εντολή της Υπηρεσίας, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την εργασία πλήρους

κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιμοποίηση. Στο πρωτόκολλο

παραλαβής αφανών εργασιών της αναγραφόμενης ποσότητας αντιστήριξης, θα σημειώνεται απαραιτήτως

ο χαρακτηρισμός εδάφους που έχει καθοριστεί για το επιμετρούμενο σκάμμα, προκειμένου να

πιστοποιηθεί η αναφερόμενη εργασία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ξυλοζεύγματος επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές του

σκάμματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 115,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.03 Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.

A.T. : 2.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6103

Με το παρόν άρθρο τιμολογείται η χρήση μόνον των πασσαλοσανίδων και των πάσης

φύσεως συνδέσμων, εξαρτημάτων και χαλυβδίνων προφίλ που έχουν προσκομισθεί στο

έργο για την εκτέλεση των προβλεπομένων εργασιών, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 11-02-02-00 "Αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες", ανεξαρτήτως

του αριθμού χρήσεών τους στο έργο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η ενοικίαση ή απόσβεση των πασσαλοσανίδων και

των συναφών εξαρτημάτων, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η προσωρινή

αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, οι πάσης φύσεως φθορές, η απώλεια

πασσαλοσανίδων λόγω αναπιτυχούς έμπηξης ή αδυναμίας εξόλκυσης, καθώς και η

φόρτωση και μεταφορά του υλικού στις αποθήκες του ιδιοκτήτη, μετά την

ολοκλήρωση των εργασιών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων που έχουν εμπηχθεί

ικανοποιητικά και των αντιστοίχων εξαρτημάτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 7.04

των ΝΕΤ ΥΔΡ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,26

(Ολογράφως) : είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.04 Εμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.

A.T. : 2.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6104

Κατασκευή πετάσματος αντιστήριξης με χαλύβδινες πασσαλοσανίδες, που έχουν

προσκομισθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 11-02-02-00

"Αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προσέγγιση των πασσαλοσανίδων που έχουν προσκομισθεί επί τόπου του έργου

(δεν συμπεριλασμβάνεται η προμήθεια ή η δαπάνη χρήσης τους)στην θέση

τοποθέτησης, η ανύψωση και στερέωσή τους με χρήση ικριωμάτων κλπ βοηθητικών

κατασκευών και η έμπηξή τους με κρουστική ή δονητική κεφαλή εφαρμοσμένη σε

εκσκαφέα με δικτυωτή μπούμα ή αναλογο πασσαλοεμπήκτη.

β. Η προσκόμιση στο εργοτάξιο του πασσαλοεμπήκτη, οι μετακινήσεις του και η

αποκόμισή του μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

γ. Η διαμόρφωση διαβαθρών όπου απαιτείται

δ. Η τοποθέτηση χαλυβδίνων προφίλ ακαμψίας και κατανομής φορτίων και κοχλιωτών
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συνδέσμων (μπουντέλια) κατά την εκτέλεση των εκσκαφών (εάν προβλέπονται)

ε. Η ανάσυρση πασσαλοσανίδων που τοποθετήθηκαν ανεπιτυχώς ή εμφάνισαν στρέβλωση

κατά την έμπηξη

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας πετάσματος πασσαλοσανίδων

επιμετρούμενης με προβολή σε κατακόρυφο επιπέδο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,80

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.05 Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.

A.T. : 2.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6105

Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων που έχουν τοποθετηθεί επιτυχώς.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η χρήση του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού και μέσων

β. Η διάλυση των ικριωμάτων και των πάσης φύσεως βοηθητικών κατασκευών

γ. Η συγκέντρωση και στοίβαση των πασσαλοσανίδων και των πάσης φύσεως συναφών

εξαρτημάτων προς επαναχρησιμοποίηση στο έργο ή μεταφορά τους εκτός αυτού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πετάσματος πασσαλοσανίδων που εξολκούνται.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,40

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 21.01.01.04 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 5,0
έως 10,0 ΗΡ

A.T. : 2.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2186

Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότημα, ήτοι για τις δαπάνες

μισθωμάτων, επισκευών, μεταφορικών και φθορών του αντλητικού συγκροτήματος (αντλίας, κινητήρα,

σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων) αποζημιώσεως προσωπικού, προμηθείας καυσίμων ή ηλεκτρικής

ενεργείας και λιπαντικών, αποζημιώσεως για ημεραργίες του συγκροτήματος, διαμορφώσεως

προσωρινής ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού μακριά από τα έργα

μέχρι τη θέση που θα αποχετευθούν, καθαρισμού των σωληνώσεων, μετακινήσεων του συγκροτήματος,

σταλίας του συγκροτήματος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη

λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-10-01-00

"Εργοταξιακές

αντλήσεις υδάτων".

 Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.

 Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ

Τιμή για κάθε ώρα (h) πραγματικής και πλήρους λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που

πραγματοποιείται μετά από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α.12 Καθαιρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων,λιθοδομών,βάθρων,κολυμπητών κατασκευών μετά
της μεταφοράς

A.T. : 2.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227

Καθαίρεση οπλισμένων, αόπλων  σκυροδεμάτων (πλην εδαφοπλακών), βάθρων, φορέων

γεφυρών, πτερυγότοιχων, τοίχων από οπλισμένο σκυρόδεμα, τεχνικών έργων,θεμελίων,

κολυμπητών κατασκευών, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε  απόσταση.

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ανωτέρω στοιχείων, η συγκέντρωση, αποκομιδή και

απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχική σε προσωρινές θέσεις και μετά

σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Οι

καθαιρέσεις θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την

μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου  τμήματος της κατασκευής

στη νέα πραγματοποιούμενη.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α) Η προσκόμιση – αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού καθαιρέσεων

(σφύρες, κομπρεσέρ κ.λ.π.)

β) Οι απαιτούμενες εργασίες  καθαιρέσεις στα όρια που προβλέπονται από τη μελέτη,

η αποσύνθεση των θεμελίων και βάθρων, κολυμπητών κατασκευών κ.λ.π.

γ) Η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης προϊόντων  καθαίρεσης και οι πάσης φύσεως

φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε

χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση.

δ) Η σταλία αυτοκινήτων – μηχανημάτων, εξοπλισμού κ.λ.π.

ε) Η λήψη μέτρων προστασίας περιβάλλοντος και υδάτων ποταμού

στ)  Ο καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης

ζ)  Η λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση που γίνονται οι εργασίες

σε σχέση με τις παρακείμενες οδούς ή  πλατεία και ο ανάδοχος οφείλει να λάβει

τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας όπως και να αποφευχθεί η απόφραξη της κοίτης από τα

προϊόντα καθαίρεσης. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα

οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01

Τιμή ανά κυβικό  μέτρο (m3) καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε

όγκο πριν την καθαίρεση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,25

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β.24 Προσωρινή αντιστήριξη απότομων πρανών εκσκαφών

A.T. : 2.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2731

Προσωρινή αντιστήριξη απότομων ή κατακόρυφων πρανών κατά μήκος οδού ή χώρων με

κυκλοφορία με πάκτωση κατακόρυφων πλατυπέλμων διατομών μορφοχάλυβα ανά αποστάσεις

και γεφύρωση του μεταξύ τους διάκενου με ξύλινο ή μεταλλικό σανίδωμα  σύμφωνα

με την μελέτη του έργου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α)Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του διατρητικού μηχανήματος

φρεατοπασσάλων και του λοιπού απαιτούμενου εξοπλισμού και μέσων, χρήση, οι

μετακινήσεις, απόθεση σε θέση εργασίας.

β)Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των μορφοχαλύβων, πλατύπελμων  δοκών

(ΗΕΑ, ΗΕΒ UPN κ.λ.π.), του σανιδώματος διατομών  και μηκών  σύμφωνα με την μελέτη,

καθώς και η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του σκυροδέματος πάκτωσης.

γ)Η επί τόπου διαμόρφωση των χαλύβδινων πασσάλων με ηλεκτροσυγκόλληση εφ’ όσον

απαιτείται (περιλαμβάνεται η απασχόληση εξοπλισμού και αναλωσίμων ηλεκτροσυγκόλλησης)

δ)Η διάτρηση των οπών πάκτωσης των χαλύβδινων δοκών, η συλλογή και  αποκομιδή

των προϊόντων διάτρησης, η προσέγγιση και καταβιβασμός των δοκών στα διατρήματα,

η κατακορύφωσή τους και η πλήρωση των οπών μέχρι την προβλεπόμενη  από την

μελέτη στάθμη με σκυρόδεμα C16/20

ε)Η σταδιακή τοποθέτηση  των σανίδων ή μεταλλοτύπων μεταξύ των δοκών κατά τη

διάρκεια των εκσκαφών και η απόσυρσή τους και η κοπή εφ΄ όσον απαιτηθεί των

προεξεχόντων  τμημάτων των χαλύβδινων κατακόρυφων δοκών.

στ)  Η συλλογή και απομάκρυνση από το έργο όλων των υλικών του προσωρινού τοίχου

αντιστήριξης καθώς και των αποκοπέντων τεμαχίων  χαλύβδινωνδοκών και σανιδώματος.

ζ)  Η λήψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας του εργαζόμενου προσωπικού και των

διερχομένων οχημάτων

Σημειώνεται ότι εναλλακτικά, η έμπηξη των πασσάλων μπορεί να γίνει με κρουστικό

ή δονητικό εξοπλισμό όταν αυτό  προκύψει από κατάλληλη μελέτη που θα προσκομίσει

ο ανάδοχος. Τέλος ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην λήψη πρόσθετων μέτρων

προστασίας περιβάλλοντος και κοίτης ποταμού από ρυπογόνες  ουσίες.

Επιμετράται η κατακόρυφη επιφάνεια μεταξύ της στάθμης της υπάρχουσας οδού και

της στάθμης νέας σκάφης χωματουργικών  έργων (πυθμένος σκάμματος)

Τιμή  ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αντιστηριζόμενης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 219,00

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε03.2 Αφαίρεση παλαιών κιγκλιδωμάτων τεχνικών έργων

A.T. : 2.17

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2151

Αφαίρεση παλαιών κιγκλιδωμάτων τεχνικών έργων οδών, η οποία εκτελείται σύμφωνα με τους όρους
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δημοπράτησης του έργου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιμέρους εργασίες:

• προσέγγιση και αποξήλωση των κατεστραμμένων κιγκλιδωμάτων και των σιδηροσωλήνων ανεξάρτητα

από το ύψος από το δάπεδο έδρασης, τον τρόπο έδρασης και τη μορφή των κιγκλιδωμάτων καθώς

επίσης τον αριθμό σιδηροσωλήνων,

• συγκέντρωση και μεταφορά όλων των αποξηλωμένων υλικών από τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών σε

τόπο απόθεσης, που καθορίζεται από την Υπηρεσία συμπεριλαμβανόμενων των φορτοεκφορτώσεων, της

προσωρινής αποθήκευσης και της σταλίας των αυτοκινήτων,

• ενδεχόμενη τοπική επούλωση του σκυροδέματος έδρασης των κιγκλιδωμάτων με σκυρόδεμα ταχείας

πήξης σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης κατά την αφαίρεση των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή για ένα μέτρο μήκους αποξηλωμένου κιγκλιδώματος μετρούμενο με βάση το μήκος του

φατνώματος των αφαιρούμενων σιδηροσωλήνων (ανεξάρτητα του αριθμού αυτών), η οποία

περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά

παραπάνω για την αφαίρεση κατεστραμμένων κιγκλιδωμάτων σε τεχνικά έργα οδών

Τιμή ανά μέτρο μήκους   :

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,00

(Ολογράφως) : τρία

3.  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β27 Μεταλλικός μανδύας πασσάλων

A.T. : 3.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2672

Επένδυση φρεατοπασσάλων με μανδύα από μαύρη λαμαρίνα πάχους 5 mm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 11-01-01-00 "Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι πάσσαλοι) και κεφαλόδεσμoι"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου του έργου της λαμαρίνας και όλων των απαιτούμενων

αναλωσίμων,

- η κατεργασία, κοπή και συγκόλληση της λαμαρίνας για την μόρφωση του μεταλλικού μανδύα, η

εξωτερική προστασία του μεταλλικού μανδύα με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς

(συμπεριλαμβάνεται το ανάλογο primer), καθώς και ο καταβιβασμός

- η τοποθέτηση του μεταλλικού μανδύα εντός της οπής του πασσάλου.

