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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΟΜΑ∆Α Ζ :
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ
Άρθρο Ζ-1:
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1110)
Εκσκαφή, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης
και λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους,
σύµφωνα µε τη µελέτη, είτε για την έδραση επιχωµάτων και εξυγιαντικών στρώσεων
είτε για το διαχωρισµό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή
επιχωµάτων, προϊόντα ορυγµάτων.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η προσέγγιση των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων, και η εκσκαφή µε κάθε
µέσον,
• η εκρίζωση, η κοπή και η αποµάκρυνση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε
διαµέτρου (πλην εκείνων που θα παραδοθούν προς εκµετάλλευση),
• η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η µόρφωση παρειών και
σκάφης,
• η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,
• οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές µε οποιοδήποτε µέσο και σε
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόµενες
θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα,
• οι τυχόν ενδιάµεσες φορτοεκφορτώσεις και µετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο
απαιτούµενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των
υπολοίπων εργασιών, καθώς και διαµόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή
τους µέχρι ν χρησιµοποιηθούν στο έργο.
Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιµή περιλαµβάνεται,
εκτός από τη µεταφορά τους, και η διαµόρφωσή τους 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.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και ενενήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 7,92
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Άρθρο Ζ-2:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α)
Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και
ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως
πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος,
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά,
χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε
οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ
02-02-01-00.
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης
σκληρότητας:
-

-

ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της
µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους,
για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων,
τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται
στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m,
τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης
των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του
τιµολογίου
για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•

•

•

•
•

•

η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε
µέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του
πυθµένα της σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών
η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η
µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των
κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των
ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις
η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η
διάστρωση και διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους
περιβαλλοντικούς όρους
η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η
εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου
κορµού, σε οποιαδήποτε απόσταση.
η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη
κυκλοφορία, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης
οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της
Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό
συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο
µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων
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•

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.
∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον
των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από
την Υπηρεσία.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 8,20
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Άρθρο Ζ-2.1: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α)
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε
συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, µε χρήση
προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την
µεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόµενους από τους
περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την
κατασκευή επιχωµάτων, ενώ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις επιβάλλεται η
ανακύκλωσή τους.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,90
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Άρθρο Ζ-3:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ

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 ∆ΕΗ,
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
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
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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.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο
Άρθρο Ζ-3.1: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες µε χρήση εκρηκτικών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Α)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,70

Άρθρο Ζ-3.2: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες µε ελεγχόµενη χρήση
εκρηκτικών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Α)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 11,20

Άρθρο Ζ-3.3: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Α)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,40
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Άρθρο Ζ-4:

∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ

Άρθρο Ζ-4.1: ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1212)
∆ιάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατοµής, που κατασκευάζεται µεµονωµένα και
ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατοµής, και για τα
τµήµατά της πλάτους µικρότερου ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή
ηµιβραχώδες, περιλαµβανοµένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων
οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρµατοκιβωτίων, µανδρότοιχων κλπ,
που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, µετά της µεταφοράς των προϊόντων
εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ
08-01-01-00.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•

•

η εκσκαφή µε οιαδήποτε µηχανικά µέσα,
η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους µε σε
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε
περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συµπεριλαµβανοµένης της
τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαµέσων φορτοεκφορτώσεων.
η µόρφωση των πρανών και του πυθµένα της τάφρου.

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 8,95

Άρθρο Ζ-4.2: ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1220)
∆ιάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατοµής, που κατασκευάζεται µεµονωµένα και
ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατοµής και για τα
τµήµατά της πλάτους µικρότερου ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος βραχώδες
ανεξαρτήτως
σκληρότητας,
περιλαµβανοµένης
και
της
αποξήλωσης
ασφαλτοταπήτων
και
στρώσεων
οδοστρωσίας
και
της
αποσύνθεσης
πλακοστρώσεων, την καθαίρεση αόπλων σκυροδεµάτων, εντός του εύρους της
τάφρου, µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση
εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η εκσκαφή µε οιαδήποτε µηχανικά µέσα, η χρήση εκρηκτικών και η λήψης µέτρων
ασφαλείας

•

η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους µε σε
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε
περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συµπεριλαµβανοµένης της
δαπάνης των τυχόν ενδιαµέσων φορτοεκφορτώσεων.

•

η εργασία µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα της τάφρου.
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Η επιµέτρηση θα γίνει µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων
εκσκαφής των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,70

Άρθρο Ζ-4.3: ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγµάτων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1220)
∆ιάνοιξη τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατοµής, µεµονωµένα και ανεξάρτητα
από τις γενικές εκσκαφές της οδού, σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι
υφισταµένων ορυγµάτων οποιουδήποτε ύψους, µε την µεταφορά των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο,

•

η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η µεταφορά τους σε
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη

•

η κατασκευή προσπελάσεων και η µόρφωση των πρανών και του πυθµένα της
τάφρου

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 14,20

Άρθρο Ζ-4.4:
∆ιάνοιξη τάφρου µε εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟIK-2113)
∆ιάνοιξη µε εργαλεία χειρός τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατοµής,
µεµονωµένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, πλάτους έως 3.00
m, σε έδαφος πάσης φύσεως, στους πόδες των επιχωµάτων σε οποιουδήποτε
στάθµη από τις προσπελάσεις (στέψη επιχώµατος κ.λπ.), µε την µεταφορά των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ
08-01-01-00.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η εκσκαφή µε εργαλεία χειρός,
• η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η µεταφορά τους σε
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη
• η µόρφωση των πρανών της τάφρου.
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα €
(Αριθµητικά): 12,00
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ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Άρθρο Ζ-5:
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

ΜΕ

ΦΕΡΟΝΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟ

Κατεδάφιση κτισµάτων µονόροφων ή πολυόροφων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο
σκυρόδεµα (πλάκες, δοκοί, τοιχία κ.λ.π.) ή µε φέρουσα τοιχοποιία από οπτοπλιθοδοµή
ή λιθοδοµή και πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος, µετά των φορτοεκφορτώσεων και
της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων
κατεδάφισης, στα οποία περιλαµβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειµµένος
εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•

•
•

•
•
•

η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού
η αποσύνθεση και ο τεµαχισµός πλακών, δοκών, τοιχίων και υποστυλωµάτων από
οπλισµένο σκυρόδεµα, λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών, στεγών, θεµελίων από
οπλισµένο σκυρόδεµα, του κτίσµατος και οποιωνδήποτε άλλων συµπληρωµατικών
κατασκευών, όπως εξωτερικών κλιµάκων καθώς και κάθε είδους
εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως
προσάρτηµα αυτών κ.λπ.,
η επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που δηµιουργούνται λόγω των
κατεδαφίσεων,
οι φορτοεκφορτώσεις, η µεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή
τους σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε
απόσταση,
η σταλία αυτοκινήτων, µηχανηµάτων κλπ,
ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού ή
διαµορφωµένου εδάφους,
η λήψη µέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Επιµέτρηση µε βάση τον εξωτερικό όγκο του κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος
ορίζεται από το περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων, και µε
ύψος την απόσταση της άνω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαµορφωµένο
έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-01-01-00.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο
Άρθρο Ζ-5.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-5.2:
ΕΥΡΩ

Για ύψος έως και 4,0 m.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227)
(Ολογράφως): Είκοσι τρία € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 23,40
Για το ύψος πέραν των 4,0 m.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227)
(Ολογράφως): Τριάντα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 30,20
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Άρθρο Ζ-6:
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ κ.λ.π.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2221)
Κατεδάφιση κτισµάτων, κεραµοσκεπών κλπ, από οπτοπλινθοδοµές, λιθοδοµές ή άλλα
δοµικά υλικά, χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα, µετά των
φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη,
των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαµβάνεται και κάθε είδους
εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα
αυτών.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•

•
•

•
•
•

η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού
η αποσύνθεση θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα καθώς και κάθε είδους
εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως
προσάρτηµα αυτών κ.λ.π.,
η επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που θα δηµιουργούνται λόγω
των κατεδαφίσεων,
οι φορτοεκφορτώσεις, η µεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή
τους σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε
απόσταση,
η σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ,
ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού ή
διαµορφωµένου εδάφους,
η λήψη µέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Επιµέτρηση βάσει του όγκου του κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από
το περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων, και µε ύψος την
απόσταση της άνω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαµορφωµένο έδαφος και
κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-01-01-00.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρως κατεδαφιζόµενου κτίσµατος, µετά της µεταφοράς σε
οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 18,50
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Άρθρο Ζ-7:
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275)
Κατεδάφιση κτισµάτων από σιδηροκατασκευές, αποτελούµενες από δικτυώµατα
χαλύβδινων διατοµών και κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από χάλυβα ή οπλισµένο
σκυρόδεµα, από τοιχοποιία µε πάνελ, ή οπτολινθοδοµές, ή άλλα δοµικά υλικά, από
επιστέγαση µε κυµατοειδή λαµαρίνα, ή κεραµίδια και από δάπεδο µε σκυρόδεµα ή άλλα
υλικά, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση
προς απόρριψη των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαµβάνεται και κάθε
είδους εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως
προσάρτηµα αυτών.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•

•
•
•

•
•
•

η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού
η αποσύνθεση των µεταλλικών δικτυωµάτων και όλων των λοιπών στοιχείων της
κατασκευής όπως δαπέδων θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα καθώς και κάθε
είδους εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως
προσάρτηµα αυτών κ.λ.π.,
ο διαχωρισµός των διαµήκων µεταλλικών στοιχείων από τα λοιπά προϊόντα
κατεδάφισης,
η επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που θα δηµιουργούνται λόγω
των κατεδαφίσεων,
οι φορτοεκφορτώσεις, η µεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή
τους σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε
απόσταση,
η σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ,
ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού ή
διαµορφωµένου εδάφους,
η λήψη µέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε πραγµατικό όγκο κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος
ορίζεται από το περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων, και µε
ύψος την απόσταση της κάτω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαµορφωµένο
έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-01-01-00.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,30
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Άρθρο Ζ-8:
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275)
Κατεδάφιση κατασκευών µε φέροντα οργανισµό από ξύλο, υλικά πλήρωσης από
µορφοποιηµένη λαµαρίνα και δάπεδο από σκυρόδεµα ή άλλα υλικά, µετά των
φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη,
των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαµβάνεται και κάθε είδους
εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των κατασκευών είτε ως
προσάρτηµα αυτών.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

•

•
•
•
•

η αποσύνθεση και ο τεµαχισµός του ξύλινου φέροντα οργανισµού, των υλικών
πλήρωσης, και των δαπέδων καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειµµένου
εξοπλισµού είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών κ.λ.π.,
οι φορτοεκφορτώσεις, η µεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή
τους σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε
απόσταση,
η σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ,
ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού ή
διαµορφωµένου εδάφους,
η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού
η λήψη µέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Επιµέτρηση βάσει του όγκου του κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από
το περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων, και µε ύψος την
απόσταση της άνω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαµορφωµένο έδαφος και
κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-01-01-00.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία €
(Αριθµητικά): 13,00
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Άρθρο Ζ-9:
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227)
Καθαίρεση ολοσώµων περιφράξεων από οπλισµένο ή άοπλο σκυρόδεµα, ή από
αργολιθοδοµές ή άλλα υλικά, ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος,
µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•