Τιμή για ένα χιλιόγραμμο μεταλλικού μανδύα πλήρους μορφωμένου και τοποθετημένου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.1.2 Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10

A.T. : 3.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2521

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
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- 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

Κατασκευές συγκράτησης βραχωδών όγκων ορυγμάτων, αγκυρώσεις σωλήνων, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων,

στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με χρήση αόπλου σκυροδέματος C8/10, με ή χωρίς χρήση

ξυλοτύπου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 66,00

(Ολογράφως) : εξήντα έξι
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα
C20/25

A.T. : 3.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2522

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

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).

Σελίδα 38 από 69



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

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 και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και τραπεζοειδών

τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση ομαλής ροής, στρώσεις

φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών με

σκυρόδεμα C20/25.

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που

κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form pavers τύπου

GOMACO ή αναλόγου).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.5.3 Κατασκευή βάθρων οποιουδήποτε ύψους και των αντιστοίχων θωρακίων,
προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37

A.T. : 3.04

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,
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- 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 βάθρων γεφυρών (θεμελίων και ανωδομής) και των συνδεδεμένων με αυτά πτερυγίων,

οποιουδήποτε ύψους και μορφής (περιλαμβάνονται και τα κεκλιμένα υποστυλωματα γεφυρών μορφής

"V"), και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, κεφαλοδέσμων και δοκών έδρασης φορέων

γεφυρών, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 147,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα επτά

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

A.T. : 3.05

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
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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   |

|  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) : 1,05

(Ολογράφως) : ένα και πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

A.T. : 3.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7018

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   |

|  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
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- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα

απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

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

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,05

(Ολογράφως) : ένα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β32 Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ

A.T. : 3.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6403

Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος ΤΥΠΟΥ Γ, σε εμφανείς επιφάνειες τεχνικών

έργων, επίπεδες ή καμπύλες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας και οποιουδήποτε

μεγέθους, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 ''Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα

χωρίς χρήση επιχρισμάτων'', με χρήση μεταλλοτύπων ή φύλλων μπετοφόρμ από εγκάρσια κολλημένες

(κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 314-2) στρώσεις ξυλείας, πάχους τουλάχιστον 15 mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη από

φίλμ φαινολικής ρητίνης και περιμετρική σφράγιση.

Ο χρησιμοποιούμενος μεταλλότυπος, ο οποίος θα πρέπει να είναι απαραμόρφωτος, η τα φύλλα

μπετοφόρμ, των οποίων δεν θα πρέπει να έχουν προηγηθεί περισσότερες από πέντε χρήσεις,

υπόκεινται στο έλεγχο και έγκριση της Υπηρεσίας.

Για τα επιφανειακά τελειώματα τύπου Γ θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά σύνδεσμοι ξυλοτύπων με

ειδική διαμόρφωση του αφαιρούμενου τμήματος από πλαστικό ή άλλο υλικό με κωνική επιφάνεια.

Απαγορεύεται η χρήση συρμάτων ή συνδέσμων που θραύονται κατά την αφαίρεσή τους, καθώς και η

επικάλυψη εκτεθειμένων κεφαλών συνδέσμων με καπάκια ή άλλο τρόπο.

Τα φύλλα μπετοφόρμ ή τα στοιχεία του μεταλλοτύπου θα τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να

δημιουργείται ένας "ρυθμός", με τυποποιημένη διάταξη διαμήκων και εγκάρσιων αρμών, σύμφωνα με

τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης ή τις υποδείξεις της Επίβλεψης.

Δεν θα γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων μπετοφόρμ ή των

στοιχείων του μεταλλοτύπου, δοθέντος ότι υποβαθμίζουν την αισθητική και τον ενιαίο χαρακτήρα

του επιφανειακού τελειώματος.

Όλες οι ακμές των επιφανειών με επιφανειακά τελειώματα ΤΥΠΟΥ Γ θα είναι λοξοτμημένες με χρήση

φιλέτων και θα κατασκευασθούν με απόλυτη ακρίβεια οι τυχόν προβλεπόμενες από τη μελέτη σκοτίες,

των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένα στην παρούσα τιμή διαμόρφωσης επιφανειακού

τελειώματος.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- η τυχόν πρόσθετη δαπάνη βελτιστοποίησης των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος για την επίτευξη

του υψηλών απαιτήσεων τελειώματος τύπου Γ (π.χ. κοκκομετρική διαβάθμιση, μέγιστος κόκκος και

ομοιομορφία αδρανών, πρόσμικτα εξασφάλισης υψηλής εργασιμότητας, επιμελής συμπύκνωση και

συντήρηση του σκυροδέματος κλπ

- η χρήση αποκολλητικών ξυλοτύπου

- η απομείωση και φθορά ξυλοτύπων και μεταλλοτύπων

- οι απαιτούμενες ειδικές διαμορφώσεις ξυλοτύπων, μεταλλοτύπων και ικριωμάτων

- η δαπάνη (εργασία και υλικά) τοποθέτησης φάλτσων και διακοσμητικών πήχεων ή λωρίδων πλάτους

1,00 - 20,0 cm επί του ξυλότυπου για την δημιουργία σκοτιών ή σύνθετων σχεδίων επί της

επιφάνειας του σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις εμφανείς επιφάνειες κατασκευών από σκυρόδεμα οι οποίες

προβλέπεται από την μελέτη να διαμορφωθούν με τελειώματα τύπου Γ. Εξαιρούνται τα βάθρα γεφυρών

που κατασκευάζονται με συστήματα αναρριχωμένων τύπων, οι προκατασκευασμένες δοκοί και οι φορείς

γεφυρών που κατασκευάζονται με την μέθοδο της προβολοδόμησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος ΤΥΠΟΥ Γ.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,80

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη

A.T. : 3.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2411

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από

το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) με χρήση

ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση συρματόβουρτσας ή

πεπιεσμένου αέρα,

- η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή με

χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2,

- η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων

- η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση τουλάχιστον 0,15

lt/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,60

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β37.2 Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και
τσιμεντοκονίαμα προστασίας

A.T. : 3.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2412

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση πλαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης

(ασφαλτόπανο), οπλισμένης με πολυεστερικές ίνες, πάχους τουλάχιστον 2 mm και προστατευτική

επίστρωση τσιμεντοκονιάματος πάχους 2 cm, των 600 kg τσιμέντου ανά m3, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-

05-01-02 ''Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές Μεμβράνες''

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά και αναλώσιμα, με την μεταφορά τους επί τόπου του έργου

- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών

- ο επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος με χρήση συρματόβουρτσας, μηχανικού

σαρώθρου ή πεπιεσμένου αέρα

- η προεπάλειψη (αστάρωμα) με ασφαλτικό γαλάκτωμα (ανάλωση περίπου 0,40 kg/m2) και, αφού

στεγνώσει καλά, η επάλειψη με ασφαλτική κόλλα, συμβατή με το υλικό της προεπάλειψης (ανάλωση

περίπου 2,5 kg/m2)

- η τοποθέτηση και συγκόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης με χρήση φλογίστρου, σε δύο επάλληλες

διασταυρούμενες στρώσεις

- η παρασκευή και διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος προστασίας της μεμβράνης

- οι επικαλύψεις των φύλων της μεμβράνης

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,10

(Ολογράφως) : δώδεκα και δέκα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β43.1 Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ

A.T. : 4.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Σφράγιση οριζοντίων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (οχετών, επενδεδυμένων τάφρων,

επιστρώσεων δαπέδων κλπ) με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη (μίγμα εξευγενισμένης ασφάλτου,

συνθετικών ελαστικών, ρητινών, πλαστικοποιητών και αδρανών (rubber asphalt) εφαρμοζόμενη εν

θερμώ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- ο επιμελής καθαρισμός του αρμού με μεταλλοβολή ή συρματόβουρτσα,

- η εφαρμογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συμβατού με την ασφαλτική μαστίχη,

- η θέρμανση και η προσεκτική εφαρμογή της μαστίχης χωρίς υπερχειλίση εκτός του διακένου του

αρμού, σε τρόπο ώστε η τελική επιφάνειά της να διαμορφώνεται 3-5 mm κάτω από την επιφάνεια του

σκυροδέματος.

Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες σκυροδέματος και

θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C.

Η μέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρμών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει να

υπερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).

Το υπόλοιπο διάκενο του αρμού συνιστάται να πληρώνεται με εύκαμπτη μοριοσανίδα αρμών, ενώ σε

στοιχεία καλυπτόμενα από νερό απαιτείται, επιπρόσθετα, η τοποθέτηση ελαστικής ταινίας

στεγάνωσης (waterstop). Οι εργασίες αυτές τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

Τιμολογίου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,50

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β43.2 Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη

A.T. : 3.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (τοιχίων οχετών,

τοίχων αντιστήριξης, στοιχείων θεμελίωσης, οπών διέλευσης καλωδίων και σωλήνων σε στοιχεία από

σκυρόδεμα κλπ) με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη (ασφαλτικό στόκο) εφαρμοζόμενη εν θερμώ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- ο επιμελής καθαρισμός των παρειών και του διακένου του αρμού με μεταλλοβολή ή συρματόβουρτσα,

- η κάλυψη των παρειών του αρμού με αυτοκόλλητης ταινία (όταν απαιτείται για την αποφυγή

ρύπανσης της επιφανείας του σκυροδέματος),

- η εφαρμογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συμβατού με την ασφαλτική μαστίχη,

- η θέρμανση της μαστίχης σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή

- και η εφαρμογή της στο διάκενο του αρμού με σπάτουλα (το υλικό είναι παχύρευστο και

εύπλαστο).

Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες σκυροδέματος και

θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C.

Η μέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρμών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει να

υπερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).

Το υπόλοιπο διάκενο του αρμού συνιστάται να πληρώνεται με εύκαμπτη μοριοσανίδα αρμών, η οποία

τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση το άρθρο Β-43.3 του Τιμολογίου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β47 Στόμια αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών

A.T. : 3.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανισμένου στομίου αποχέτευσης ομβρίων καταστρώματος γεφυρών,

διαμορφωμένου σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

Τα στόμια αποχέτευσης θα είναι εργοστασιακής κατασκευής, ανθεκτικά στα φορτία κυκλοφορίας της

γέφυρας, θα περιλαμβάνουν εσχάρα συγκράτησης φερτών για την αποφυγή εμφράξεων, διάταξη

προσαρμογής της στεγανωτικής στρώσης (φλάντζα) και θα παρέχουν δυνατότητα ρύθμισης του ύψους

τους για την προσαρμογή με την στάθμη του καταστρώματος.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου

- η εγκατάσταση του στομίου και η σύνδεσή του με τον αγωγό απορροής.

Τιμή ανά kg εγκατεστημένου και συνδεδεμένου στομίου αποχέτευσης γεφυρών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,30

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β59 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN100

A.T. : 3.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις τεχνικών με

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T,

κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN100 mm (σπείρωμα, thread size = 4", dεξ =

114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6 mm).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρματος έλξης καλωδίων, των

γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων και στηριγμάτων,

- η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων,

- η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων καθώς

- η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα

με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β60.1 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι απορροής ομβρίων τεχνικών, Φ4" κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 20255
κλάσεως L (114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6 mm)

A.T. : 3.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Κατασκευή σωληνώσεων απορροής ομβρίων τεχνικών από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και

σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), με εσωτερική

προστασία με εποξειδική βαφή και εξωτερική προστασία με ασφαλτομαστίχη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων,

εξαρτημάτων και στηριγμάτων,

- η κοπή (κάθετα ή λοξά),
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- η σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους και με τις εξόδους των στομίων αποχέτευσης γεφυρών με

μούφες (γαλβανισμένες)

- ή συγκόλληση (με επί τόπου ψυχρό γαλβάνισμα των επιφανειών της συγκόλλησης),

- η στερέωση των σωλήνων στον φορέα και τα βάθρα ανά αποστάσεις έως 2,0 m, καθώς και οι

απομειώσεις των υλικών λόγω κοπής.

Περιλαμβάνονται επίσης τα απαιτούμενα ικριώματα ή η χρήση καλαθοφόρου οχήματος για την

εγκατάσταση της σωληνογραμμής.

 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ4" κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 20255 κλάσεως L (114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6

mm)

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους τοποθετημένου σωλήνα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β64.4.1 Γεωυφάσματα επένδυσης σηράγγων ανοικτής εκσκαφής (C & C), βάρους 300 gr/m2

A.T. : 3.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,προσέγγιση και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος, για την

διαμόρφωση, σύμφωνα με την μελέτη, του συστήματος στεγάνωσης των κατακορύφων στοιχείων και των

φορέων (επιπέδων και καμπύλων) των σηράγγων ανοικτής εκσκαφής (C&C), εφελκυστικής αντοχής κατά

την κυρία διεύθυνση >=20 kN/m κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319 και ενεργούς διαμέτρου πόρων 0,15 mm κατά

ΕΝ ISO 12956.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου και οι πλάγιες μεταφορές του

- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών

- η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις

- η προσέγγιση και η ελεύθερη τοποθέτησή του ή η ανάρτησή του από την στέψη των κατακορύφων

στοιχείων

- η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή τους

- οι διαμορφώσεις του γεωυφάσματος στα άκρα, σε θέσεις εγκάρσιων αγωγών κ.λ.π

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών για την επίχωση των C&C, για

την αποφυγή φθορών στο γεωύφασμα.

 Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας C.Α.C. με γεωύφασμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

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

A.T. : 3.16

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
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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

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.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 131,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ένα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα
C12/15

A.T. : 3.17

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2531

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.
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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

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα

και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης,

ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών,

επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β.26 Μετακίνηση μηχανολογικου εξοπλισμού κατασκευής πασσαλων συμπεριλαμβανομένου
όλου του απαραίτητου εξοπλισμου κατασκευής πασσαλων στο απένατι ακρόβαθρο (θέση
υποέργου)

A.T. : 3.18

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7118.1

Μετακίνηση  μηχανολογικού εξοπλισμού κατασκευής πασσάλων συμπεριλαμβανομένων όλου

 του απαραίτητου εξοπλισμού διάτρησης, συγκράτησης των τοιχωμάτων του διατρήματος

 και οποιουδήποτε εξοπλισμού απαιτείται για κατασκευή πασσάλων σε διαφορετικές

θέσεις υποέργου (έναντι ακρόβαθρο). Για την μετακίνηση θα ενημερώνονται εκ των

προτέρων η εποπτεύουσα υπηρεσία και θα απαιτείται η σχετική έγκριση. Η πρώτη

(θέση εισκόμισης) και η αποκόμιση δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν άρθρο .

Η δαπάνη τους περιλαμβάνεται στο άρθρο ΑΤ του παρόντος τιμολογίου.

Τιμή ανά θέση μετακίνησης 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β26.2.1 Διατρηση και σκυροδέτηση εγχυτων πασσαλων (φρεατοπασσάλων)διατομής Φ=1,00m σε
πάσης φύσεως έδαφος και με οποιαδήποτε μεθοδο.

A.T. : 3.19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2731

Κατασκευή έγχυτου πασσάλου (φρεατοπασσάλου ) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας

C25\30, σε έδαφος  οποιαδήποτε σύστασης, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια

του εδάφους, εν ξηρώ ή μέσα στο νερό, με οποιοδήποτε σύστημα, υπό την προϋπόθεση

να εξασφαλίζονται η προβλεπόμενη από την μελέτη ποιότητα σκυροδέματος C25\30,

η διάμετρος και η έδραση του πασσάλου καθώς και η επικάλυψη του σιδηροπλισμού.

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 11-01-01-00 «Πάσσαλοι δι΄ εκσκαφής

(έγχυτοι πάσσαλοι) και κεφαλόδεσμοι»

Στις τιμές μονάδας (ανά διατομή πασσάλου) περιλαμβάνονται:

•Η προσκόμιση, εγκατάσταση, λειτουργία και αποκόμιση μηχανημάτων διάτρησης

 πασσάλων και λοιπού απαιτούμενου βοηθητικού  εξοπλισμού και μέσων

•Χρήση μπετονίτη κατά την διάτρηση για την αποφυγή κατάπτωσης των παρειών

 του διατρήματος.

•Οι τοπικές μετακινήσεις του διατρητικού και λοιπού  εξοπλισμού, από θέση

 σε θέση κατασκευής εγχύτων πασσάλων

•Η διαμόρφωση δαπέδων εργασίας κατάλληλων για την προσέγγιση και
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λειτουργία του διατρητικού εξοπλισμού

•Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση επιφανειακών ή και υπόγειων υδάτων

•Η συλλογή, αποκομιδή και απόθεση των προϊόντων διάτρησης ορυγμάτων.

•Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και έγχυση εντός της οπής σκυροδέματος

κατηγορίας C25\30, με χρήση τσιμέντου τύπου IV ανθεκτικού σε θειικά (σύμφωνα με

 τα οριζόμενα στο Π.Δ. 244\80), όταν τα χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους το επιβάλλουν

•Η χρήση ανασυρόμενων σωλήνων καθοδήγησης του σκυροδέματος εντός της οπής

 (tremmiepipes)

•Η τυχόν απαιτούμενη συμπλήρωση της οπής του πασσάλου με κοκκώδες υλικό

Στις τιμές περιλαμβάνονται ανοιγμένα:

•Οι δαπάνες δοκιμαστικής φόρτισης σε λειτουργικούς πασσάλους (ένας πάσσαλος

 ανά 20  πασσάλους και το λιγότρο ένας πάσσαλος ανά γέφυρα ή τοίχο) για την

περίπτωση πασσάλων των οποίων η αιχμή δεν εισχωρεί  σε βράχο.

•Οι δαπάνες ελέγχου της συνέχειας της σκυροδέτησης όλων των πασσάλων

(integritytesting) με ακουστικές μεθόδους (sonic).

•Οι δαπάνες συγκέντρωσης, παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων

των παραπάνω ελέγχων.

Στις τιμές μονάδας  δεν περιλαμβάνονται οι παρακάτω δαπάνες:

•Προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του κλωβού οπλισμού του

πασσάλου από χάλυβαB500C

•Διασωλήνωση της οπής του πασσάλου με μεταλλικό μανδύα.

•Ενσωμάτωσης σιδηροσωλήνων στο σώμα του πασσάλου και διενέργειας σχετικών

 γεωτρήσεων, τσιμεντενέσεων κ.λ.π. για τον ποιοτικό έλεγχο  του πυθμένα έδρασης

του πασσάλου. Η σχετική μεθοδολογία, η οποία θα προτείνεται και θα τεκμηριώνεται

 από τον Ανάδοχο, υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας.

•Λεπτομερειακής αποτύπωσης της συνέχειας της σκυροδέτησης καθ΄ όλο το ύψος

 του πασσάλου, σε πασσάλους μεγάλων φορτίων π.χ. >500ton με την βοήθεια ακτίνων

«γ» ή αναλόγων μη καταστροφικών μεθόδων  (nondestructivetests)

•Τυχόν προσθέτων δοκιμαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς ή μη λειτουργικούς

 πασσάλους, επί πλέον αυτών που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο.

•Τυχόν επί πλέον δοκιμαστικών φορτίσεων (σε λειτουργικούς ή μη λειτουργικούς

πασσάλους) με οριζόντια φορτία.

Επιμετράται το πραγματικό μήκος του σκυροδετηθέντος αποδεκτού πασσάλου, από την

 στάθμη του πυθμένα μέχρι την οριστική στάθμη της κεφαλής του πασσάλου, όπως

προβλέπονται στη μελέτη. Δεν επιμετράται το τυχόν πλέον βάθος, κάτω από την

εγκεκριμένη στάθμη πυθμένα, ούτε το αποκοπτόμενο τμήμα της κεφαλής του πασσάλου.

Τιμή  ανά μέτρο μήκους  (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β26.2.2 Διάτρηση πασσαλων διατομής D=1.00m (χωρίς σκυροδέτηση)

A.T. : 3.20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2731

Κατασκευή διατρήματος (οπής) φρεατοπασσάλους διαμέτρου D=1,00m,  σε έδαφος

οποιοδήποτε σύστασης σε οποιαδήποτε  βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, εν

ξηρώ ή μέσα σε νερό με οποιοδήποτε σύστημα κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

•Η προσκόμιση, εγκατάσταση, λειτουργία και αποκόμιση μηχανημάτων και

λοιπού εξοπλισμού κατασκευής πασσάλων

•Η χρήση μπετονίτη, κατά την διάτρηση για την αποφυγή κατάπτωσης των

παρειών του διατρήματος, καθώς και η χρήση προσωρινού περιφραγματικού σωλήνα

(ανασυρόμενου μετά την εκτέλεση της διάτρησης)

•Οι τοπικές μετακινήσεις του διατρητικού και λοιπού εξοπλισμού από τη

θέση κατασκευής πασσάλων και η διαμόρφωση δαπέδων εργασίας, καταλλήλων για την

προσέγγιση και λειτουργία του διατρητικού εξοπλισμού.

•Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση επιφανειακών και υπογείων υδάτων

•Η συλλογή, αποκομιδή και απόθεση των προϊόντων διάτρησης ορυγμάτων

•Η πλήρωση του υπόλοιπου του διατρήμματος με θραυστό υλικό έως την

επιφάνεια εργασίας

Επιμέτρηση με το πραγματικό μήκος διάτρησης από την επιφάνεια πέρατος

σκυροδέματος έως και την στάθμη κεφαλής του πασσάλου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους  (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β29.4.24 Κατασκεύη τοίχων αντιστήριξης, κοιτοστρώσεων πυθμένα κοίτης, προστασία θωρακίων
κ.λ.π. με σκυρόδεμα C25/30 ειδικής σύνθεσης

A.T. : 3.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2551

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης όχθης ποταμού,κοίτης πυθμένα, στήριξη και προστασία

ακρόβαθρων  και μεσόβαθρων με σκυρόδεμα κατηγορίας C 25/302 με τις παρακάτω

πρόσθετες απαιτήσεις:

•Ελαχίστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο 400kgr/m3

•Μέγιστος λόγος νερού προς τσιμέντο  Ν/Τ = 0,50

•Καμπύλη αδρανών  στο κάτω μισό της υποζώνης Δ

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α)  Όλες οι αναγραφόμενες γενικές παραδοχές – απαιτήσεις – υποχρεώσεις

του άρθρου ΟΔΟ Β-29 «Κατασκευές από σκυρόδεμα»

β) Εκτέλεση εργασιών με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση της εμφανούς

επιφάνειας των τοιχείων και τον πυθμένα της κοίτης του ποταμού με χρήση ξυλείας

εμφανούς ξυλοτύπου ή μεταλλοτύπους  για την κατασκευή φορέα με επίτευξη

τελειώματος  τύπου (Γ)

γ) Διαμόρφωση εσοχών (σκοτίων) τις  εμφανείς λεπτομέρειες και μόρφωση ξυλοτύπου

με καθ΄ ύψος σταθερά ή μεταβαλλόμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σε οποιαδήποτε

στάθμη και ύψος από το έδαφος.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\38.04 Πρόσθετη τιμή για καμπυλωτούς ξυλοτύπους απλής καμπυλότητας

A.T. : 3.22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3821

Πρόσθετη τιμή για  κατασκευή ξυλοτύπων  ή μεταλλοτύπων μόρφωσης θολωτών τμημάτων φορέα γέφυρας

σε οποιοδήποτε στάθμη και ύψος από το έδαφος. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α) Η πρόσθετη δαπάνη σε εργατικά και ξυλοτύπους για την κατασκευή θόλων και θολωτών κατασκευών

με μεταβαλλόμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά.