•

η αποσύνθεση και ο τεµαχισµός της ολόσωµης περίφραξης ,ανωδοµής και
θεµελίων,
η επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν λόγω των
κατεδαφίσεων,
οι φορτοεκφορτώσεις και η µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς
απόρριψη σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε
απόσταση,
οι τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτωνµηχανηµάτων κλπ, ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη
στάθµη του φυσικού εδάφους, η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του
απαιτούµενου εξοπλισµού και η δαπάνη για τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Τιµή ανά µέτρο µήκους.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,80
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Άρθρο Ζ-10: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6448)
Καθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό,
είτε επί εδάφους είτε επί τοιχίου από σκυρόδεµα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους,
µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•

•
•
•

η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεµαχισµό του τοιχίου (από οποιοδήποτε
υλικό) και της περίφραξης,
η δαπάνη για την επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που θα
δηµιουργηθούν λόγω των κατεδαφίσεων,
η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη µεταφορά όλων των
κατεδαφισθέντων υλικών προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόµενους από τις
αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,
η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία
αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ,
η δαπάνη για τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη
του φυσικού εδάφους,
η δαπάνη για τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Σηµειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει µε τήρηση όλων των κανόνων
ασφαλείας και των σχετικών αστυνοµικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο
βαρύνουν όλες οι ευθύνες.
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,40
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Άρθρο Ζ-11: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2226)

ΠΡΑΝΩΝ

ΑΠΟ

ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕNO

Καθαίρεση επένδυσης πρανούς από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα οποιουδήποτε πάχους,
η οποία πραγµατοποιείται µε ή χωρίς τη βοήθεια µηχανικών µέσων.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

•

•
•

η καθαίρεση της επένδυσης από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, η οποία θα γίνει µε
αποσύνδεσή του από τα αγκύρια που παραµένουν εντός του εδάφους και µε
τεµαχισµό του σε µικρά τεµάχια ώστε να διευκολύνεται η αποµάκρυνσή του,
η δαπάνη συγκέντρωσης, αποκοµιδής και απόθεσης όλων των προϊόντων που θα
προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και µετά σε χώρους επιτρεπόµενους
από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,
η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης, η σταλία του
εξοπλισµού καθώς
η δαπάνη καθαρισµού του χώρου από τα προϊόντα αποξήλωσης.

Επισηµαίνεται ότι το άρθρο αυτό έχει εφαρµογή σε οποιαδήποτε θέση και στάθµη
πρανών σε σχέση µε την υπάρχουσα οδό, καθώς και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει
όλα τα αναγκαία µέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και
τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καθαιρούµενης επένδυσης πρανών από εκτοξευόµενο
σκυροδέµατος ανεξαρτήτως ύψους και πάχους, µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία €
(Αριθµητικά): 3,00
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Άρθρο Ζ-12: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227)
Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και
τοίχων από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ή χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, µε την
µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Περιλαµβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα, 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. Η καθαίρεση θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε,
εφόσον προβλέπεται από την µελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούµενου
τµήµατος της κατασκευής στην προγραµµατιζόµενη νέα.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•
•
•

η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,
η σταλία του µηχανικού εξοπλισµού
ο πλήρης καθαρισµός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθµη που γίνονται οι
εργασίες σε σχέση µε την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία µέτρα
για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην
περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο καθαίρεσης οπλισµένων σκυροδεµάτων που µετράται σε όγκο
πριν από την καθαίρεση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι εννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 29,50
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Άρθρο Ζ-13: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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
∆ιάβασης. 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.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 18,90
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Άρθρο Ζ-14: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ
`Η ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1310)
Καθαρισµός και µόρφωση πρανών και πυθµένα υφιστάµενης τάφρου τριγωνικής
διατοµής ή τάφρου ερείσµατος, σε κάθε είδους έδαφος, µε διαστάσεις και κλίσεις που
καθορίζονται στη µελέτη, που θα εκτελεσθεί µε µηχανικά µέσα ή/και εργαλεία χειρός,
µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
• η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης µηχανικών µέσων,
• η δαπάνη της εργασίας καθαρισµού της τάφρου και µόρφωσης των πρανών και
του πυθµένα της ή του ερείσµατος,
• η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισµού και µεταφοράς των
παραγοµένων προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατοµής µε πλάτος
πυθµένα έως 0,30 m.
Τιµή ανά µέτρο µήκους.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,55
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Άρθρο Ζ-15:
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΕΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3,00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1320)
Καθαρισµός οχετού ύψους ή ανοίγµατος µέχρι 3.00 m και των τυχόν υπαρχόντων
φρεατίων και αποµάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, µε µηχανικά µέσα ή/και
χειρονακτικά. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και σε σωληνωτούς οχετούς µικρών
διαµέτρων
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•
•

•
•

η πρόσθετη δαπάνη λόγω ενδεχοµένων δυσχερειών προσέγγισης του εξοπλισµού
και µέσων,
η απασχόληση προσωπικού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, η
φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων καθαρισµού σε οποιαδήποτε
απόσταση,
η απόθεση και διάστρωση αυτών
η δαπάνη των πάσης φύσεως µέτρων ασφαλείας.

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση απόθεσης των προϊόντων καθαρισµού κοντά στον
οχετό (µετά από έγκριση της Υπηρεσίας), η διαµόρφωσή τους θα γίνει έτσι ώστε να
αποφευχθούν επανεµφράξεις του οχετού.
Θα επιµετρηθεί το µήκος του οχετού µεταξύ των στοµίων εισόδου και εξόδου αυτού
(περιλαµβανοµένων των τυχόν φρεατίων).
Για ένα µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,50
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Άρθρο Ζ-16: ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1420)
Αρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή
ορυγµάτων ή επιχωµάτων υφιστάµενων οδών, µε την µεταφορά των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•
•

η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων,
η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και
απόθεσης σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης
προς κατασκευή ή συµπλήρωση επιχωµάτων ή προς προσωρινή απόθεση ή προς
οριστική αποµάκρυνση εκτός του έργου, περιλαµβανοµένης και της τυχόν
εκθάµνωσης, κοπής ή/και εκρίζωσης δέντρων οποιασδήποτε περιµέτρου και
αποµάκρυνσής τους από την περιοχή του έργου.

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη µόρφωσης των πρανών
και του πυθµένα της περιοχής κατάπτωσης, περιλαµβανοµένου του τυχόν αναγκαίου
θρυµµατισµού ογκολίθων για τη διευκόλυνση της άρσης των προϊόντων κατάπτωσης
Η άρση καταπτώσεων επιµετράται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,60
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Άρθρο Ζ-17:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1420)
Καθαρισµός επιφανειών πρανών προϋφισταµένων βραχωδών ορυγµάτων από
χαλαρωµένα, αποκολληµένα και ασταθή τεµάχη, σε οποιοδήποτε ύψος από την
στάθµη της οδού και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε µηχανικά µέσα και χειρονακτική
υποβοήθηση ή/και περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (αν απαιτείται), µε την
συγκέντρωση, φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•
•
•

•

•

•
•
•

Ο καθαρισµός παρειών, στρογγυλεύσεων, αναβαθµών κ.λ.π. των πρανών
Τα διατρήµατα γόµωσης εκτηκτικών (αν απαιτούνται),
Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και πυροδότηση των εκρηκτικών
υλών µε όλα τα απαιτούµενα βοηθητικά υλικά (θρυαλίδες, πυροκροτητές,
επιβραδυντές κ.λ.π.)
Η συγκέντρωση, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των παραγοµένων προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση, περιλαµβανοµέων τυχόν προσωρινών αποθέσεων ή
επαναφορτώσεων.
Η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών λόγω ταυτόχρονης διεξαγωγής της
κυκλοφορίας, όπως περιορισµένα µέτωπα εκτέλεσης εργασιών, άµεσος
καθερισµός καταστρώµατος οδού από τις καταπτώσεις υλικών κλπ.
Η διαµόρφωση των τυχόν απαιτούµενων προσπελάσεων, καθώς και η
αποκατάστασης του τοπίου µετά το πέρας των εργασιών
Οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού
Η λήψη των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας (εργασίες σε ύψος, ενδεχόµενη
χρήση εκρηκτικών, ελεγχος ανεξέλεκτης πτώσης βραχοτεµαχίων προς τα κατάντη
της οδού, εργοταξιακή σήµανση, έλεγχος κυκλοφορίας οχηµάτων κλπ), .

Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται και επιµετράται ιδιαίτερα η διαµόρφωση των
απαιτούµενων προσπελάσεων (εάν δεν υπάρχουν) προς τους αναβαθµούς, όταν αυτές
προβλέπεται να διατηρηθούν για την συντήρηση του έργου.
Για ένα τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας πρανούς ή αναβαθµού που καθαρίστηκε.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα €
(Αριθµητικά): 11,00
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Άρθρο Ζ-18: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1320)
Για τον πλήρη καθαρισµό των βαθµιδωτών ρείθρων (κατεβασιών) που
βρίσκονται στα επιχώµατα της οδού µε χειρωνακτικές µεθόδους, δηλαδή για τον
καθαρισµό της διατοµής των βαθµιδωτών ρείθρων από υλικά οποιασδήποτε
σύστασης που εµποδίζουν την οµαλή απορροή των υδάτων, στον οποίο
περιλαµβάνονται οι εξής επιµέρους εργασίες:
Καθαρισµός της διατοµής των βαθµιδωτών ρείθρων από υλικά
οποιασδήποτε σύστασης που εµποδίζουν την οµαλή απορροή των
υδάτων, µε χειρωνακτικές µεθόδους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον
καθαρισµό των ρείθρων που οδηγούν τα απορρέοντα ύδατα στις
µονάδες ελέγχου ρύπανσης.
Μεταφορά των προϊόντων καθαρισµού, µε οποιοδήποτε µέσο, από τις
θέσεις των βαθµιδωτών ρείθρων σε θέσεις που είναι δυνατή η
προσπέλαση των αυτοκινήτων.
Φόρτωση των προϊόντων καθαρισµού µε µηχανικά µέσα ή χειρωνακτικά
σε ανατρεπόµενο αυτοκίνητο, µεταφορά τους σε θέσεις που θα επιλεγούν
από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία,
ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την περιοχή εκτέλεσης των
εργασιών, εκφόρτωση και απόθεσή τους.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
•
•

εργασίας όλου του απαιτούµενου προσωπικού
προσκόµισης,
χρήσης
και
αποκόµισης
των
απαιτούµενων
µηχανηµάτων, οχηµάτων, εργαλείων, οργάνων, κλπ., µετά των σταλιων,
στις θέσεις που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την
εκτέλεση της εργασίας
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται
αλλά απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.

Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως καθαρισµένου βαθµιδωτού ρείθρου
ανεξάρτητα από τη διατοµή του.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,30
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Άρθρο Ζ-19: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1310)
Για τον πλήρη καθαρισµό των τάφρων στα άκρα της οδού (επενδεδυµένων τάφρων,
ρείθρων, κλπ) µε οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή για τον καθαρισµό της διατοµής των
τάφρων από υλικά οποιασδήποτε σύστασης, στον οποίο περιλαµβάνονται οι εξής
επιµέρους εργασίες:
Καθαρισµός της διατοµής των τάφρων από υλικά οποιασδήποτε
σύστασης µε µηχανικό σάρωθρο.
Φόρτωση µε οποιοδήποτε τρόπο ακόµη και χειρωνακτικά των φερτών
υλών ή απορριµµάτων σε ανατρεπόµενο αυτοκίνητο, µεταφορά τους σε
θέσεις που θα επιλεγούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την
επιβλέπουσα Υπηρεσία, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την
περιοχή εκτέλεσης των εργασιών, εκφόρτωση και απόθεσή τους.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των αναλωσίµων
υλικών
• εργασίας όλου του απαιτούµενου προσωπικού
• προσκόµισης, χρήσης και αποκόµισης των απαιτούµενων µηχανηµάτων,
οχηµάτων, εργαλείων, οργάνων κλπ., µετά των σταλιων, στις θέσεις που
θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση της
εργασίας
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως καθαρισµένης τάφρου ανεξάρτητα από τη διατοµή
και το υλικό κατασκευής της.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,50
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Άρθρο Ζ-20:
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1310)
Για τον πλήρη καθαρισµό της επιφάνειας οδοστρωµάτων ή καταστρωµάτων
γεφυρών από συγκεντρωµένα υλικά ή άλλα απορρίµµατα, µε χρήση µηχανικού
σαρώθρου, στον οποίο περιλαµβάνονται οι εξής επιµέρους εργασίες:
1. Μεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στις
θέσεις που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την
εκτέλεση της εργασίας.
2. Καθαρισµός της επιφάνειας του οδοστρώµατος ή του καταστρώµατος
γέφυρας µε απορροφητικό µηχανικό σάρωθρo και όπου απαιτηθεί µε τα
χέρια.
3. Αποµάκρυνση των υλικών µε φόρτωση, µεταφορά και απόθεσή τους σε
θέσεις που θα επιλεγούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την
επιβλέπουσα Υπηρεσία, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την
περιοχή εκτέλεσης της εργασίας.
4. Σήµανση και λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την ασφαλή
διευθέτηση και διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τον χρόνο εκτέλεσης της
εργασίας, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά ωριαία πραγµατική απασχόληση µηχανικού σαρώθρου καθαρισµού
οδοστρωµάτων ή καταστρωµάτων γεφυρών, η οποία περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες
των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω, κάθε είδους σταλία καθώς και
οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται άλλα απαιτείται για
την εκτέλεση της εργασίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα €
(Αριθµητικά): 50,00
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Άρθρο Ζ-21:
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1320)
Για τον πλήρη καθαρισµό των µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, στον οποίο
περιλαµβάνονται οι εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
1. Μεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στις θέσεις
που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση της εργασίας.
2. Καθαρισµός των µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας µε τη χρήση νερού υπό πίεση και
χειρωνακτικές µεθόδους (χρήση βυτιοφόρων οχηµάτων και αντλιών) ή µε τη χρήση
µηχανικών µέσων (αυτοκινούµενη βούρτσα).
3. Λεπτοµερής καθαρισµός των αντανακλαστήρων που είναι τοποθετηµένοι στα
µεταλλικά στηθαία, και από τις δύο πλευρές τους, καθώς και καθαρισµός της
επιφάνειας των ερεισµάτων και του οδοστρώµατος από τα τυχόν ιζήµατα που θα
δηµιουργηθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας.
4. Φόρτωση µε οποιοδήποτε τρόπο και µεταφορά των προϊόντων καθαρισµού και
ιζηµάτων σε θέσεις που θα επιλεγούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την
επιβλέπουσα Υπηρεσία ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την περιοχή
εκτέλεσης των εργασιών, εκφόρτωση και απόθεσή τους.
5. Αποκατάσταση των αντανακλαστικών στοιχείων (αφαίρεση παλιών, προµήθεια και
τοποθέτηση νέων) τα οποία υπέστησαν βλάβες κατά τον καθαρισµό, (αποξήλωση,
πλάγιασµα ή περιστροφή) εξαιτίας µη προσεκτικής και επιµεληµένης εργασίας.
Τιµή ανά χιλιόµετρο µήκους πλήρως καθαριζόµενου µεταλλικού στηθαίου ασφαλείας,
στην οποία περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών και υλικών που
περιγράφονται παραπάνω, κάθε είδους σταλία καθώς και οποιαδήποτε άλλη
δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, άλλα απαιτείται για την εκτέλεση της
εργασίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00
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Άρθρο Ζ-22:
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ NEW JERSEY
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1320)
Για τον πλήρη καθαρισµό µιας όψης στηθαίων ασφαλείας από σκυρόδεµα τύπου
NEW JERSEY, στον οποίο περιλαµβάνονται οι εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
1. Μεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στις
θέσεις που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την
εκτέλεση της εργασίας.
2. Καθαρισµός των στηθαίων ασφαλείας τύπου NEW JERSEY µε τη χρήση
νερού υπό πίεση και χειρωνακτικές µεθόδους (χρήση βυτιοφόρων
οχηµάτων και αντλιών) ή µε τη χρήση µηχανικών µέσων (αυτοκινούµενη
βούρτσα).
3. Λεπτοµερής καθαρισµός των αντανακλαστήρων που είναι τοποθετηµένοι
στο στηθαίο τύπου NEW JERSEY, και από τις δύο πλευρές τους, καθώς
και καθαρισµό της επιφάνειας των ερεισµάτων και του οδοστρώµατος
από τα τυχόν ιζήµατα που θα δηµιουργηθούν κατά την εκτέλεση της
εργασίας.
4. Φόρτωση µε οποιοδήποτε τρόπο και µεταφορά των προϊόντων
καθαρισµού και ιζηµάτων σε θέσεις που θα επιλεγούν από τον Ανάδοχο
και θα εγκριθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία ανεξάρτητα από την
απόστασή τους από την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών, εκφόρτωση
και απόθεσή τους.
5. Αποκατάσταση των αντανακλαστικών στοιχείων (αφαίρεση παλιών,
προµήθεια και τοποθέτηση νέων), τα οποία υπέστησαν βλάβες κατά τον
καθαρισµό (αποξήλωση, πλάγιασµα ή περιστροφή) εξαιτίας µη
προσεκτικής και επιµεληµένης εργασίας.
Τιµή ανά χιλιόµετρο µήκους µιας όψης πλήρως καθαριζόµενου στηθαίου ασφαλείας
από σκυρόδεµα τύπου NEW JERSEY, στην οποία περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες
των εργασιών και υλικών που περιγράφονται παραπάνω, κάθε είδους σταλία καθώς
και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, άλλα απαιτείται
για την εκτέλεση της εργασίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα €
(Αριθµητικά): 50,00
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Άρθρο Ζ-23: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-7725)
Για τον πλήρη καθαρισµό των ορατών επιφανειών κατασκευών από σκυρόδεµα
(γέφυρες, τοίχους, πτερυγότοιχους, στηθαίο NEW JERSEY κλπ.) από αναγραφές και
αφίσες µε οποιοδήποτε µέθοδο, στον οποίο περιλαµβάνονται οι εξής επιµέρους
εργασίες και υλικά:
1. Μεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στις
θέσεις που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την
εκτέλεση της εργασίας.
2. Προµήθεια και µεταφορά των προϊόντων που θα χρησιµοποιηθούν για
τον καθαρισµό (απορρυπαντικά, χρώµατα κλπ.) επί τόπου του έργου.
3. Στίξη της επιφάνειας που θα καθαρισθεί ώστε να έχει ορθογωνικό σχήµα.
4. Καθαρισµός των αναγραφών και αφισών από τις ορατές επιφάνειες
κατασκευών από σκυρόδεµα µε χηµικό ή µηχανικό καθαρισµό της
επιφάνειας µε τη βοήθεια απορρυπαντικών, τριβείου συρµατόβουρτσας ή
αµµοβολής ή µε τη βαφή της επιφάνειας µε τσιµεντόχρωµα ή µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο εγκριθεί από την Υπηρεσία.
5. Καθαρισµός του οδοστρώµατος και της περιοχής εκτέλεσης της εργασίας
από τυχόν υπολείµµατα µετά το πέρας αυτής.
6. Φόρτωση µε οποιοδήποτε τρόπο και µεταφορά των ιζηµάτων που θα
προκύψουν από τον καθαρισµό των επιφανειών σε θέσεις που θα
επιλεγούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την επιβλέπουσα
Υπηρεσία ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την περιοχή
εκτέλεσης των εργασιών, εκφόρτωση και απόθεσή τους.
7. Εισκόµιση – αποκόµιση και χρήση των ικριωµάτων, που πιθανόν θα
απαιτηθούν.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρως καθαριζόµενης επιφάνειας από σκυρόδεµα,
στην οποία περιλαµβάνονται οι δαπάνες των εργασιών και υλικών που
περιγράφονται παραπάνω, κάθε είδους σταλία καθώς και οποιαδήποτε άλλη
δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, άλλα απαιτείται για την εκτέλεση της
εργασίας.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,50
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Άρθρο Ζ-24: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ
ΡΥΠΟΥΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7725)
Για τον πλήρη καθαρισµό της επιφάνειας των πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης
από (χρώµατα, βερνίκια σπρέι, ανεξίτηλοι µαρκαδόροι, αυτοκόλλητα κλπ) µε
οποιοδήποτε µέθοδο, στον οποίο περιλαµβάνονται οι εξής επιµέρους εργασίες και
υλικά:
1. Μεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στις
θέσεις που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση
της εργασίας
2. Προµήθεια και µεταφορά των προϊόντων που θα χρησιµοποιηθούν για τον
καθαρισµό των ρύπων (απορρυπαντικα, χηµικά κλπ) επί τόπου του έργου
3. Καθαρισµός των αναγραφών από την επιφάνεια των πινακίδων µε τη
βοήθεια απορρυπαντικών, βούρτσας ή µε οποιονδήποτε τρόπο εγκριθεί
από την Υπηρεσία, χωρίς να προκληθούν, στις προστατευµένες πινακίδες
µε anti-graffiti µεµβράνη ή επάλειψη, φθορές στην αντανακλαστική
µεµβράνη της πινακίδας, αλλοίωση στο χρωµατισµό των επιφανειών και
γενικώς οποιαδήποτε βλάβη στην επιφάνεια που καθαρίζεται.
4. Εισκόµιση – αποκόµιση και χρήση ικριωµάτων ή ειδικού καδοφόρου
οχήµατος που πιθανόν θα απαιτηθούν
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρως καθαρισµένης επιφάνειας πινακίδας στην οποία
περιλαµβάνονται οι δαπάνες των εργασιών και υλικών που φαίννονται παραπάνω,
κάθε είδους σταλία καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν
αναγράφεται αλλά απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία €
(Αριθµητικά): 13,00
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Άρθρο Ζ-25: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1310)
Για τον πλήρη καθαρισµό (πλύσιµο) των τοιχωµάτων σήραγγας µε χρήση µηχανικών
µέσων (αυτοκινούµενη βούρτσα και εκτόξευση νερού υπό πίεση) µε µεθοδολογία
εργασιών (σήµανση, στεγανοποίηση, καθαρισµός) και υλικά, που θα προταθούν από
τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την ΕΟΑΕ, στον οποίο περιλαµβάνονται οι εξής
επιµέρους εργασίες και υλικά:
•

Μεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων, σήµανσης, υλικών και µηχανικού
εξοπλισµού στις θέσεις που θα επιλεγούν από την Υπηρεσία για την εκτέλεση
της εργασίας.

•

Προσωρινή στεγανοποίηση των πεζοδροµίων της σήραγγας προκειµένου να
µην εισέλθει νερό εντός των καναλιών διέλευσης καλωδίων, µε τη χρήση
κατάλληλων υλικών (π.χ. ανθεκτικό πλαστικό, αδιάβροχη µεµβράνη ή άλλο
υλικό στεγανοποίησης) και σε κατάλληλο µήκος ώστε η εργασία καθαρισµού
να είναι συνεχής και να µην διακόπτεται. Ιδιαίτερα προσοχή πρέπει να δοθεί
στο σηµείο επαφής των ανωτέρω υλικών στεγανοποίησης µε τα τοιχώµατα
της σήραγγας.