β)  Η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιούμενων υλικών.

γ)  Η προσκόμιση, χρήση και αποκόμιση όλων των απαραίτητων υλικών (διαφορά τιμής)

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για την κατασκευή των θολωτών   και κυκλικών τμημάτων του φορέα της

γέφυρας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  (m2)  επιφάνειας ξυλοτύπων 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.33 Χρήση διογκωμένης πολυστερίνης μετά της τοποθέτησης σε τμήματα φορέα της γέφυρας

A.T. : 3.23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7933.1

Προμήθεια και τοποθέτηση διογκωμένης πολυστερίνης  σε πρισματικά τεμάχια, αντοχής 100kPa  και

πυκνότητας ρ>=20kgr/m3 για πλήρωση κενών στα κιβωτοειδή τμήματα του φορέα της πεζογέφυρας όπου

τα γεωμετρικά στοιχεία διατομής δε επιτρέπουν την χρήση ξυλοτύπων δημιουργίας κενών.

Στην δαπάνη εκτός της προμήθεια  του υλικού περιλαμβάνεται και η δαπάνη προσαρμογής, κοπής,

στερέωσης και σύνδεσης με συνδέσμους ώστε να επιτευχθεί το αμετάθετο των πρισματικών τεμαχίων.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στην κατασκυεή του κιβωτιόσχημου τεχνικού φορέα γέφυρας με μικρό

ύψος (μικρότερο ελεύθερο ύψος μεταξύ άνω και κάτω πέλματος κιβωτίου από 1.25μ.)

Τιμή ανά κυβικό (m3) έτοιμης τοποθετημένου υλικού διογκωμένης πολυστερίνης

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,00

(Ολογράφως) : σαράντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.08 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς προτύπων διατομών  για την
κατασκευή προσωρινής υποστύλωσης γέφυρας για την καθαίρεσή της

A.T. : 3.24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104
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Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς, δοκούς, υποστυλώματα, διαγώνιους συνδέσμους, δαπέδων κ.λ.π.

για κατασκευή προσωρινών ικριωμάτων και φορέα υποστύλωσης γέφυρας για την καθαίρεσή της ή

ανακατασκευή της. Στην δαπάνη περιλαμβάνονται :

α) Η προμήθεια, χρήση, μορφοποίηση, κατεργασία των μεταλλικών στοιχείων

β)  Η δαπάνη χρήσης  μηχανημάτων προσκόμισης,  συναρμολόγησης, ανάρτησης, συνδεσμολογίας και

στερέωσης  του φορέα.

γ)  Οι πάσης φύσεως εργασίες σύνθεσης και αποσύνθεσης  του προσωρινού φορέα υποστύλωσης στη

φάση καθαίρεσης ή ανέγερσης των βοηθητικών ικριωμάτων.

δ)  Οι πιθανές υποστυλώσεις, εργασίες βάσεων από σκυρόδεμα  ή υποθεμάτων για την ασφαλή

μεταφορά των φορτίων επί εδάφους

Η μελέτη σύνθεσης του βοηθητικού φορέα θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου και θα πρέπει

να μην παρουσιάζει κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψης για τα φορτία που θα χρησιμοποιηθεί.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kgr) βάρους 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.2 Κατασκευή χτενιστού βιομηχανικού δαπέδου με γαρμπιλόδεμα σκυρόδεμα ελαχίστου
πάχους 5 cm

A.T. : 3.25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού χτενιστού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από

ινοπλισμένο γαρμπιλόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm,κατηγορίας C25/30 με μέγιστο μέγεθος κόκκων

18mm. Προστίθενται 900γρ ίνες προπυλενίου ανά m3 σύμφωνα με την μελέτη.

Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:

α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C25/30, οπλισμένου με δομικό πλέγμα

κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις

κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού

υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.

β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).

γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση

στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε

ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές

και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.

δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και

σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές

υλικό.

ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη

αυτής με νάϋλον.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ -ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Άρθρο : ΥΔΡ Ν\60.1 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

A.T. : 4.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Κατασκευή σωληνώσεων απορροής ομβρίων τεχνικών από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και

σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), με εσωτερική

προστασία με εποξειδική βαφή και εξωτερική προστασία με ασφαλτομαστίχη.Σιδηροσωλήνας

γαλβανισμένος Φ4΄΄ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 20255 κλάσεως L (114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6 mm)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, των γαλβανισμένων ειδικών

τεμαχίων, εξαρτημάτων και στηριγμάτων,

• ο καθαρισμός του στομίου του υπάρχοντος αγωγού, η αφαίρεση της ασφάλτου περιμετρικά του

στομίου με ασφαλτοκόπτη,

• επιμελής καθαρισμός του σκυροδέματος,

• επάλειψη με στεγανωτικό υλικό του σκυροδέματος,

• η τοποθέτηση του νέου αγωγού και η στήριξή του στο σκυρόδεμα του φορέα,
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• η αποκατάσταση της επιφάνειας σκυροδέματος με ειδική μη συρρικνούμενη τσιμεντοκονία,

• η διέλευση του νέου αγωγού μέσω του υπάρχοντα ήδη κατεστραμμένου αγωγού ή μέσω του

σκυροδέματος αν είναι δυνατή η αφαίρεση του κατεστραμμένου αγωγού

• η κοπή (κάθετα ή λοξά),

• η σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους με μούφες (γαλβανισμένες)

• ή συγκόλληση (με επί τόπου ψυχρό γαλβάνισμα των επιφανειών της συγκόλλησης),

• η στερέωση των σωλήνων στον φορέα και τα βάθρα ανά αποστάσεις έως 2,0 m, καθώς και οι

απομειώσεις των υλικών λόγω κοπής.

Περιλαμβάνονται επίσης τα απαιτούμενα ικριώματα ή η χρήση καλαθοφόρου οχήματος για την

εγκατάσταση της σωληνογραμμής.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους τοποθετημένου σωλήνα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.97 Αντιδιαβρωτικές στρώσεις- χρωματισμός επιφανειών σκυροδέματος

A.T. : 4.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις - χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος, με αντίσταση στα παγολυτικά

άλατα, υψηλή αντίσταση διάχυσης έναντι CO2 περιορίζοντας έτσι τον ρυθμό ενανθράκωσης, και με

αντίσταση έναντι καιρικών επιδράσεων και γήρανσης. Επιπλέον εξασφαλίζουν τη διαπνοή του

σκυροδέματος (εκτόνωση υδρατμών δια μέσου πόρων) ενώ παρουσιάζουν και μειωμένη τάση συλλογής

ρύπων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, με σήμανση CE, εφαρμοζόμενες με ρολλό ή πιστολέτο. Η επιλογή του

χρώματος θα γίνει από την Υπηρεσία.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η προετοιμασία της επιφανείας

εφαρμογής, η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (primer) αν συνιστάται από τον προμηθευτή του

υλικού, τα ικριώματα, τα απαιτούμενα εργαλεία και συσκευές και η εργασία ανάμιξης και εφαρμογής

του υλικού της επίστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β35 Aντιγραφιστική επάλειψη

A.T. : 4.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902

Aντιγραφιστική επάλειψη των εμφανών επιφανειών τεχνικών έργων από σκυρόδεμα (τοίχων, βάθρων και

φορέων γεφυρών, τοιχίων και οροφής κάτω διαβάσεων κλπ) που προβλέπονται στην μελέτη, με σύστημα

υλικών ανθεκτικό στον καθαρισμό με χλιαρό νερό υπό πίεση ή/και καθαριστικό σκεύασμα που συνιστά

ο προμηθευτής.

Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτές οι επαλείψεις "θυσιαζομένου" τύπου, οι οποίες

αποσυντίθενται κατά τον καθαρισμό και απαιτούν επανάληψη.

Για την εφαρμογή, τον έλεγχο και την παραλαβή της επίστρωσης έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα

στην ΕΤΕΠ 05-02-03.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια, η προσκόμιση, η προετοιμασία και η εφαρμογή των υλικών επάλειψης,

- η χρήση μηχανημάτων, συσκευών, βοηθητικών κατασκευών και ικριωμάτων,

- η δοκιμαστική επάλειψη επιφανειών για την διαπίστωση των δυνατοτήτων καθαρισμού του

συστήματος υλικών της αντιγραφιστικής επάλειψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,30

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β43.1 Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ

A.T. : 4.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Σφράγιση οριζοντίων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (οχετών, επενδεδυμένων τάφρων,

επιστρώσεων δαπέδων κλπ) με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη (μίγμα εξευγενισμένης ασφάλτου,

συνθετικών ελαστικών, ρητινών, πλαστικοποιητών και αδρανών (rubber asphalt) εφαρμοζόμενη εν

θερμώ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- ο επιμελής καθαρισμός του αρμού με μεταλλοβολή ή συρματόβουρτσα,

- η εφαρμογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συμβατού με την ασφαλτική μαστίχη,

- η θέρμανση και η προσεκτική εφαρμογή της μαστίχης χωρίς υπερχειλίση εκτός του διακένου του

αρμού, σε τρόπο ώστε η τελική επιφάνειά της να διαμορφώνεται 3-5 mm κάτω από την επιφάνεια του

σκυροδέματος.

Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες σκυροδέματος και

θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C.

Η μέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρμών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει να

υπερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).

Το υπόλοιπο διάκενο του αρμού συνιστάται να πληρώνεται με εύκαμπτη μοριοσανίδα αρμών, ενώ σε

στοιχεία καλυπτόμενα από νερό απαιτείται, επιπρόσθετα, η τοποθέτηση ελαστικής ταινίας

στεγάνωσης (waterstop). Οι εργασίες αυτές τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

Τιμολογίου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,50

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β46.1 Σταθερά ελαστομεταλλικά εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3

A.T. : 4.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2912

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σταθερών ελαστομεταλλικών εφεδράνων γεφυρών, αγκυρουμένων

και μη, τύπων Β και C κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3, με σήμανση CE, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05

-01-05-01 "Ελαστομεταλλικά εφέδρανα".

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των εφεδράνων,

- η προσέγγισή τους στις θέσεις τοποθέτησης με χρήση ανυψωτικών μέσων,

- η κατασκευή εξομαλυντικής στρώσης κονιάματος έδρασης,

- η προσαρμογή και στερέωση του κλωβού αγκύρωσης στον σιδηροπλισμό του βάθρου, η τοποθέτηση, η

αγκύρωση και η ρύθμιση των εφεδράνων σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής

Η επιμέτρηση θα γίνεται κατ' όγκο με βάση τις εξωτερικές διαστάσεις του ελαστομερούς στοιχείου

του εφεδράνου.

Τιμή ανά λίτρο (lt, dm3) τοποθετημένου εφεδράνου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,80

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β93 Ανακατασκευή αρμών διαστολής καταστρώματος γέφυρας

A.T. : 4.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2651

Ανακατασκευή αρμών διαστολής καταστρώματος γέφυρας, με αρμούς σκυροδέματος ασφαλτικής μαστίχης,

στις θέσεις των μεσοβάθρων και των ακροβάθρων και συγκεκριμένα:
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α. Οι απαραίτητες εργασίες προσωρινής σήμανσης για τον αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας

εκτέλεσης των εργασιών.

β. Επιμελής αφαίρεση ασφαλτικής ζώνης και υπαρχόντων αρμοκαλύπτρων με αποκοπή των βλήτρων

στερέωσης με τροχό – αερόκλειδα και κομπρσεσέρ χειρός για αποφυγή τοπικών φθορών στο σκυρόδεμα

των παρειών του αρμού και του καταστρώματος της γέφυρας. Αποκομιδή – μεταφορά και απόρριψη των

απορριμάτων σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

γ. Πλήρης καθορισμός του διάκενου του αρμού από φερτά υλικά ή σφραγιστικά υλικά που έχουν

τοποθετηθεί κατά το παρελθόν, με χρήση μηχανήματος εκτόξευσης υπέρθερμου αέρα.

δ. Τοποθέτηση μεταλλικής πλάκας επί του διάκενου της γέφυρας.

ε. Πλήρωση του νέου αρμού με σκυρόδεμα ασφαλτικής μαστίχης, πλήρης ευθυγράμμισή του με τη

νέα τελική στάθμη των ασφαλτικών του φορέα και σφράγιση με ασφαλτική μαστίχη, σύμφωνα με τις

προδιαγραφές και τις οφηγίες του κατασκευαστή του αρμού.

Τιμή ανά τρέχουν μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένης εργασίας ως άνω.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 900,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β94 Προεργασίες αφαίρεσης υφισταμένων εφεδράνων και τοποθέτησης νέων

A.T. : 4.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2912

Προεργασίες για την αφαίρεση υφισταμένων εφεδράνων γέφυρας και την τοποθέτηση νέων με χρήση

υδραυλικών γρύλλων κατάλληλης ανυψωτικής δύναμης και διαστάσεων, ή διατάξεων Teller - Presse,

ήτοι διάνοιξη φωλεών για την τοποθέτηση των γρύλλων ή διαμόρφωση προσωρινών μεταλλικών

κατασκευών έδρασης, επαρκούς φέρουσας ικανότητας, όταν δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση φωλεών.

Οι εργασίες αντικατάστασης των εφεδράνων θα εκτελεσθούν διαδοχικά ανά στήριξη φορέα ανωδομής με

εξασφάλιση σταθερού ρυθμού για όλες τις ανυψωτικές διατάξεις που θα χρησιμοποιηθούν κατά

περίπτωση.

Μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης ανύψωσης του φορέα (μερικά cm) θα τοποθετηθούν κατάλληλα

υποθέματα στήριξης κάτω πέλματος της ανωδομής και στέψεως βάθρου, θα αφαιρεθούν τα υφιστάμενα

εφέδανα, θα καθορισθούν επιμελώς οι επιφάνειες έδρασης, θα εφαρμοθσεί λεπτή στρώση μη

συρρικνουμένου κονιάματος, θα τοποθετηθούν και θα ευθυγραμμισθούν τα προβλεπόμενα νέα εφέδρανα,

θα αφαιρεθούν οι τακαρίες και θα καταβιβασθεί ο φορέας επί των νέων εφεδράνων.

Ακολουθεί η πλήρης αποξήλωση και απομάκρυνση των πάσης φύσεως προσωρινών κατασκευών.

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αντικατάστασης των εφεδράνων θα προηγηθούν των εργασιών

ανακατασκευής των αρμών του καταστρώματος της γέφυρας.

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει έκθεση μεθοδολογίας αντικατάστασης εφεδράνων ανά γέφυρα,

στην οποία θα αναφέρεται ο ανυψωτικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί, (χαρακτηριστικά,

λειτουργία, δυναμικότητα, διαστάσεις), ο τρόπος εγκατάστασης/στήριξής του, οι τυχόν

απαιτούμενες προσωρινές κατασκευές στήριξης (με τους αντίστοιχους στατικούς υπολογισμούς), ο

τύπος και ο τρόπος τοποθέτησης των υποθεμάτων και τα μέτρα εξασφάλισης του συγχρονισμού

λειτουργίας των ανυψωτικών διατάξεων κατά τις φάσεις ανύψωσης και υποβιβασμού του φορέα.

Η δαπάνη σύνταξης της έκθεσης μεθοδολογίας κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνεται ανηγμένη στην παρούσα

τιμή μονάδος.

Τιμή ανά εφέδρανο προς αντικατάσταση ανεξαρτήτως του ανοίγματος του φορέα και του ύψους του

ακροβάθρου ή μεσοβάθρου (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.050,00

(Ολογράφως) : χίλια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β95.1 Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης
οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με
εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από
οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με
σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις
οπλισμού)

A.T. : 4.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2412
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Στην τιμή μονάδος προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

- Επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος από όλα τα σαθρά τεμάχια (ιδιαίτερα στην

περιοχή των αρθρώσεων Gerber).

- Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του οπλισμού που οφείλεται

στην εισχώρηση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος.

- Αποκατάσταση της διατομής με εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων.

Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης έχει ως εξής:

- Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών των διαμήκων και εγκάρσιων δοκών με υδροβολή υψηλής πίεσης

για την αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεμάτων (αποτελέσματα διόγκωσης, αποφλοίωσης, απολέπισης,

αποκόλλησης κλπ λόγω της διάβρωσης του οπλισμού από την εισχώρηση χλωριόντων και την

προοδευτική ενανθράκωση του σκυροδέματος).

  Κατά την φάση αυτή οι εκτεθειμένες ράβδοι οπλισμού (θα είναι διαβρωμένες στο σύνολό τους) θα

καθαρισθούν επιμελώς με τοπική υδροβολή υψηλής πιέσεως ή αμμοβολή ή/και χρήση ηλεκτροεργαλειών

χειρός με συρματόβουρτσα, ούτως ώστε να αποκτήσουν καθαρή μεταλλική επιφάνεια ποιότητος Sa 2

1/2 κατά τους Σουηδικούς κανονισμούς.

- Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε παχύρευστη μορφή επί των εκτεθειμένων ράβδων οπλισμού με

πινέλο ή ρολλό.

- Πλήρωση κοιλοτήτων και κάλυψη εκτεθειμένων οπλισμών (που έχουν ήδη επικαλυφθεί με αναστολέα

διάβρωσης) με επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών, βιομηχανικής προέλευσης, με εκτόξευση,

μυστρί ή σπάτουλα. Στο επισκευαστικό κονίαμα θα προστεθεί αναστολέας διάβρωσης ως πρόσθετο

(admixture), ενώ συνιστάται η προσθήκη ινών προπυλενίου για την αποφυγή της πλαστικής

ρηγματώσεως. Το απαιτούμενο εργάσιμο και η συνεκτικότητα (consistancy) του επισκευαστικού

κονιάματος (ιδιαίτερα στις περιοχές των κάτω πελμάτων των δοκών) θα ρυθμισθεί με κατάλληλα

πρόσθετα, συμβατά με τα υλικά του κονιάματος (σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών).

  Οι επεμβάσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι τοπικού χαρακτήρα.

- Ψεκασμός ολόκληρης της εκτεθειμένης επιφανείας του σκυροδέματος (αφού έχει ολοκληρωθεί οι

ανωτέρω εργασίες) με υγρό αναστολέα διάβρωσης για την εξασφάλιση προστασίας στο σύνολο του

περιμετρικού οπλισμού των διαφόρων στοιχείων του φορέα, δεδομένου ότι με την υδροβολή δεν

απομακρύνεται όλο το ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, παρά μόνον αυτό που έχει ήδη χαλαρώσει και

ρηγματωθεί.

  Οι αναστολείς διάβρωσης πρέπει να είναι κατεισδύοντος τύπου (διαχεόμενοι) (migrating

corrosion inhibitors).

- Βαφή των εκτεθειμένων επιφανειών του φορέα με χρώμα ακρυλικής βάσης (σιλοξανικές βαφές),

υψηλής διαπνοής και υψηλής αντίστασης στην διείσδυση νερού και χλωριδίων. Εφαρμογή με ψεκασμό ή

(τοπικό) με ρολλό.

Στην τιμή της μονάδος περιλαμβάνονται:

- Τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά (κύρια και βοηθητικά) του συστήματος που θα προταθεί από

τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

- Το σύστημα υλικών (αναστολές διάβρωσης, επισκευαστικά κονιώματα, πρόσθετα, βαφές κλπ) θα

πρέπει να έχει επιτυχώς εφαρμοσθεί σε παρεμφερή έργα.

- Ο Ανάδοχος με την έκθεση μεθοδολογίας θα υποβάλει και υλικά τεκμηρίωσης της επιτυχούς

εφαρμογής των προτεινομένων υλικών (βεβαιώσεις ΚτΕ, τεχνικές εκθέσεις, φωτογραφικό υλικό κλπ).

- Οι δαπάνες προετοιμασίας, ανάμειξης και εφαρμογής των υλικών (εργατική δαπάνη, εξοπλισμός,

μέσα) σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου πραγωγής αυτών.

- Οι προσωρινές κατασκευές και ικριώματα προσέγγισης στις θέσεις εφαρμογής ή εναλλακτικά η

χρήση ειδικού εξοπλισμού προσέγγισης (καδοφόρα οχήματα, αυτοκινούμενες διαβάθρες, αναρτημένοι

σιδηρότυποι, ειδικές παντεταρισμένες λύσεις κ.ο.κ.)

- Οι δαπάνες εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργαστηριακών δοκιμών

- Οι δαπάνες των μέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλα ύψη και τον χειρισμό

τοξικών ή δραστικών χημικών (εποξειδικά υλικά κλπ).

  (προστατευτικές κατασκευές, μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού).

 Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με

σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού).
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας φορέα ή βάθρων που αποκαθίστανται ως άνω για τις

ακόλουθες περιπτώσεις εφαρμογής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 79,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.Α Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας

A.T. : 4.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132

Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα),

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος". Εκτέλεση της

εργασίας με ελάχιστη όχληση της κυκλοφορίας ή κατά τις ώρες περιορισμένης κυκλοφορίας

(συμπεριλαμβανομένων των νυκτερινών ωρών).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση και αποκόμιση του αποξεστικού εξοπλισμού στις θέσεις εκτέλεσης του

φρεζαρίσματος, με χρήση πλατφόρμας εάν απαιτείται.

- Η μετακίνηση του εξοπλισμού από θέση σε θέση απόξεσης

- Η τοποθέτηση ευανάγνωστων εντύπων σημειωμάτων αναγγελίας της ημέρας και ώρας εκτέλεσης των

εργασιών κατά μήκος των οδών ώστε να απομακρυνθούν τα σταθμεύοντα οχήματα.

- Η μετακίνηση τυχόν παραμενόντων, παρά την ειδοποίηση, οχημάτων που δυσχεραίνουν την εκτέλεση

των εργασιών.

- Η προσκόμιση και τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και μέσων καθοδήγησης της κυκλοφορίας στην

ζώνη εκτέλεσης των εργασιών (περιλαμβανομένης φωτεινής σήμανσης εάν οι εργασίες εκτελούνται την

νύκτα).

- Η απόξεση του υφισταμένου τάπητα σε βάθος έως 50 mm.