•

Εκτόξευση µίγµατος νερού µε κατάλληλο απορρυπαντικό µε ελάχιστη πίεση
100bar από πολλαπλούς εκτοξευτήρες και αναλογία νερού/απορρυπαντικού
(ενδεικτικά 5,0%-10,0% απορρυπαντικό) που θα καθοριστεί σε συνεννόηση
µε την ΕΟΑΕ πριν την έναρξη των εργασιών. Το απορρυπαντικό θα είναι
φιλικό προς το περιβάλλον και βιοδιασπώµενο.

•

Καθαρισµός των τοιχωµάτων µε περιστρεφόµενη βούρτσα µέχρι το ύψος των
4,5µ. µε χρήση µονής βούρτσας (σε δύο διαδροµές) ή διπλής βούρτσας (σε
µία διαδροµή) και ξέπλυµα των τοιχωµάτων µε καθαρό νερό.Οι εργασίες
καθαρισµού θα εκτελούνται από ενιαίο συγκρότηµα εργασίας (παρελκόµενα)
που προσαρµόζεται επί κατάλληλου οχήµατος, το οποίο επίσης φέρει
δεξαµενή νερού κατάλληλης χωρητικότητας, καθώς και ανάλογη δεξαµενή
υγρού απορρυπαντικού. Το όχηµα θα κινείται σταθερά µε ενδεικτική ταχύτητα
2-5 km/h. Η ακριβής ταχύτητα κίνησης θα καθορίζεται σε συνεννόηση µε την
ΕΟΑΕ (ενδεχοµένως και κατόπιν δοκιµών) και ανάλογα µε το βαθµό
ρύπανσης της κάθε σήραγγας, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσµα καθαρισµού
να είναι το βέλτιστο δυνατό.

•

Επαναπλήρωση της δεξαµενής του οχήµατος που µπορεί να
πραγµατοποιείται από τους κρουνούς πυρόσβεσης των σηράγγων στις
οποίες υπάρχει µόνιµο πυροσβεστικό δίκτυο, διασφαλίζοντας πάντοτε την
ελάχιστη ποσότητα των 150m3 εντός της δεξαµενής πυρόσβεσης.

•

Αποκατάσταση (χωρίς επιπλέον αποζηµίωση) οποιαδήποτε φθοράς ή
βλάβης προκληθεί σε εξοπλισµό της σήραγγας (εντός ή εκτός πεζοδροµίων)
από την είσοδο νερού λόγω µη αποτελεσµατικής στεγανοποίησης.

Κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασιών και εξοπλισµού, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως καθαριζόµενου τοιχώµατος σήραγγας µέχρι το ύψος
των 4,5µ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο €
(Αριθµητικά): 2,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 29 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-26:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ

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".
Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου
επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.
Άρθρο Ζ-26.1:
ΕΥΡΩ

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510)
(Ολογράφως): Οκτώ € και σαράντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 8,46

Άρθρο Ζ-26.2: : ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510)
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-26.3:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,90
∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου Κατηγορίας Ε4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510)
(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,60
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Άρθρο Ζ-27: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩ∆ΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ
200 mm.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-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.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,40
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Άρθρο Ζ-28: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 0,86
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Άρθρο Ζ-29: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ∆ΑΠΑΝΗ
ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΟΠΛΙΣMOY ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1530)
Κατασκευή επιχωµάτων οπλισµένων µε γεωύφασµα ή γαιόπλεγµα ή χαλύβδινο
συρµατόπλεγµα, οποιασδήποτε ποιότητας και αντοχής, µε διάστρωση των φύλλων
οπλισµού σύµφωνα µε την Γεωτεχνική Μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-04-00 "Οπλισµένες
επιχώσεις".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
• Η φόρτωση και µεταφορά επί τόπου των ποϊόντων εκσκαφών ή δανειοθαλάµων
για την κατασκευή του οπλισµένου επιχώµατος
• Η επιµελής τοποθέτηση και ελαφρά τάνυση των φύλλων οπλισµού καθώς και η
επικάλυψη αυτών µε στρώση επίχωσης του καθοριζοµένου από την µελέτη
πάχους
• Η συµπύκνωση της στρώσης της επίχωσης µε δονητικό οδοστρωτήρα βάρους έως
13 kΝ ή µε δονητική πλάκα βάρους έως 10 kΝ
• Οι πάσης φύσεως καθυστερήσεις και δυσχέρειες λόγω απαγόρευσης της
διακίνησης του εξοπλισµού κάθετα προς τον άξονα του επιχώµατος και πάνω από
τα διαστρωθέντα φύλλα οπλισµού πριν από την επικάλυψή τους µε στρώση
επίχωσης
Η προµήθεια και τοποθέτηση των φύλλων οπλισµού και η προµήθεια και µεταφορά των
τυχόν απαιτουµένων δανείων επιµετρώνται ιδιαίτερα.
Για ένα κυβικό µέτρο (m3) πλήρους κατασκευής οπλισµένου επιχώµατος µε γεωύφασµα
ή γαιόπλεγµα (χωµατουργικό µέρος εργασιών)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 1,20
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Άρθρο Ζ-30: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121A)
Κατασκευή στρώσης µεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές
στρώσεις, υπό τα επιχώµατα και υπό τα θεµέλια τεχνικών έργων, από άµµο και σκύρα
µεγίστου κόκκου 20 cm, προερχόµενα από κοσκίνισµα φυσικών αµµοχαλίκων ή
θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άµµου - σκύρων
µε βαθµό συµπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2)
• Η προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άµµου, των σκύρων,
του απαιτούµενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του
αυτοκινήτου,
• Η διάστρωση, διαβροχή και συµπύκνωση των υλικών,
Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου µε λήψη αρχικών και τελικών
διατοµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,90
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Άρθρο Ζ-31: :

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ

Άρθρο Ζ-31.1: Επένδυση πρανών µε φυτική γη
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1610)
Επένδυση πρανών επιχωµάτων-ορυγµάτων µε κατάλληλη φυτική γη συµπυκνωµένου
πάχους 0,30 m σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση
νησίδων µε φυτική γη".
•
•

•
•
•

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
Η προσκόµιση κατάλληλης φυτικής γης και συνεκτικού εδαφικού υλικού (όταν το
έδαφος στην θέση διάστρωσης των φυτικών γαιών είναι υψηλής διαπερατότητας)
που έχουν αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του έργου
Οι φορτοεκφορτώσεις και πλάγιες µεταφορές των υλικών, και η σταλία των
αυτοκινήτων µεταφοράς,
Η προετοιµασία της επιφάνειας που θα επενδυθεί,
Η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωση της φυτικής γης και η
συντήρηση αυτής µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου.

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση του προβλεποµένου πάχους και µορφής της
επένδυσης, µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών
γαιών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης φυτικής γης επένδυσης πρανούς,
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,55

Άρθρο Ζ-31.2: Επένδυση πρανών µε γαιοκυψέλες και φυτική γη
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1610)
Επένδυση πρανών επιχώµατος-ορύγµατος για την εξασφάλιση αντιδιαβρωτικής
προστασίας µε φυτική γή διαστρωνόµενη επί γαιοκυψελών µορφής επιµήκων φύλλων,
µε βρόχους ελάχιστης πλευράς 20 cm και ύψους 7,5 cm, διαµορφωµένους από
λωρίδες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου ελαχίστου πάχους 1,0 mm, σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε
φυτική γη".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

•

•

Η προµήθεια των φύλλων γαιοκυψελών, των µεταλλικών στηριγµάτων των φύλλων
για την σύνδεσή τους τόσο κατά την οριζόντια όσο και κατά την καθ΄ ύψος έννοια,
καθώς και της φυτικής γης για την πλήρωση των γαιοκυψελών, µε τις µεταφορές
τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης, τις φορτοεκφορτώσεις
και την σταλία του εξοπλισµού.
Η εκσκαφή τάφρου ανάντη του φρυδιού του πρανούς ή της µπαγκίνας καθώς και οι
απαιτούµενες εκσκαφές στοιχείων αγκύρωσης στο ανάντη άκρο των φύλλων των
γαιοκυψελών.
Η προσέγγιση, εξάπλωση και στερέωση των γαιοκυψελών επί του πρανούς, µε ή
χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, µε τµηµατική καθ΄ ύψος κατασκευή (κατά φάσεις),
ανάλογα µε την πρόοδο της κατασκευής των χωµατουργικών ή σε µια φάση,
εφόσον το ύψος του πρανούς το επιτρέπει.
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•

•
•
•

Η σύνδεση των των φύλλων των γαιοκυψελών µεταξύ τους, τόσο κατά την
οριζόντια έννοια όσο και κατά την καθ΄ ύψος επέκτασή τους και η αγκύρωση της
άνω λωρίδας του φύλλου της γαιοκυψέλης ανάντη του φρυδιού του πρανούς µε
σιδηροπασσάλους µορφής J.
Οι αλληλοεπικαλύψεις ή φθορές για την προσαρµογή των γαιοκυψελών στη µορφή
της καλυπτόµενης επιφάνειας.
Η έµπηξη των µεταλλικών αγκυρώσεων των γαιοκυψελών στην επιφάνεια του
πρανούς, µε ή χωρίς χρήση µηχανικών µέσων.
Η προσκόµιση, τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωση της φυτικής γης
και η συντήρησή της εντός του χρόνου εγγύησης του έργου

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επένδυσης πρανούς,
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,50
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Άρθρο Ζ-32:
ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ∆ΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1620)
Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόµβων και χώρων ανάπτυξης
πράσινου µε κατάλληλη φυτική γη, σύµφωνα µε τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00
"Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

Η προσκόµιση κατάλληλης φυτικής γης που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των
εκσκαφών του έργου (φορτοεκφορτώσεις, µεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε
απόσταση και σταλία αυτοκινήτων)
• Η προετοιµασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης.
• Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συµπύκνωση της φυτικής γης και η
συντήρησή της µέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.
Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόµενης από την µελέτη στάθµης
µορφής της πλήρωσης, µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας
φυτικών γαιών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συµπυκνωµένης φυτικής γης, µε λήψη
αρχικών και τελικών διατοµών,
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,90
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Άρθρο Ζ-33:
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121Α)
Κατασκευή σφραγιστικής στρώσης από επιλεγµένο αργιλικό υλικό µικρής έως µέσης
πλαστικότητας 15% ≤ ΡΙ ≤ 30%, πάχους τουλάχιστον 30 cm, στις θέσεις και πάχη που
προβλέπονται από την γεωτεχνική µελέτη, µε βαθµό συµπύκνωσης τουλάχιστον 95%
της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή
Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2)
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•

η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου του επιλεγµένου αργιλικού υλικού,
η διάστρωση και η συµπύκνωσή του κατά στρώσεις .

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,80
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Άρθρο Ζ-34: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΑΝΩΝ
ΠΡΟΡΡΗΓΜΑΤΩΣΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Α)

ΒΡΑΧΩ∆ΩΝ

ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ

ΜΕ

∆ιάνοιξη διατρήµατος σε βραχώδες έδαφος σε θέσεις όπου προβλέπεται διαµόρφωση
πρανών µε προρρηγµάτωση (presplitting), διαµέτρου Φ 51 έως 125 mm ανά ενδεικτικές
αποστάσεις 0,45 έως 0,60 m.
Η διάµετρος και απόσταση των διατρηµάτων θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, µετά
από τεκµηριωµένη πρόταση του Αναδόχου.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•
•

•
•
•

•

•

•

Η προσκόµιση και αποκόµιση του µηχανικού εξοπλισµού (διατρητικό φορείο κλπ)
στη θέση των διατρηµάτων
Η διαµόρφωση προσπελάσεως στο φρύδι του βραχώδους ορύγµατος για την
ασφαλή πρόσβαση του εξοπλισµού διάτρησης και την ακριβή εγκατάστασή του
στις προβλεπόµενες από τη µελέτη θέσεις
Η χάραξη της γραµµής διατρήσεων
Η διάτρηση σε βάθος, αποστάσεις και κλίσεις που προβλέπονται από την
εγκεκριµένη µελέτη
Η προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και τοποθέτηση εντός των
διατρηµάτων της προβλεπόµενης από τη µελέτη γόµωσης (σε όποια από τα
διατρήµατα και σε όποιο βαθµό και σύνθεση προβλέπονται αυτά να γοµωθούν
Η προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου, τοποθέτηση και σύνδεση, σύµφωνα
µε τη διάταξη που προβλέπεται στη µελέτη, της ακαριαίας θρυαλλίδας και των
ηλεκτρικών καψυλλίων (απλών ή µε επιβράδυνση) και η χρήση του κατάλληλου
εξοπλισµού ηλεκτρικής πυροδότησης
Η διενέργεια δοκιµαστικής ελεγχόµενης εξόρυξης µε προρρηγµάτωση (presplitting)
στην θέση και έκταση που προβλέπεται στη µελέτη και εγκρίνεται από την
Υπηρεσία, µε στόχο την επιλογή της βέλτιστης διάταξης και διαδικασίας εξόρυξης.
Η συλλογή και αποµάκρυνση των προϊόντων εξόρυξης

Το µέγιστο µήκος διατρήµατος ανά φάση εργασίας δεν θα υπερβαίνει τα 15,0 m. Σε
πρανή µεγάλου ύψους, η εργασία θα εκτελείται σε περισσότερες φάσεις, χωρίς από
αυτή την κατάτµηση να προκύπτει διαφοροποίηση της τιµής του παρόντος άρθρου του
Τιµολογίου.
Οι αποκλίσεις των διατρηµάτων, µετρούµενες εγκάρσια προς την επιφάνεια του
πρανούς, δεν θα υπερβαίνουν:
α)
β)

Τα ±0,15 m σε σχέση µε τη θεωρητική επιφάνεια του πρανούς
Τα 0,20 m σε διαδοχικά διατρήµατα, σε σχέση µε τη θεωρητική επιφάνεια του
πρανούς

Τα συνολικού µήκους Lk διατρήµατα που δεν θα πληρούν τους παραπάνω
περιορισµούς, δεν θα επιµετρώνται προς πληρωµή και, ως πρόσθετη ποινική ρήτρα
κακοτεχνίας, θα αφαιρείται από το προς πληρωµή µήκος ένα επί πλέον µήκος Lk
∆ηλαδή επί συνολικού µήκους διανοιχθέντων διαρτηµάτων LΤ, θα επιµετράται προς
πληρωµή µήκος L, σύµφωνα µε την σχέση:
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L = LΤ -2 x Lk
Τα µήκος LΤ θα επιµετράται µεταξύ της επιφάνειας του φυσικού εδάφους (όπως θα
διαµορφωθεί πριν από την έναρξη των διατρήσεων) και του “ποδός” του πρανούς
ορύγµατος, σύµφωνα µε τη µελέτη.
Επισηµαίνεται ότι το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις θέσεις που καθορίζονται
ρητά στην µελέτη του έργου. Οιαδήποτε εργασία σχετική µε τη διαµόρφωση πρανών
βραχωδών ορυγµάτων σε άλλες περιοχές του έργου περιλαµβάνεται στα άρθρα που
αναφέρονται στην "όρυξη σε έδαφος βραχώδες".
Τιµή ανά τρέχον µέτρο διατρήµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 3,20
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Άρθρο Ζ-35:
∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6054)
∆ιαπλάτυνση και εκβάθυνση κοίτης υφιστάµενων ρεµάτων µε χρήση συνήθων
χωµατουργικών µηχανηµάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), ή/και εκσκαφέων
µε εξάρτηση συροµένου κάδου (drag line) ή αρπάγης (clampshell), κινουµένων στις
όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων, σύµφωνα µε την µελέτη και τα
καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισµοί και εκβαθύνσεις κοιτών ποταµών ρεµάτων".
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•
•
•
•
•

Η προσκόµιση, χρήση και αποκόµιση του απαιτουµένου εξοπλισµού
Η απόθεση και διευθέτηση των προϊόντων εκσκαφών κατά µήκος των οχθών για
την διαµόρφωση ή ενίσχυση υφισταµένων αναχωµάτων
Η φόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών στις
προβλεπόµενες από την µελέτη και τους περιβαλλοντικούς όρους θέσεις απόθεσης
Η κοπή, εκρίζωση τεµαχισµός και αποµάκρυνση τυχόν υπαρχόντων δέντρων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών διαπλάτυνσης ρέµατος
Οι τυχόν απαιτούµενες τοπικές εκτροπές της κοίτης για την διευκόλυνση της
διαπλάτυνσης ή της εκβάθυνσης

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση τον πραγµατικό όγκο εκσκαφής, µε λήψη αρχικών και
τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων σχεδίων.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,80

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 41 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-36: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩ-ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ
ΒΙΝΤΕΟ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ "ΣΥΝΝΕΦΟ"
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για

την προµήθεια υπηρεσιών συστήµατος συλλογής/καταγραφής (µέσω
βιντεοσκόπησης µε γεω-αναφορά (gps referenced), µε συσκευές κινητής
τηλεφωνίας (smartphones)) και αποθήκευσης δεδοµένων στο “σύννεφο”
(cloud hosted), που περιλαµβάνει:
•

•

•

Την άδεια χρήσης του συστήµατος για τρία (3) έτη και για τουλάχιστον
δέκα (10) παράλληλους χρήστες.
Την προµήθεια κατάλληλων συσκευών (smartphones) κινητής τηλεφωνίας
(iOS ή/και Android, µε κάµερα HD και gps), σε αριθµό ίσο µε τις άδειες
χρήσης του συστήµατος, για τη συλλογή των δεδοµένων (µέσω
βιντεοσκόπησης) µε παράλληλο προσδιορισµό της θέσης (gpsreferenced). Επίσης, οι συσκευές (smartphones) θα συνοδεύονται από
τον απαραίτητο εξοπλισµό, όπως π.χ. φορτιστές αυτοκινήτου, κάρτες
µνήµης, εξοπλισµό στήριξης στο παρµπρίζ του οχήµατος κ.λπ.
Το σύστηµα θα παρέχει στους τελικούς χρήστες:
o
αποθήκευση (1TB min), τήρηση και διανοµή δεδοµένων στο
“σύννεφο” (cloud hosted and sharing)
o
αποκλειστική
ιστοσελίδα
(portal/website)
µε
κατάλληλη
χαρτογραφική διεπαφή (mapping interface)
o
την απαραίτητη εφαρµογή (application) για τις συσκευές κινητής
τηλεφωνίας
o
αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων
o
δυνατότητα σηµείωσης χωρικών δεδοµένων (spatial bookmarking)
o
δυνατότητα εισαγωγής των δεδοµένων σε GIS

Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη εκπαίδευσης,
συντήρησης και αναβάθµισης για τρία (3) έτη.

εγχειριδίων,

υποστήριξης,

Τιµή ανά υπηρεσία συστήµατος, ανά έτος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι χιλιάδες €
(Αριθµητικά): 20.000,00
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Άρθρο Ζ-37: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1530)
Για τη συντήρηση των ερεισµάτων της οδού και των πρανών των επιχωµάτων από
αυλακώσεις που πιθανόν να δηµιουργηθούν από νερά (νεροφαγώµατα), µε µηχανικά
µέσα ή χειρωνακτικές µεθόδους, που περιλαµβάνει τις εξής επιµέρους εργασίες και
υλικά:
1.

2.

3.

4.

Εκσκαφή µέχρι το βάθος αυλάκωσης της περιοχής του ερείσµατος ή του
επιχώµατος που έχει αυλακωθεί, µε παρειές µε κλίση 3:2
(πλάτος:βάθος) µε µηχανικά µέσα ή χειρωνακτικές µεθόδους.
Φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής σε ανατρεπόµενο αυτοκίνητο µε
οποιοδήποτε τρόπο µεταφορά τους σε θέσεις που θα επιλεγούν από
τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία σε
οποιαδήποτε απόσταση από την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών,
εκφόρτωση και απόθεσή τους.
Προµήθεια δανείων χωµάτων κατηγορίας Ε1 ή Ε2, ή θραυστού υλικού
από, θέσεις λήψης που θα εντοπίσει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η
επιβλέπουσα Υπηρεσία, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την
περιοχή εκτέλεσης των εργασιών.
Επίχωση του σκάµµατος µε δάνεια χώµατα ή θραυστό υλικό και
ελαφρά συµπύκνωση του.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρωσης αυλάκωσης ερεισµάτων και πρανών επιχωµάτων,
ανεξαρτήτως του υλικού πλήρωσης, η οποία περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες των
εργασιών και υλικών που περιγράφονται παραπάνω, κάθε είδους σταλία καθώς και
οποιαδήποτε άλλη δαπάνη έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται άλλα απαιτείται για την
εκτέλεση της εργασίας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα €
(Αριθµητικά): 11,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 43 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-38:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΛΑΤΟΣ

Για την συντήρηση της ξυλείας µιας αποθήκης άλατος, εξωτερικών διαστάσεων
15µΧ20µ ή 15µΧ10µ σύµφωνα µε τη µελέτη, τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης και τις
εντολές της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• εργασίας του απαιτούµενου προσωπικού,
• χρήσης των απαιτουµένων οχηµάτων, µηχανηµάτων, ανυψωτικών, ικριωµάτων
και εργαλείων µε τις οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες,
• χρωµατισµού της αποθήκης (τοίχοι, ξύλινες επιφάνειες κλπ.) µε ειδικά
προστατευτικά χρώµατα ξυλείας, επιλογής της ΕΟΑΕ.
• ελέγχου και επισκευής της στέγης και των πλαϊνών τµηµάτων της αποθήκης από
πιθανές φθορές, αποκολλήσεις.
• καθαρισµού του σκυροδέµατος εσωτερικά της αποθήκης (δάπεδο και περιµετρικό
τοιχείο) µε νερό υπό πίεση µε σκοπό την αποµάκρυνση των κατάλοιπων άλατος
από την επιφάνεια του σκυροδέµατος.
• επισκευής τυχόν φθορών της επιφάνειας του σκυροδέµατος.
• βαφής του σκυροδέµατος µε κατάλληλη αντιδιαβρωτική βαφή για προστασία από
το αλάτι.
• προµήθειας και µεταφοράς επιτόπου αναλωσίµων υλικών,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας
Τιµή κατ΄αποκοπήν της συντήρησης µιας ξύλινης αποθήκης άλατος.
Άρθρο Ζ-38.1: ∆ιαστάσεων 15,0µ x 20,0µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%ΟΙΚ-2207+ 30%ΟΙΚ-7647+ 20%ΟΙΚ-7744)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά χιλιάδες €
(Αριθµητικά): 7.000,00