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε

οποιαδήποτε απόσταση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κυκλοφορίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) απόξεσης ασφαλτικού τάπητα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,15

(Ολογράφως) : τρία και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

A.T. : 4.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών

στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό

γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια

και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,

φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και

χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα

ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,42

(Ολογράφως) : σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.Α Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού

A.T. : 4.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή μετά

την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20,

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις

κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος", συμπυκνωμένου πάχους 50 mm, αστικών οδών, με χρήση

διαστρωτή ασφάλτου (finisher).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες λόγω στενότητος χώρου, η προειδοποίηση των οδηγών να μην

σταθμεύουν τα οχήματά τους στις προς ασφαλτόστρωση οδούς με ευδιάκριτα έντυπα μηνύματα, καθώς

και η τυχόν απαιτούμενη μετακίνηση των οχημάτων μη συμμορφωθέντων οδηγών.

- Η διάνοιξη οπών αγκύρωσης (πικούνισμα) με κατάλληλο μηχάνημα (τύπου Arrow) οδών που δεν έχουν

υποστεί φρεζάρισμα.

- Η εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα ψυχρού τύπου σε αναλογία

τουλάχιστον 500 gr/m2.

- Η προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, διάστρωση με finisher και συμπύκνωση του

ασφαλτοσκυροδέματος.

- Η εργοταξιακή σήμανση σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης ασφαλτόστρωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,35

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.17 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος

A.T. : 4.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για τον

πλήρη καθαρισμό τους από παλιές επιστρώσεις, εξανθήματα αλάτων, ενανθρακωμένο

σκυρόδεμα, σαθρά υλικά λόγω απολέπισης/αποφλοίωσης του σκυροδέματος λόγω

διάβρωσης του οπλισμού κ.λ.π. και την αποκάλυψη του υπάρχοντος οπλισμού,

προκειμένου νε εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη επεμβάσεις δομικής

αποκατάστασης του στοιχείου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και

απομάκρυνση  του εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία

νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η

εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές

στολές πλήρους κάλυψης και κράνος πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη

μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,50

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.23 Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση
εποξειδικής ρητίνης

A.T. : 4.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370
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Επισκευή ρηγματωμένων στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα με εισπίεση εποξειδικής

ρητίνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-01-07-01 "Πλήρωση ρωγμών

στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των συστατικών της εποξειδικής ρητίνης και όλων των λοιπών

μικροϋλικών και αναλωσίμων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας

- η προετοιμασία της ρητίνης, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτού

- η απομάκρυνση σκόνης και τεμαχιδίων σαθρών υλικών από τις ρωγμές, με χρήση

πεπιεσμένου αέρα και συρματόβουρτσας

- η τοποθέτηση στομίων εισπίεσης της ρητίνης  ανά αναποστάσεις (ανάλογα με το

ιξώδες της ρητίνης) και η στερέωσή τους  με εποξειδική πάστα

- η εισπίεση της εποξειδικής ρητίνης από τα κάτω στόμια προς τα άνω

- η αφαίρεση των σωληνίσκων και το τρίψιμο της επιφανεία του στοιχείου από

σκυρόδεμα για την αφαίρεση της εποξειδικής πάστας

Τιμή ανά τρέχον μέτρο επισκευαζόμενης ρωγμής (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\10.17 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειώνοπλισμένου ή προεντεταμένου
σκυροδέματος

A.T. : 4.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος με ιδιαίτερα υψηλή πίεση (από 1000bar

έως2800bar) σε συνδυασμό με κατάλληλη παροχή νερού του ακροφυσίου (10–40 lt/min)

για την αφαίρεση σε βάθος έως 5cm της επικάλυψης δομικών στοιχείων από ωπλισμένο

– προεντεταμένο σκυρόδεμα ώστε να αποκαλυφθούν οι ράβδοι οπλισμού, προκειμένου

να εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες από τη μελέτη επεμβάσεις δομικής αποκατάστασης

του στοιχείου.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και

απομάκρυνση του εξοπλισμού υδροβολής πολύ υψηλής πίεσης (συμπιεστής, ακροφύσια,

βυτία νερού κ.λ.π.) η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής,

 η εκτέλεση εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιασμένο με προστατευτικές

στολές πλήρους κάλυψης και κράνος πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη

μέτρων συλλογής και διάθεσης των απόνερων της υδροβολής.

Τιμή ανά τετραγωνικό κυβικό (m3) εργασίας πλήρως περαιωμένης

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Άρθρο : ΝΠΡΣ Ν\Β19.2.2 Καθιστικό από σκυρόδεμα σε μορφή βότσαλου τύπου ΖΕΝ (δύο θέσεων)

A.T. : 5.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

$$

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.400,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\Β10.14 Καθιστικό σχήματος S από χάλυβα και ξύλο

A.T. : 5.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

[Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση καθιστικού, σχήματος S από χάλυβα και ξύλο, διαστάσεων :

 μήκος : 3320 χιλ.,  πλάτος : 2000 χιλ. Ύψος :450 χιλ.

Η κατασκευή θα αποτελείται από την βάση και το κάθισμα και θα είναι κατασκευασμένη σε μορφή

‘’S’’ .

Σελίδα 60 από 69



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Η βάση θα  κατασκευαστεί από χαλύβδινους κοιλοδοκούς για ορθοστάτες και χαλύβδινες λάμες για

την ένωση των δοκών με τους ορθοστάτες .

Οι δοκοί της επιφάνειας καθίσματος θα είναι εικοσιπέντε με διάσταση δοκού 120*50*800 χιλ.

περίπου, τοποθετημένοι κατά μήκος της επιφάνειας καθίσματος τύπου ‘’S’’ .

Το παγκάκι θα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του σε

δυνάμεις και εξωτερικές συνθήκες. Τα υλικά και ο γενικότερος τρόπος κατασκευής θα εξασφαλίζουν

την καταλληλότητα του για συνεχή υπαίθρια χρήση.

 Η όλη εμφάνιση του καθιστικού θα παρουσιάζει ένα αρμονικά δεμένο σύνολο χωρίς επί μέρους

ελαττώματα.

Για τη βαφή και προστασία του καθιστικού θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες εργασίες:

• Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών κατά την κατασκευή.

• Προετοιμασία των επιμέρους κομματιών για τη βαφή.

• Βαφή των κομματιών

Η βαφή των μεταλλικών στοιχείων θα γίνει με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Το χρώμα της βαφής θα

επιλεγεί από την υπηρεσία.

Η βαφή των ξύλινων στοιχείων θα γίνει με ειδικό οικολογικό βερνίκι.

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι

από μέταλλα θερμογαλβανισμένα όπου θα έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή .

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα

φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές

συνθήκες.

 Ο προμηθευτής θα έχει πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής

διαχείρησης ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την

εγκατάσταση προϊόντων αστικού εξοπλισμού.

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.800,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΒ10 Μονολιθικό καθιστικο από γρανίτη

A.T. : 5.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Καθιστικο μονολιθικό  κατασκευασμένο από μίγμα συνδετικών στοιχείων με αδρανή γρανιτικά και το

τελικό αποτέλεσμα ομοιάζει σε ένα φυσικό πέτρωμα (ανασυσταμένοw  γρανίτηw). Η στερεώση του στο

έδαφος θα γινει με σκυροδέτηση - στις 4 αγκυρώσεις που θα ειναι τοποθετημένες στη βάση.

Το μεμονωμένο, μονολιθικό στοιχείο θα είναι διαστάσεων 1350x450x450mm και θα αποτελεί

ουσιαστικά μια έδρα διαστάσεων 1350x450mm της οποίας η στήριξη γίνεται παράκεντρα από την μία

πλευρά ώστε το μεγαλύτερο μέρος της να δίνει της αίσθηση πως αιωρείται.

Η διατομή της βάσης στήριξης θα είναι 446x450mm και θα έχει ύψος 350mm οπότε κατά συνέπεια η

έδρα θα έχει πάχος 100mm και ετσι θα διαμορφώνεται το τελικό ύψος του καθιστικού στα 450mm.

Η πάκτωση του καθιστικού θα επιτυγχάνεται με τέσσερις ντίζες και θα διαθέτει στρογγυλεμένες

ακμές.

Η τελική επιφάνεια έδρας θα είναι πλήρως ομαλή με φυσική αίσθηση.Οι κάθετες επιφάνειες θα έχουν

ανάγλυφη επιφάνεια με αμμοβολή και θα εφαρμοστεί μια διαφανής επιστρωση προστασίας με ματ

σατεν.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01,η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων

των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση και

στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της

μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων

προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του

έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.250,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β29.11 Μεταλλικές λεπίδες (τζινέτια) με θερμό γαλβάνισμα, στερέωση, συγκράτηση της επένδυσης
λιθοδομών σχήματος (L) ή (┴)

A.T. : 5.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2612

Προμήθεια και τοποθέτηση λεπίδων σχήματος   (Γ) ή (┴) επί του φορέα της γέφυρας μέσω στριφωνιών

Φ10 με εποξειδική κόλλα ή UPAT  σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης για την

στήριξη, συγκράτηση και στερέωση της λιθεπένδυσης επί του φορέα της πεζογέφυρας. Οι λεπίδες θα
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είναι λαλβανισμένες  διαστάσεων 50*5mm και μήκους από 30-50cm. Οι λεπίδες (τζινέτια) θα

τοποθετούνται στην φάση κατασκευής της λιθεπένδυσης στους αρμούς με μέση αναλογία 5 τεμάχια ανά

(m2) τετραγωνικό μέτρο επιφανείας. Στην τιμή περιλαμβάνονται :

α)  Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου των γωνιακών ελασμάτων

β) Η διάνοιξη οπών στο φορέα της γέφυρας και η τοποθέτησή των με στριφώνια Φ10 με UPAT ή

εποξειδική κόλλα

γ)  Η εργασία τοποθέτησης – στερέωσης των γωνιακών ελασμάτων  (τζινετιών)

δ) Δοκιμές ακαμψίας με το χέρι.

 Τιμή ανά τεμάχιο τζινετιού με την στερέωσή του

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων από ευθύγραμμες και απλής καμπυλότητας
ράβδους

A.T. : 5.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

$$

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Σ82.1.1 Τσιμεντένεμα πλήρωσης κενών σε οποιοδήποτε στοιχείο

A.T. : 5.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7024

Τσιμεντένεση σε οποιοδήποτε στοιχείο (λιθεπένδυση, βάθρα, ακρόβαθρα) σε οποιοδήποτε ύψος ή

βάθος από το δάπεδο εργασίας για την πλήρωση τυχόν κενών μεταξύ λιθεπένδυσης και φορέα γέφυρας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται :

α) Τα απαιτούμενα υλικά  για την σύνθεση του ενέματος  (λευκό τσιμέντο, νερό, πυριτική  παιπάλη

και διογκωτικό). Η σύνθεση, παραγωγή και ένχυση του ενέματος

β) Η τοποθέτηση σωληνίσκων πλήρωσης του ενέματος

γ) Ο καθαρισμός της επιφάνειας

Τιμή ανά  λίτρο  νωπού ενέματος 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,30

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\43.50 Ξυστές λιθοδομές επένδυσης όψεων (θεμέλια, ανωδομές, τόξα, στηθαία, βάθρα κ.λ.π.)
σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες

A.T. : 5.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4307

Ξυστές λιθοδομές από λίθους λατομείου με τους απαιτούμενους γωνιόλιθους, για επένδυση θεμελίων,

ανωδομών, τοίχων, βάθρων, ακροβάθρων κ.λ.π., μιας ορατής όψεως σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από

το έδαφος με τσιμεντοκονίαμα των 450kgr τσιμέντου. Στην τιμή περιλαμβάνονται :

α)  Η προμήθεια των  λιθοσωμάτων προέλευσης λατομείου (συμπαγή τμήματα πρισματικής διατομής)

επί τόπου του έργου.

β) Η εργασία ορθογωνισμού  των εδρών (γώνιασμα), η πλήρη κατεργασία τους σύμφωνα με τις

καθορισμένες  διαστάσεις  και λάξευση των ακμών  των μετώπων και δόμηση κατά ισοϋψείς περίπου

οριζοντίους δομούς με εφαρμογή των επιφανειών  έδρασης με αρμούς μέχρι 12mm.

γ)  Διάστρωση επί των επιφανειών σκυροδέματος του φορέα  την πρώτη στρώση επιχρίσματος

(πιτσιλιστή) από τσιμεντοκονίαμα των 600kgr τσιμέντου  για εκτράχυνση της επιφάνειας.

δ)  Η κονία δόμησης της λιθοδομής  με τσιμεντοκονίαμα των 450kgr τσιμέντου, η απόξεση του

κονιάματος σε βάθος 2-4cm (ώστε να δίνει την εντύπωση ξηρολιθοδομής)

ε)  Η παρασκευή και χρήση υδαρούς τσιμεντογαλακτώματος  (αριάνη) και η έγχυση του κατά την

διάρκεια της δόμησης  μεταξύ του φορέα της γέφυρας και της μη ορατής όψης της λιθοδομής.

στ)  Ο καθαρισμός της επιφάνειας της ορατής όψης από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο

κατάλληλο εργαλείο.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται  :

α)  Η προμήθεια και τοποθέτηση των σιδηρών τζινετιών συγκράτησης της λιθεπένδυσης στον φορέα

της γέφυρας  που πληρώνονται    με άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου.

β) Η χρήση ικριώματος  εργασίας που επίσης πληρώνεται με άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 92,00

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\45.05.04 Πρόσθετη  τιμή μόρφωσης επένδυσης θόλων λιθοδομής (εσωρράχια) λίθων λατομείου
ώστε το πλάτος αρμών να μην υπερβαίνει τα 5,0mm

A.T. : 5.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4525

Πρόσθετη τιμή για διαλογή των κατάλληλων λίθων που θα τοποθετηθούν στην ορατή επιφάνεια του

θόλου του φορέα της γέφυρας, κατεργασία των προσώπων σε ορθογωνικά και τραπεζοειδή σχήματα

ποικίλου σχήματος και μεγέθους, η επεξεργασία των επιφανειών έδρασης και επαφής αυτών μεταξύ

τους για να προσαρμοσθούν  στην καμπυλότητα του θόλου ώστε το πλάτος των αρμών να μην

υπερβαίνει τα 5,0mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\42.26 Πρόσθετη τιμή μόρφωσης εισέχουσας ακμής λιθοδομής (επένδυσης) στο εσωρράχιο του
θόλου γέφυρας

A.T. : 5.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4226

Μόρφωση εισέχουσας ακμής λιθοδομής στο άκρο του

εσωρραχίου της γέφυρας (θόλων, γωνιών παραστάδων, λαμπάδων  κ.λ.π.) με χρήση, κατεργασία,

λάξευση  και προσαρμογή ευμεγέθων λίθων, για την πλήρη εφαρμογή  στο φορέα στο απαιτούμενο

πάχος.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  ακμής 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.03 Επιστρώσεις δαπέδων με έγχρωμους κιβόλιθους από σκυρόδεμα πάχους 5,0cm σε
υπόστρωμα από τσιμεντοκονίαμα των 450kgr

A.T. : 5.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452

Επίστρωση  επιφάνειας με έγχρωμους κυβόλιθους από σκυρόδεμα πάχους 5,0cm οποιουδήποτε σχήματος,

σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ  05-02-02-00, αντοχής σε θλίψη 500kgr/cm2 και

περιεκτικότητας σε τσιμέντο 400Kgr/m3 τοποθετούμενων με τσιμεντοκονίαμα  των 450 kgr  τσιμέντου

Περιλαμβάνονται :

α)  Καθαρισμός της επιφάνειας

β)  Εφαρμογή τσιμεντοκονιάματος ελαχίστου πάχους 3,00cm των 450kgr τσιμέντου

γ)  Η τοποθέτηση των γρανιτοκυβολίθων με ομοιόμορφους αρμούς και δημιουργία επίκλισης 1% της

τελικής επιφάνειας συμμετρικά ως προς τον άξονα της πεζογέφυρας.

δ)  Η αρμολόγηση με αριάνη λευκού τσιμέντου και χρώμα

ε)  Τελικός καθαρισμός της επιφάνειας

Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά  επί τόπου

του έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο   (m2) επιφάνειας

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,00

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\60.10.80 Τοποθέτησης ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού γέφυρας

A.T. : 5.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Κατασκευή υποδομής ηλεκτροδότησης μέσω μεταλλικού κιβωτίου  ηλεκτροδότησης (πίλλαρ) βαθμού

προστασίας ΙΡ55 με την τοποθέτησή του σε επιλεγμένο χώρο από την υπηρεσία με την βάση έδρασής

του  από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και τη ΕΤΕΠ  05-07-01-00.

 Στη κατ΄ αποκοπή  τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α)  Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) από λαμαρίνα
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ψυχράς εξέλασης πάχους 2mm γαλβανισμένου  εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά και διπλή στρώση

εποξειδικής βαφής  πάχους ξηρού υμένα 125mm εκάστη με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της

θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του

έργου.

β) Όλες οι απαραίτητες εκσκαφές και επανεπίχωση του ορύγματος  για την βάση έδρασης του πίλλαρ

και την σκυροδέτηση της βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα.

γ)  ΟΙ χάλκινοι αγωγοί γείωσης, πλάκα γείωσης, ακροδέκτες γείωσης

δ)  Στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ  με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων

φωτισμού (ΙΡ 44)

ε)  Τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου  (γενικό διακόπτη, γενικές ασφάλειες αυτόματης

μαγνητοθερμικής διατομής και ηλεκτρονόμους ισχύος  σούκο 16Α, λυχνία νυχτερινής εργασίας και

κλεμοσειρές σύνδεσης καλωδίων.

στ) Όλα τα απαιτούμενα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων  για παροχή φωτισμού ασφαλείας

πεζογέφυρας,  φωτισμού ανάδειξης πεζογέφυρας, φωτισμού εσωτερικού  κιβωτοειδούς  φορέα,

λεπτογραμμές κ.λ.π. (δεν περιλαμβάνονται τα φωτιστικά στοιχεία αλλά μόνο οι γραμμές)

ζ)  Η τοποθέτηση  των σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων παροχής (ενσωμάτωση στο φορέα της

πεζογέφυρας) με γαλβανισμένους σιδεροσωλήνες  με ραφή και σπείρωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 από

χάλυβα S19ST κλάσεως  L (πράσινη ετικέτα), σωλήνες καλωδίων από  πολυαιθυλένιο (ενσωμάτωση στη

λιθεπένδυση HDPE) για τον φωτισμό ανάδειξης.

η)  Η δαπάνη απασχόλησης προσωπικού, εξοπλισμού και μέσω για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και

τον έλεγχο  λειτουργίας.

Επισημαίνεται ότι στο κατ΄ αποκοπή τίμημα δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των καλωδίων

και φωτιστικών  σημείων αλλά μόνο η τοποθέτηση των υποδομών  και η αντίστοιχη  εργασία.

Τιμή κατ΄ αποκοπή 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε04.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα πεζογεφυρών

A.T. : 5.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2652

Σιδηρά κιγκλιδώματα από μορφοσίδηρο και ελάσματα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1,

διαμορφωμένα σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώματος, πλήρως

διαμορφωμένων σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούμενες εργαλειομηχανές, που θα έχουν

υποστεί καθαρισμό επιφανείας με μεταλλοβολή ή αμμοβολή ποιότητας SA 2., σύμφωνα με το πρότυπο

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου, πάχους

ξηρού υμένα (εκάστης) 25mm  } 5μm,

• η πάκτωση των ορθοστατών σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα (διάνοιξη οπής με

κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και πάκτωση με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό

κονίαμα), ή η αγκύρωσή τους με αγκύρια διαστελλομένης κεφαλής ή ρητινικής πάκτωσης,

• η συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος με κοχλίωση ή/και επιτόπου ηλεκτροσυγκόλληση,

• η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώματος με ελαιόχρωμα αλκυδικής σιλικόνης σε δύο

στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα 125μm.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού κιγκλιδώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε04.2.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα οδογεφυρών

A.T. : 5.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2652

Σιδηρά κιγκλιδώματα από μορφοσίδηρο και ελάσματα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1,

διαμορφωμένα σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώματος, πλήρως

διαμορφωμένων σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούμενες εργαλειομηχανές, που θα έχουν

υποστεί καθαρισμό επιφανείας με μεταλλοβολή ή αμμοβολή ποιότητας SA 2, σύμφωνα με το πρότυπο

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου, πάχους

ξηρού υμένα (εκάστης) 25mm  } 5μm,

• η πάκτωση των ορθοστατών σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα (διάνοιξη οπής με

κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και πάκτωση με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό

κονίαμα), ή η αγκύρωσή τους με αγκύρια διαστελλομένης κεφαλής ή ρητινικής πάκτωσης,
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• η συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος με κοχλίωση ή/και επιτόπου ηλεκτροσυγκόλληση,

• η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώματος με ελαιόχρωμα αλκυδικής σιλικόνης σε δύο

στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα 125μm.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού κιγκλιδώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε04.2.3 Βαφή σιδηρών κιγκλιδωμάτων τεχνικών έργων

A.T. : 5.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2652

Βαφή σιδηρών κιγκλιδωμάτων τεχνικών έργων, η οποία εκτελείται σύμφωνα με τους όρους

δημοπράτησης του έργου και στην οποία περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιμέρους

εργασίες :

• απόξεση, καθαρισμό, σφυροκοπανισμό κλπ. (υλικά και εργασία) των ξένων υλών και της σκωρίας,

που βρίσκονται στην επιφάνεια των κιγκλιδωμάτων,

• ενδεχόμενη κατασκευή ικριωμάτων,

• αντισκωριακή προστασία (εργασία και υλικά) με δύο στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου

διαφορετικής απόχρωσης η καθεμιά, πάχους ξηρού υμένα (εκάστη) 25μm  } 5μm,,

• τελική βαφή (υλικά και εργασία) όλων των στοιχείων των τοποθετημένων σιδηρών

κιγκλιδωμάτων με δυο στρώσεις ελαιοχρώματος αλκυδικής σιλικόνης διαφορετικής απόχρωσης η

καθεμιά συνολικού πάχους ξηρού υμένα 125μm.

Τιμή για ένα μέτρο μήκους έτοιμου ελαιοχρωματισμένου σιδηρού κιγκλιδώματος, η οποία

περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω για

τη βαφή σιδηρών κιγκλιδωμάτων, τα οποία επιμετρώνται όχι με το μήκος των μεμονωμένων

ελαιοχρωματισμένων στοιχείων, αλλά με το οριζόντιο μήκος του σιδηρού κιγκλιδώματος    :

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η χρήση ικριωμάτων

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.00 Κατασκευή Τοιχογραφίων /murals/graffiti και τρισδιάστατη απεικόνιση των έργων

A.T. : 5.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7751

Κατασκευή τοιχογραφιών/murals/graffiti - καλλιτεχνική διαμόρφωση σε επτά (7) βάσεις γεφυρών ,

Γέφυρα οδού Καρδίτσης, Γέφυρα οδού Αρριανού, Πεζογέφυρα Αγ. Κωνσταντίνου, Γέφυρα Γκίκα, Γέφυρα

ΚΤΕΛ, Γέφυρα Μαιευτηρίου και τοίχος αντιστήριξης παραπλεύρως του ποταμού στη γέφυρα Κοραή ή

Γούρνας.