Άρθρο Ζ-38.2: ∆ιαστάσεων 15,0µ x 10,0µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%ΟΙΚ-2207+ 30%ΟΙΚ-7647+ 20%ΟΙΚ-7744)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 5.500,00
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Άρθρο Ζ-39: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%ΟΙΚ-2207+ 50%ΟΙΚ-7647)
Για την συντήρηση ενός προκατασκευασµένου ξύλινου οικίσκου διαστάσεων 3,0µ Χ
8,0µ σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• εργασίας του απαιτούµενου προσωπικού
• χρήσης των απαιτουµένων οχηµάτων, µηχανηµάτων, ανυψωτικών,
ικριωµάτων και εργαλείων µε τις οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες
• χρωµατισµού του οικίσκου (τοίχοι, ξύλινες επιφάνειες κλπ.) µε ειδικά
προστατευτικά χρώµατα ξυλείας επιλογής της ΕΟΑΕ
• έλεγχος και επισκευή της στέγης και των πλαϊνών τµηµάτων από
πιθανές φθορές, αποκολλήσεις
• προµήθειας και µεταφοράς επιτόπου αναλωσίµων υλικών
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας και
ανεξαρτήτως συνθηκών, που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας

εξοπλισµού,

Τιµή κατ΄αποκοπήν της συντήρησης ενός προκατασκευασµένου ξύλινου οικίσκου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια €
(Αριθµητικά): 400,00
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Άρθρο Ζ-40: ΕΙΣΚΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑΣ
ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΥΨΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΩΝ 15 ΜΕΤΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2176)

Για τη µεταφορά του ειδικού οχήµατος – αυτοκινούµενου γερανού - γέφυρας
πρόσβασης, για την επιθεώρηση ή συντήρηση σκυροδέµατος της κάτω
παρειάς γεφυρών, από την έδρα του µέχρι τη θέση της γέφυρας καθώς και την
αντίστροφη κίνηση για την αποκόµιση του ειδικού οχήµατος – αυτοκινούµενου
γερανού - γέφυρας πρόσβασης, µετά το τέλος της εργασίας, στην έδρα του.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
•

τα έξοδα µετακίνησης και των διοδίων της διαδροµής από την έδρα του
οχήµατος µέχρι την θέση της γέφυρας καθώς και της αντίστροφης
κίνησης µέχρι την έδρα του

•

η αµοιβή του οδηγού του οχήµατος

Τιµή ανά τεµάχιο εισκόµισης και αποκόµισης της ειδικής µηχανοκίνητης πλατφόρµας
εργασίας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 500,00
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Άρθρο Ζ-41: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΣ - ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7113)

ΟΠΤΙΚΩΝ

ΙΝΩΝ

Για την προµήθεια και εγκατάσταση επανατοποθετούµενου –
αφαιρούµενου παραµορφωσιοµέτρου οπτικών ινών τύπου Fiber Bragg Grating,
µέτρησης βράχυνσης ή µήκυνσης λόγω στατικής και δυναµικής φόρτισης, εύρους
ζώνης αξιοπιστίας στο πεδίο συχνοτήτων (banwidth) από 0 – 50 Hz, µε δυνατότητα
αξιοπιστίας 100%, µέγιστου εύρους κλίµακας µέτρησης (full scale range) µέχρι ±
3000µstrain, ευαισθησίας τουλάχιστον 1µstrain, σταθερότητας περίπου 0,4µstrain,
µήκους µέτρησης (guage length) 20 εκατοστών, κεντρικής bragg συχνότητας στο
συχνοτικό παράθυρο 1520 – 1550nm, µε ενσωµατωµένο αισθητήρα µέτρησης
θερµοκρασίας. Η µέτρηση εξίσου βράχυνσης και µήκυνσης πρέπει να είναι δυνατή
µε ρύθµιση του χρήστη (ελεγχόµενη προµήκυνση κατά την τοποθέτηση ή µε άλλο
αξιόπιστο µηχανικό τρόπο). Η δυνατότητα πολλαπλής αφαίρεσης και
επανατοποθέτησης πρέπει να επιτυγχάνεται µέσω αξιόπιστου µηχανικού τρόπου
στερέωσης του φορέα (housing) του αισθητήρα πάνω στην επιφάνεια
σκυροδέµατος (κοχλίωση).
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες:
• προµήθειας του παραµορφωσιοµέτρου, µε την ειδική υδατοστεγανή
προστασία του για αντίξοες καιρικές συνθήκες θερµοκρασίας (-20 οc +70οc), και υγρασίας
• προµήθειας των πάσης φύσεως υλικών που είναι αναγκαία για την
σταθερή στερέωσή του στην επιφάνεια σκυροδέµατος στη θέση που
υποδεικνύεται από την υπηρεσία
• της µόνιµης σύνδεσής του µε την οπτική ίνα.
• της προµήθειας και εγκατάστασης στέρεας επένδυσης (housing) που
επιτρέπει αφαίρεση και επανατοποθέτηση και µειώνει στο ελάχιστο τον
θόρυβο
• της προµήθειας και εγκατάστασης οπτικής ίνας 50 µέτρων σε δέκα το
πολύ συνδεόµενα τεµάχια µέσω µουφών ελάχιστου θορύβου (< 0,1db).
• της στερέωσής του στην τελική θέση µε µηχανικά µέσα (π.χ. δράπανο,
καρφωτικό πιστόλι κ.α.)
• της σύνδεσης της ακραίας µούφας µε το καταγραφικό
• της προσκόµισης-αποκόµισης και χρήσης του απαιτούµενου
εξοπλισµού στερέωσης – εγκατάστασης και ελέγχου
κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας και εξοπλισµού που απαιτούνται,
ανεξαρτήτως δυσχερειών, για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα
µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στη τιµή δεν περιλαµβάνεται και θα πληρωθεί ιδιαίτερα η δαπάνη
προσκόµισης, τοποθέτησης, χρήσης και αποµάκρυνσης µετά το τέλος των εργασιών
των πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωµάτων ή άλλων αυτοκινούµενων µέσων
πρόσβασης για την εκτέλεση της εγκατάστασης, στην περίπτωση που αφορά
δυσπρόσιτη θέση, σε ύψος µεγαλύτερο των 10µ από το έδαφος.
Τιµή για ένα τεµάχιο αισθητήρα οπτικών ινών FBG µέτρησης παραµόρφωσης
πλήρως εγκατεστηµένου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα €
(Αριθµητικά): 180,00
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Άρθρο Ζ-42: ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΧΩΡΙΣ

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΓΙΑ

Για πλήρη περιστροφική γεώτρηση, ελάχιστης διαµέτρου οπής µέχρι το τελικό βάθος
101 χλστ., που εκτελείται χωρίς δειγµατοληψία για εγκατάσταση οργάνων, µε τη
χρήση περιστροφικού γεωτρυπάνου κατάλληλου για την εκτέλεση της συγκεκριµένης
εργασίας µε δυνατότητα εφαρµογής ταυτόχρονης πίεσης και περιστροφής πάνω στο
πέτρωµα µε κατάλληλο κοπτικό άκρο και το οποίο θα εγκριθεί πριν τη χρήση του από
την Υπηρεσία.
Η αποµάκρυνση των προϊόντων διατρήσεως καθώς και η ψύξη των κοπτικών
εργαλείων γίνεται µε την κυκλοφορία νερού ή µε αιώρηµα µπεντονίτη σε νερό. Η
χρήση πεπιεσµένου αέρα, ή άλλο πρόσφορου µέσου γίνεται µόνο µετά από έγκριση
του Επιβλέποντα.
Για κάθε περίπτωση και ανάλογα µε τη φύση του υπεδάφους χρησιµοποιείται ο
πλέον κατάλληλος εξοπλισµός και εφαρµόζεται η πιο πρόσφορη τεχνική ώστε να
εξασφαλίζεται η κατακορυφότητα της γεώτρησης µε την ελάχιστη διαταραχή του
περιβάλλοντος εδάφους.
Η ευστάθεια των τοιχωµάτων της γεώτρησης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της
επιτυγχάνεται µε την επένδυση αυτής µε προστατευτική σωλήνωση Φ103/114, η
οποία αφαιρείται σταδιακά σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις εγκατάστασης κάθε
οργάνου.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προµηθεύσει το απαραίτητο νερό για την
εκτέλεση των γεωτρήσεων και των σχετικών δοκιµών που µπορεί να ζητηθούν είτε µε
χρήση βυτίου είτε µε κατασκευή δικτύου και χρήση αντλιών. Η επανακυκλοφορία
νερού διάτρησης θα είναι αποδεκτή µε την προϋπόθεση ότι σε κάθε θέση γεώτρησης
θα υπάρχει δεξαµενή καθίζησης, ανάλογης χωρητικότητας, που θα εγκριθεί από τον
Επιβλέποντα. Κατά την εκτέλεση της γεώτρησης θα χρησιµοποιείται καθαρό νερό και
µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από προηγούµενη έγκριση του
Επιβλέποντα θα χρησιµοποιούνται άλλου είδους υγρά.
Ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε µακροσκοπική περιγραφή των προϊόντων της
γεώτρησης και σύνταξη τοµής της γεώτρησης.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την συντήρηση όλων των επί τόπου
προσπελάσεων προς τις θέσεις των γεωτρήσεων, που είτε έχουν διανοιχθεί από τον
ίδιο είτε είναι ήδη κατασκευασµένες από τρίτους κατά τρόπο που να ικανοποιεί την
ΕΟΑΕ. Στη συντήρηση των οδών περιλαµβάνεται ο καθαρισµός και η διαµόρφωση
κλίσεων του οδοστρώµατος καθώς και η διατήρηση κατάλληλων αποστραγγίσεων
που να επιτρέπουν την κίνηση τετράτροχων οχηµάτων ή φορτηγών. Η συντήρηση
των οδών προσπέλασης θα πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή πρόσβαση όλου του
εξοπλισµού, υλικών και προσωπικού (συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού της
Επίβλεψης) σε όλες τις θέσεις ερευνών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η έγκαιρη και
έντεχνη αποπεράτωση των εργασιών γεώτρησης και εγκατάστασης των οργάνων,
καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων λήψης µετρήσεων µετά την
αποπεράτωση του έργου.
Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών υπαίθρου, θα υποβάλει στον
Επιβλέποντα τοπογραφικό σχέδιο της περιοχής του έργου (σε 2 αντίγραφα) όπου θα
σηµειώνονται οι χαράξεις των προτεινόµενων οδών προσπέλασης συνοδευόµενο
από περιγραφή µεθοδολογίας διάνοιξης (µέθοδος διάνοιξης, µηχανήµατα,
αλληλουχία εργασιών κτλ.). Ο Επιβλέποντας µπορεί να επιβάλει τροποποιήσεις και
διορθώσεις σε αυτά τα σχέδια και τις µεθόδους ώστε να ελαχιστοποιήσει τη µόνιµη
αλλοίωση της φυσικής τοπογραφίας ή των αποστραγγίσεων ή για λόγους ασφαλείας.
Τα τροποποιηµένα σχέδια θα επιστραφούν στον Ανάδοχο µέσα σε τρεις (3) µέρες
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από τη λήψη τους από τον Επιβλέποντα. Παρά τις εισηγήσεις ή τροποποιήσεις του
Επιβλέποντα.
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την έκδοση των σχετικών αδειών που απαιτούνται για
την διάνοιξη των επιτόπου προσπελάσεων και την εκτέλεση του προγράµµατος τόσο
από δηµόσιους φορείς (δασαρχείο, δήµους ΟΚΩ, κλπ.) όσο και από ιδιώτες.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
1. συντήρησης όλων των επί τόπου προσπελάσεων προς τις θέσεις των
γεωτρήσεων µέχρι την προσωρινή παραλαβή του έργου
2. εισκόµισης, αποκόµισης, µεταφοράς από θέση σε θέση και χρήσης του
απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού διάνοιξης της γεώτρησης και
εγκατάστασης γεωτεχνικών οργάνων (αντλία ενέµατος και µηχανήµατος
εµφύσησης αέρα)
3. προµήθειας του απαραίτητου νερού για την εκτέλεση των γεωτρήσεων και
των σχετικών δοκιµών, που µπορεί να ζητηθούν, είτε µε χρήση βυτίου είτε µε
κατασκευή δικτύου και χρήση αντλιών
4. εισκόµισης, αποκόµισης µεταφοράς από θέση σε θέση και χρήσης
προστατευτικής σωλήνωσης Φ103/114, η οποία αφαιρείται σταδιακά
σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις εγκατάστασης κάθε οργάνου.
5. διάτρησης και καθαρισµού της γεώτρησης
6. αποµάκρυνσης των προϊόντων και του νερού της γεώτρησης
7. σύνταξης ηµερήσιου δελτίου γεωτρυπάνου, µακροσκοπικής περιγραφής των
προϊόντων της γεώτρησης και τοµής της γεώτρησης
8. υποβολής στην Υπηρεσία επίβλεψης τοπογραφικού σχεδίου της περιοχής
του έργου (σε 2 αντίγραφα), όπου θα σηµειώνονται οι χαράξεις των
προτεινόµενων οδών προσπέλασης συνοδευόµενου από περιγραφή
µεθοδολογίας διάνοιξης (µέθοδος διάνοιξης, µηχανήµατα, αλληλουχία
εργασιών κτλ.)
9. των απαραίτητων ενεργειών για την έκδοση των σχετικών αδειών, που
απαιτούνται για την διάνοιξη των επιτόπου προσπελάσεων και την εκτέλεση
του προγράµµατος γεωτρήσεων τόσο από δηµόσιους φορείς (δασαρχείο,
δήµους ΟΚΩ, κλπ.) όσο και από ιδιώτες.
και κάθε άλλη δαπάνη υλικών εργασίας και εξοπλισµού, ανεξαρτήτως δυσχερειών,
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης
Τιµή ανά µέτρο µήκους διάτρησης περιστροφικής γεώτρησης χωρίς δειγµατοληψία
(καταστροφικής γεώτρησης), ανεξάρτητα από το είδος του γεωλογικού σχηµατισµού
που διατρήθηκε.
Άρθρο Ζ-42.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-42.2:
ΕΥΡΩ