Οι τεχνοτροπίες, το στυλ και η καλλιτεχνική προσέγγιση για κάθε γέφυρα θα διαφέρει ανάλογα με

το σχήμα και το μέγεθος των επιφανειών , αλλά και από την τοποθεσία κάθε τοίχου. Αναλυτικά:

Γέφυρα Καρδίτσης επιφάνεια ≈ 300 τ.μ

Γέφυρα Αρριανού≈ 100-120 τ.μ

Γέφυρα Αγ.Κωνσταντίνου≈ 20 τ.μ

Γέφυρα Γκίκα ≈ 300 τ.μ

Γέφυρα ΚΤΕΛ ≈ 45-60  τ.μ

Γέφυρα Μαιευτηρίου ≈ 250 τ.μ

Τοίχος γέφυρας ΓούρναςΣτον τοίχο που βρίσκεται παράλληλα στις όχθες του ποταμού λόγω της

τοποθεσίας του προτείνεται η δημιουργία ενός καθαρά mixed media έργου τέχνης. Χρησιμοποιώντας

πολλά διαφορετικά υλικά ,όπως , πέτρες, χρώμα , τσιμέντο και άλλα υλικά να δημιουργηθεί ένα

πολύ ιδιαίτερο έργο τέχνης.

Η θεματολογία των τοιχογραφιών για κάθε γέφυρα στην οποία θα υπάρξει επέμβαση, θα ποικίλλει ,

με βασικό όμως θεματικό άξονα, την χλωρίδα και την πανίδα που εντοπίζεται στο Δήμο Τρικκαίων.

Θα χρησιμοποιηθούν  ακρυλικά χρώματα εξωτερικών χώρων και  ακρυλικα σπρέι σε διάφορες

αποχρώσεις, γυαλιστερά ή ματ, υψηλής ποιότητας, αντισκωριακά, ανθεκτικά σε θερμοκρασία και με

υψηλή επικάλυψη.

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έγκριση σκίτσα, πινάκες

αφήγησης και διάταξης των γραφικών με βάση δημιουργικά οράματα και ιδέες καθώς και η σύνθεση

των ιδεών των τοιχογραφιών σε ένα τελικό καλλιτεχνικό κομμάτι το οποίο θα παρουσιαστεί σε ένα

είδος μακέτας πριν την εκτέλεση του έργου.

Μετά το πέρας της δημιουργίας των τοιχογραφιών στις βάσεις των γεφυρών, θα γίνει η τρισδιάστατη

απεικόνιση των έργων και η σύνδεση τους με ένα ψηφιακό δίδυμο(digital twin) των τοποθεσιών σε

virtual περιβάλλον.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε Η/Υ ή κινητό τηλέφωνο αλλά και με
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την χρήση VR γυαλιών τα οποία προσφέρουν μια πολύ πιο ρεαλιστική εμπειρία (immersive

experience).

Επιπρόσθετα, θα τοποθετηθούν στο virtual περιβάλλον που θα δημιουργηθεί ορισμένα σημεία -

κλειδιά (key-points) τα οποία θα είναι διαδραστικά , θα μπορεί δηλαδή ο περιηγητής να

αλληλεπιδράσει μαζί τους και να διαβάσει την θεματολογία και πληροφορίες σχετικά με το έργο

τέχνης στις βάσεις των γεφυρών και να πληροφορηθεί σχετικά με τη θεματολογία των τοιχογραφιών .

Στην τιμή περιλαμβάνεται πλήρως περαιωμένη εργασία με πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά που θα

απαιτηθούν επί τόπου του έργου, καθώς και η αμοιβή των Καλλιτεχνών και εργατικού προσωπικού για

την μελέτη που θα συνταθεί και θα υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία. Όλες οι εργασίες

θα εκτελεστούν έντεχνα τηρουμένων όλων των κανόνων ασφαλείας και των τεχνικών προδιαγραφών και

σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Τιμή κατ΄αποκοπή

Ευρώ (Αριθμητικά) : 160.000,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Σ90 Αυτόματη ενόργανη παρακολούθηση των γεφυρών

A.T. : 5.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

Αυτόματη ενόργανη παρακολούθηση των γεφυρών και εγκατάσταση των σχετικών μετρητών και οργάνων

ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη λήψη δεδομένων που αφορούν την εποπτεία των κατασκευών έναντι

οριακής κατάστασης λειτουργικότητας αλλά κυρίως έναντι στατικής επάρκειας και οριακής

κατάστασης αστοχίας δεδομένης της κατάστασης πεδίου στην οποία βρίσκονται. Συγκεκριμένα, θα

λαμβάνονται μετρήσεις:

- Παραμορφώσεων και μετατοπίσεων

- Tάσεων

- Δονήσεων

- Θερμοκρασιακών μεταβολών

Θα εγκατασταθεί επίσης μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή λύση παρακολούθησης των δεδομένων και

πλατφόρμα λογισμικού, που σε πραγματικό χρόνο θα λαμβάνει και θα διαχειρίζεται τα δεδομένα

καταγραφής και που θα μπορεί να συσχετίζει δεδομένα από τους δομικούς, γεωτεχνικούς και

γεωδαιτικούς αισθητήρες και μετρητές.

Το σύστημα αυτόματης ενόργανης παρακολούθησης γεφυρών θα τοποθετηθεί για την παρακολούθηση της

γέφυρας Γκίκα, η οποία παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα . Για την εγκατάσταση θα

κατασκευαστούν 4 βάσεις εκ σκυροδέματος 1 σε κάθε όχθη – μπαγκίνα, ανάντι και κατάντι της

γέφυρας Γκίκα για την τοποθέτηση αυτόματου ρομποτικού θεοδόλιχου. Επιπλέον θα τοποθετηθούν επί

της γέφυρας:

- 1 Μετρητής διάβρωσης οπλισμού (corrosionsensor) στο κατάστρωμα

- 4 Μετρητές κλίσης (tiltmeters)

- 4 Μετρητές ανοίγματος αρμών (jointopeningmeters)

- 2 μετρητές ρωγμής (crack meters) στην εμφανή ρηγμάτωση στην νοτιοδυτική αντιστήριξη

- 9 μετρητές τασικής παραμόρφωσης (straingauge) σε ράβδους οπλισμού,

- 1 μετρητής (υπερήχων) διάβρωσης πυθμένα (scourmonitoringsensor) σε ένα μεσόβαθρο

- 1 επιταχυνσιογράφος (accelerometers, triaxial)

- 1 αυτόματος ρομποτικος θεοδόλιχος (automatictotalstation)

- 34 οπτικά πρίσματα μετατοπίσεων (opticalprisms)

Στην τιμή περιλαμβάνεται πλήρως περαιωμένη εργασία με πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά που θα

απαιτηθούν επί τόπου του έργου, καθώς και το λογισμικό παρακολούθησης και η παρακολούθηση του

συστήματος για ένα έτος και η αμοιβή του εξειδικευμένου προσωπικού που θα απαιτηθεί . Όλες οι

εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα τηρουμένων όλων των κανόνων ασφαλείας και των τεχνικών

προδιαγραφών σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή και τις υποδείξεις και τις

παρατηρήσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Τιμή κατ΄αποκ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150.000,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα χιλιάδες

Άρθρο : ΝΟΔΟ ΝΒ51.1 Ψηφιδωτό δάπεδο, από μάρμαρο πάχους 3εκ διαστάσεων   10Χ10 εκ

A.T. : 5.17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2922

Ψηφιδωτό δάπεδο, από αδροποιημένο σκληρό μάρμαρο πάχους 3εκ, διαστάσεων 10Χ10 εκ, διαφορετικών
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αποχρώσεων, τοποθετημένο σε μορφή ειδικού σχεδίου πάνω σε υφιστάμενη επιφάνεια από ελαφρώς

οπλισμένο σκυρόδεμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:

Α) Υψηλής απόδοσης εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης ενός συστατικού.

Β) Αδροποιημένο μάρμαρο πάχους 3 εκ και διαστάσεων 10Χ10 εκ τοποθετημένο σε μορφή ειδικού

σχεδίου πάνω σε υαλόπλεγμα.

Γ) Αρμολόγηση με υψηλής απόδοσης τσιμεντοειδή αρμόστοκο ενός συστατικού.

Δ) Υδατοαπωθητικός εμποτισμός, με υδοατοαπωθητική άχρωμη προστατευτική βαφή.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως κατασκευασμένου δαπέδου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.53 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)

A.T. : 5.18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7753

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) επί επιφανειών επιχρισμάτων, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Καθαρισμός, απλή επάλειψη με λινέλαιο, επισκευές, πρώτη στρώση (αστάρι) και δύο

στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.97 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος

A.T. : 5.19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος, για την προστασία έναντι

διείσδυσης χλωριόντων και διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτικές στις

περιβαλλοντικές συνθήκες, με εξασφάλιση διαπνοής του σκυροδέματος (εκτόνωση

υδρατμών δια μέσου πόρων), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, με σήμανση CE, εφαρμοζόμενες με

ρολλό ή πιστολέτο

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η προετοιμασία της

επιφανείας εφαρμογής, η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (primer) αν συνιστάται

από τον προμηθευτή του υλικού, τα ικριώματα, τα απαιτούμενα εργαλεία και

συσκευές και η εργασία ανάμιξης και εφαρμογής του υλικού της επίστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.01 Ζαρντινιέρα μεταλλική διαστάσεων 100 x 50 x 50 εκ

A.T. : 5.20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Ζαρντινιέρα μεταλλική 100 x 50 x 50 εκ., βαμμένη με ελαιοχρώματα ακρυδικών ή ακριλικών

ρητινών , βάσεως νερού ή διαλύτη.

Το κάτω μέρος της γλάστρας είναι εξοπλισμένο με μία σχάρα στην οποία θα τοποθετηθεί το πλαστικό

δοχείο φύτευσης. Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας

Υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια ζαρντινιέρας και πλαστικού δοχείου φύτευσης,  μεταφορά επί

τόπου και εγκατάστασταση, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση

και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών

της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη

μέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων

εργασιών του έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

A.T. : 5.21

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

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 : ΝΑΥΔΡ Ν\11.05.03.Α Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, αυξημένης μηχανουργικής
επεξεργασίας

A.T. : 5.22

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751

Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και χαλυβδόφυλλα

διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.

Περιλαμβάνεται:

• η προμήθεια του χάλυβα,

• των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής,

• των εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ),

• η επεξεργασία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών

κατασκευών ή/και εν μέρει επί τόπου του έργου,

• η αντισκωριακή βαφή

• η βαφή σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας

• η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά τους επί τόπου του έργου

προς οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση

Δεν περιλαμβάνεται στην τιμή η χρήση ικριωμάτων

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών

υπολογισμών του βάρους.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις κατασκευές επικάλυψης των αγωγών ΟΚΩ των οδογεφυρών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,00

(Ολογράφως) : σαράντα δύο

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\11.05.02.Β Κατασκευές από διάτρητη λαμαρίνα, περιορισμένης μηχανουργικής επεξεργασίας

A.T. : 5.23

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751

Κατασκευή στοιχείων από διάτρητη λαμαρίνα, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.

Περιλαμβάνεται:

• η προμήθεια της λαμαρίνας,

• των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής,

• των εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ),

• η επεξεργασία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών

κατασκευών ή/και εν μέρει επί τόπου του έργου,

• η αντισκωριακή βαφή

• η βαφή σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας

• η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά τους επί τόπου του έργου

προς οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση

Δεν περιλαμβάνεται στην τιμή η χρήση ικριωμάτων

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών

υπολογισμών του βάρους.
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις κατασκευές επικάλυψης των αγωγών ΟΚΩ των πεζογεφυρών.

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,00

                      

Οι μελετητές

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΤΣΙΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΤΑΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΚ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΡΑΚΗ
ΠΟΛ. - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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