βάθους έως 20 µέτρα.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7107.1)
(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα €
(Αριθµητικά): 180,00
βάθους 20-40 µέτρα.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7107.1)
(Ολογράφως): ∆ιακόσια €
(Αριθµητικά): 200,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 49 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-43: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7113)
Για την κατασκευή κεφαλής γεωτεχνικού οργάνου σε γεώτρηση, που κατασκευάζεται
µετά την εγκατάσταση του οργάνου (π.χ. πιεζοµέτρου, αποκλισιοµέτρου), σύµφωνα
µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Εγκατάστασης Γεωτεχνικών Οργάνων της ΕΟΑΕ.
Η κεφαλή αποτελείται από γαλβανιζέ µεταλλικό σωλήνα µέγιστης εξωτερικής
διαµέτρου 90 χλστ., πακτωµένο σε βάση από σκυρόδεµα µε διαστάσεις περίπου
30x30x50 εκ. (βυθισµένη στο έδαφος κατά 40εκ. τουλάχιστον). Ο σωλήνας
καλύπτεται µε κατάλληλο ανοξείδωτο κάλυµµα που ασφαλίζει επαρκώς µε λουκέτο.
Η σήµανση του οργάνου γίνεται µε κατάλληλη µεταλλική γαλβανισµένη πινακίδα
ισχυρά πακτωµένη, η οποία θα προεξέχει τουλάχιστον 1.5m από το έδαφος, και στην
οποία αναγράφεται το όνοµα του οργάνου και το βάθος του. Επίσης, αναγραφή του
ονόµατος του οργάνου γίνεται και ανάγλυφα πάνω στην βάση από σκυρόδεµα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
1. της κατασκευής επί τόπου της βάσης από σκυρόδεµα (εκσκαφής,
καλουπώµατος και σκυροδέτησης)
2. του γαλβανιζµένου µεταλλικού σωλήνα πακτωµένου στο σκυρόδεµα
της βάσης µε το ανοξείδωτο κάλυµµα
3. του λουκέτου ασφάλισης της κεφαλής του γεωτεχνικού οργάνου
4. της µεταλλικής γαλβανισµένης πινακίδας σήµανσης ισχυρά
πακτωµένης στο έδαφος
Τιµή ανά τεµάχιο τεµάχιο κεφαλής γεωτεχνικού οργάνου σε γεώτρηση

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια €
(Αριθµητικά): 200,00
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Άρθρο Ζ-44:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟΥ ΣΕ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7113)
Για την προµήθεια µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση µέσα σε
οπή γεώτρησης αποκλισιοµετρικού σωλήνα από υλικό ABS (ακρυλονιτρίλιοβουταδιένιο-στυρένιο) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2580-1, εσωτερικής διαµέτρου 60-75
χλστ., η θέση και το βάθος του οποίου καθορίζεται από την Επίβλεψη, σύµφωνα µε
τις Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωερευνητικών Εργασιών της ΕΟΑΕ και το εγχειρίδιο
οδηγιών του προµηθευτή των σωλήνων.
Το διάστηµα µεταξύ του τοιχώµατος της γεώτρησης και της σωλήνωσης θα
πληρωθεί µε ένεµα µίγµατος τσιµέντου-µπεντονίτη κατάλληλης σύνθεσης που θα
εγκρίνεται από τον Επιβλέποντα και το οποίο θα εισπιέζεται µέσω σωλήνα από τον
πυθµένα της γεώτρησης. Σε περίπτωση γεώτρησης µεγαλύτερης των 40 µέτρων, θα
χρησιµοποιούνται σωλήνες εισπίεσης σε διαστήµατα που δε θα υπερβαίνουν τα 30µ.
Το διάστηµα αυτό µπορεί να ελαττωθεί εάν συναντηθούν υδατοπερατές ζώνες. Μετά
την ενεµάτωση και µετά την πάροδο τουλάχιστον µιας µέρας, θα γίνεται έλεγχος της
στάθµης του ενέµατος στην οπή της γεώτρησης και συµπλήρωση του ενέµατος
εφόσον απαιτείται. Η ενεµάτωση δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εισχωρήσει στο
εσωτερικό της σωλήνωσης διαµέσου των αρµών της και η µέθοδος της εγκρίνεται
κάθε φορά από τον Επιβλέποντα.
Ο προσανατολισµός του οργάνου µέτρησης που θα τοποθετηθεί θα καθορίζεται από
τον Επιβλέποντα και θα πρέπει να ελέγχεται κατά την τοποθέτηση της σωλήνωσης.
Η κύρια διεύθυνση του οργάνου στην κορυφή θα µετράται µε πυξίδα ακριβείας και θα
καταγράφεται στο ηµερήσιο δελτίο.
Η τελική διάµετρος της οπής των αποκλισιοµετρικών γεωτρήσεων θα είναι ίση µε
101χλστ. Ουδεµία πρόσθετη αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο στην
περίπτωση που, µετά από έγκριση της Επίβλεψης επιλέξει γεώτρηση µεγαλύτερης
διαµέτρου από 101χλστ. για να διευκολύνει την εγκατάσταση του αποκλισιοµετρικού
σωλήνα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
1. προµήθειας και µεταφοράς των αποκλισιοµετρικών σωληνώσεων µαζί
µε τα πώµατα πυθµένα, συνδέσµους, εργαλεία σύνδεσης και
αποσύνδεσης, (σφιγκτήρες κτλ), των σωληνώσεων εισπίεσης ενέµατος,
των τυχόν απαιτουµένων διευρύνσεων της οπής για την επίτευξη της
απαιτούµενης διαµέτρου, καθώς και των εργασιών συνδέσεων των
σωληνώσεων και τοποθέτησής τους στη γεώτρηση,
2. προµήθειας επί τόπου των απαραίτητων υλικών και της παρασκευής
του ενέµατος, των εργασιών πλήρωσης της οπής περιµετρικά της
σωλήνωσης µε ένεµα καθώς και του ελέγχου της στάθµης του ενέµατος
στην οπή της γεώτρησης µετά την πάροδο µίας ηµέρας από την
ενεµάτωση, και, η συµπλήρωση του ενέµατος εφόσον απαιτείται,
3. των καθυστερήσεων του γεωτρητικού συγκροτήµατος, του προσωπικού
και του εξειδικευµένου εξοπλισµού που απαιτείται,
4. σύνταξης δελτίου εγκατάστασης οργάνου
και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και εξοπλισµού, που απαιτείται για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, ανεξαρτήτως δυσχερειών, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές, τη µεθοδολογία εγκατάστασης, τις οδηγίες της ΕΟΑΕ και τα λοιπά
τεύχη δηµοπράτησης.
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Τιµή ανά µέτρο µήκους αποκλισιοµέτρου (αποκλισιοµετρικού σωλήνα ως ανωτέρω)
πλήρως εγκατεστηµένου µέσα σε οπή γεώτρησης.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 67,50
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Άρθρο Ζ-45: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΟΥ
ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο: Υ∆Ρ-7113)
Για την προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πιεζοµέτρου που αποτελείται
από ειδικό αισθητήρα µέτρησης της πίεσης πόρων (π.χ. τύπου δονούµενης
χορδής) µε ενσωµατωµένο αισθητήρα θερµοκρασίας, ο οποίος τοποθετείται σε
οπή γεώτρησης σε κατάλληλο βάθος που θα ζητηθεί από την ΕΟΑΕ.
Πριν την τοποθέτηση γίνεται έλεγχος του οργάνου, καθαρισµός της γεώτρησης και
κατασκευή υπόγειας σφράγισης από σβόλους (pellets) µπεντονίτη στον πυθµένα
εφόσον η γεώτρηση φτάνει βαθύτερα από το βάθος που θα εγκατασταθεί ο
αισθητήρας. Ο αισθητήρας θα προετοιµάζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή (κορεσµός του φίλτρου σε απαερωµένο νερό) και θα τοποθετείται
σε θήκη από γεωύφασµα πληρωµένη µε λεπτόκοκκο υλικό φίλτρου.
Τα όργανο θα τοποθετείται στη γεώτρηση µετά από κατάλληλη συναρµολόγηση,
συγκρατούµενο από ειδικό καλώδιο υψηλής αντοχής, στεγανότητας και ικανού
µήκους ώστε να φθάνει στην επιφάνεια του εδάφους.
Ακολουθεί πλήρωση της οπής µε χαλικόφιλτρο µέχρι και µισό µέτρο άνω του
πιεζοµέτρου, κατασκευή υπόγειας σφράγισης από σβόλους µπεντονίτη πάχους
ενός µέτρου, πλήρωση της οπής της υπόλοιπης γεώτρησης µε ένεµα µίγµατος
τσιµέντου-µπεντονίτη και εγκατάσταση προστατευτικού καλύµµατος του άκρου
του καλωδίου στην επιφάνεια του εδάφους.
Η µεθοδολογία εγκατάστασης µπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες
του Επιβλέποντα ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριµένου έργου ή του
τύπου αισθητήρα που θα χρησιµοποιηθεί. Επίσης είναι δυνατό να εγκατασταθούν
περισσότεροι του ενός αισθητήρες σε µία γεώτρηση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας του πιεζοµέτρου
• διευρύνσεων για την επίτευξη της απαιτούµενης διαµέτρου οπής
•

κατασκευής υπόγειας σφράγισης από σβόλους (pellets) µπεντονίτη
στον πυθµένα της γεώτρησης, εφόσον η γεώτρηση φτάνει βαθύτερα
από το βάθος που θα εγκατασταθεί ο αισθητήρας
• προετοιµασίας του πιεζοµέτρου και τοποθέτησής του στη γεώτρηση
συγκρατούµενου από ειδικό καλώδιο υψηλής αντοχής, στεγανότητας
και ικανού µήκους ώστε να φθάνει στην επιφάνεια του εδάφους
• πλήρωσης της οπής µε χαλικόφιλτρο µέχρι και µισό µέτρο άνω του
πιεζοµέτρου, κατασκευής υπόγειας σφράγισης από σβόλους
µπεντονίτη πάχους ενός µέτρου, πλήρωσης της οπής της υπόλοιπης
γεώτρησης µε ένεµα µίγµατος τσιµέντου-µπεντονίτη και εγκατάστασης
προστατευτικού καλύµµατος του άκρου του καλωδίου στην επιφάνεια
του εδάφους
• καταγραφής ηµερήσιων µετρήσεων της στάθµης του νερού κατά την
διάνοιξη της γεώτρησης
κάθε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και εξοπλισµού, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που
απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης ή τη µεθοδολογία εγκατάστασης ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της
ΕΟΑΕ, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριµένου έργου ή του τύπου
πιεζοµέτρου, που θα χρησιµοποιηθεί.
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Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτρικού πιεζοµέτρου πλήρως εγκατεστηµένου σε οπή
γεώτρησης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εννιακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά) : 980,00
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Άρθρο Ζ-46: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο: Υ∆Ρ-7113)
Για την προµήθεια και εγκατάσταση ανοιχτού τύπου πιεζοµέτρου (σωλήνα
παρακολούθησης υπόγειας στάθµης (observation wells)) σε γεώτρηση, σύµφωνα µε
τις
Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωερευνητικών Εργασιών της Ε.Ο.Α.Ε., που
χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση της πίεσης πόρων ή της στάθµης του
υπογείου νερού.
Το όργανο αποτελείται από γαλβανισµένους µεταλλικούς ή πλαστικούς διάτρητους
σωλήνες διαµέτρου 30-50χλστ., Οι σωλήνες και οι συνδέσεις τους θα έχουν
ικανοποιητική ακαµψία και αντοχή για την ασφαλή εγκατάστασή τους σε µεγάλα
βάθη. Τα εσωτερικά τοιχώµατα του σωλήνα θα είναι λεία, για να επιτρέπεται η
διέλευση του σταθµήµετρου. Οι σχισµές των σωλήνων, διαστάσεων 2x20χλστ.,
καλύπτονται µε γεωύφασµα ή άλλο υλικό προστασίας από εισερχόµενη ιλύ. Το
µήκος του διάτρητου τµήµατος των σωλήνων ορίζεται από τον Επιβλέποντα.
Μετά το πέρας της γεώτρησης και πριν από την εγκατάσταση οργάνου η οπή
καθαρίζεται από το νερό µε κατάλληλο τρόπο. Το κενό περιµετρικά του σωλήνα
πληρούται µε κατάλληλο υλικό φίλτρου (π.χ. διαβαθµισµένη άµµος, λεπτά χαλίκια).
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
1.
προµήθειας µεταφοράς επί τόπου του έργου των πιεζοµετρικών
σωληνώσεων (γαλβανισµένων µεταλλικών ή πλαστικών σωλήνων), των
απαραίτητων παρελκόµενων για την σύνδεσή τους του γεωυφάσµατος
κάλυψης του διάτρητου τµήµατος και του χαλικόφιλτρου.
2.
διευρύνσεων της γεώτρησης για την επίτευξη της απαιτούµενης διαµέτρου
οπής
3.
κατασκευής υπόγειας σφράγισης από σβόλους (pellets) µπεντονίτη στον
πυθµένα της γεώτρησης, εφόσον η γεώτρηση φτάνει βαθύτερα από το
βάθος που θα εγκατασταθεί το πιεζόµετρο.
4.
προετοιµασίας του πιεζοµέτρου (διάνοιξη σχισµών, κάλυψη του διάτρτου
τµήµατος µε γεωύφασµα), σύνδεσης των σωληνώσεων και τοποθέτησής
τους στη γεώτρηση.
5.
πλήρωσης της διάκενου περιµετρικά του σωλήνα µε χαλικόφιλτρο
6.
καταγραφής ηµερήσιων µετρήσεων της στάθµης του νερού κατά την
διάνοιξη της γεώτρησης
7.
καθυστερήσεων του γεωτρητικού συγκροτήµατος, του προσωπικού και του
εξειδικευµένου εξοπλισµού που απαιτείται
και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και εξοπλισµού, που απαιτείται για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, ανεξαρτήτως δυσχερειών, σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές, τη µεθοδολογία εγκατάστασης, τις οδηγίες της ΕΟΑΕ και τα
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο βάθους ανοιχτού τύπου πιεζοµέτρου πλήρως εγκατεστηµένου σε
οπή γεώτρησης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριάντα €
(Αριθµητικά) : 30,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 55 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο
Ζ-47:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΘΗΖΙΣΙΜΕΤΡΟΥ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο: Υ∆Ρ-7113)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ

Για την προµήθεια και εγκατάσταση µαγνητικού καθιζησίµετρου (τύπου IDEL) µέσα σε
γεώτρηση. Το µαγνητικό καθιζησίµετρο δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της
κατακόρυφης παραµόρφωσης διαφόρων στρωµάτων του εδάφους και αποτελείται από
έναν σωλήνα εισαγωγής της µετρητικής βολίδας, ο οποίος περικλείεται µέσα σε
δεύτερο εύκαµπτο σωλήνα µε δυνατότητα ολίσθησης πάνω στον πρώτο καθώς και
παραλαβής µεγάλης αξονικής παραµόρφωσης. Εξωτερικά του σωλήνα αυτού
τοποθετούνται σε κατάλληλα βάθη µαγνητικοί δακτύλιοι που αποτελούν τα αισθητήρια
που αντιλαµβάνεται η µετρητική βολίδα και οι οποίοι (µαγνητικοί δακτύλιοι) διαθέτουν
κατάλληλες διατάξεις, ώστε να στερεώνονται στα τοιχώµατα της γεώτρησης. Η
τοποθέτηση των διατάξεων αυτών γίνεται µε την σταδιακή αφαίρεση της σωλήνωσης
επένδυσης της γεώτρησης µέχρι το επιθυµητό σηµείο και την τοποθέτηση του
µαγνητικού δακτυλίου στο επιθυµητό βάθος µε τη χρήση κατάλληλα κατασκευασµένων
µεταλλικών στελεχών. Η πλήρης ενσωµάτωση του οργάνου στο έδαφος επιτυγχάνεται
µε την πλήρωση της γεώτρησης µε ένεµα µπετονίτη-τσιµέντου. Μετά το πέρας της
γεώτρησης και πριν από την εγκατάσταση του οργάνου η οπή θα καθαρίζεται από το
νερό µε κατάλληλο τρόπο. Η µεθοδολογία της εγκατάστασης του οργάνου θα γίνεται
σύµφωνα µε τις εντολές του Επιβλέποντα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας, µεταφοράς των σωλήνων µε τα εξαρτήµατά τους και των
απαιτούµενων µαγνητικών δακτυλίων
• τυχόν διευρύνσεων για την επίτευξη της απαιτούµενης διαµέτρου οπής
•
•

αποµάκρυνσης του νερού από την οπή
τοποθέτησης των σωλήνων µε τα εξαρτήµατά τους και των
απαιτούµενων µαγνητικών δακτυλίων µέσα στη γεώτρηση
• προµήθειας, µεταφοράς και πλήρωσης της γεώτρησης µε ένεµα
τσιµέντου-µπετονίτη
κάθε δαπάνη εργασίας, υλικών και εξοπλισµού, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που
απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά µέτρο µήκους σωλήνα που τοποθετείται µέσα σε οπή γεώτρησης στον
οποίο εγκαθίσταται το µαγνητικό καθιζησίµετρο.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πενήντα €
(Αριθµητικά) : 50,00
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Άρθρο Ζ-48: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΑΘΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο: Ο∆Ο-2532)
Για την κατασκευή ενός βάθρου µέτρησης επιφανειακών µετακινήσεων, σύµφωνα µε
τις Τεχνικές Προδιαγραφές Εγκατάστασης Γεωτεχνικών Οργάνων και τις οδηγίες του
επιβλέποντα.
Στην τιµή περιλµβάνεται η δαπάνη:
• εκσκαφής θεµελίου διαστάσεων 0,60x0.60 µ. µε βάθος 0.80 µ.
• τοποθέτησης δύο εσχαρών οπλισµού T131 σε βάθος 10 εκ. και 20 εκ.
από τον πυθµένα
• τοποθέτηση κατακόρυφου οπλισµού 4 Φ10 (µήκους 1.90 µ.)
περισφιγµένων µε 3 τουλάχιστον συνδετήρες Φ6
• τοποθέτησης σωλήνα από PVC βαρέως τύπου, µήκους 1.70 µ. διατοµής
Φ300χλ.
• πλήρωσης του σωλήνα και του θεµελίου µε σκυρόδεµα C16/20.
• τοποθέτησης στην κεφαλή του βάθρου ορειχάλκινης πλάκας µε
κατάλληλη διάταξη για την υποδοχή τρικοχλίου τοπογραφικού οργάνου.
κάθε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και εξοπλισµού, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που
απαιτείται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά
τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ενός τεµαχίου τοπογραφικού βάθρου.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά) : 250,00
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Άρθρο
Ζ-49:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο: Υ∆Ρ-7113)

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Για την προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατου καταγραφικού για την περιοδική
λήψη µετρήσεων από αισθητήρα τύπου δονούµενης χορδής ή τύπου αντίστασης
(σήµα: frequency, mV, mA), που πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
• διαθέτει συσσωρευτή µε δυνατότητα επαναφόρτισης, ο οποίος θα
διαθέτει ισχύ για την απρόβλεπτη λειτουργία του οργάνου για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους
• διαθέτει αρκετή εσωτερική µνήµη για την καταχώρηση δεδοµένων
τουλάχιστον έξι µηνών (σε περιοδική και όχι συνεχή λειτουργία)
• έχει δυνατότητα προγραµµατισµού των λειτουργιών του µέσω φορητού
ηλεκτρονικού υπολογιστή
•
•

διαθέτει προστασία από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες
η λήψη των δεδοµένων γίνεται µε σύνδεση µε φορητό ηλεκτρονικό
υπολογιστή είτε µέσω καλωδίου είτε µε ασύρµατη µέθοδο.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του οργάνου µε τα
εξαρτήµατά του
• προµήθειας και εγκατάστασης κυτίου προστασίας
• του λογισµικού λειτουργίας και σύνδεσης µε φορητό ηλεκτρονικό
υπολογιστή
• των παρελκόµενων σύνδεσης µε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή
• συσσωρευτή µε αντοχή τουλάχιστον ενός έτους συνεχούς λειτουργίας
• προµήθειας των πάσης φύσεως υλικών που είναι αναγκαία για την
σταθερή στερέωσή του στην επιφάνεια σκυροδέµατος στη θέση που
υποδεικνύεται από την υπηρεσία
• της προσκόµισης-αποκόµισης και χρήσης του απαιτούµενου
εξοπλισµού στερέωσης – εγκατάστασης
κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας και εξοπλισµού, ανεξαρτήτως δυσχερειών,
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Τιµή για ένα τεµάχιο αυτόµατου καταγραφικού ηλεκτρικού αισθητήρα πλήρως
εγκατεστηµένου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εννιακόσια €
(Αριθµητικά) : 900,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 58 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-50: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο: Υ∆Ρ-7113)

ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΥ

ΜΕ

Για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος καταγραφής του ύψους βροχής –
βροχογράφου µε ακρίβεια µέτρησης τουλάχιστον 0,2 mm βροχής, µε παροχή
ενέργειας από συσσωρευτή αντοχής τουλάχιστον ενός έτους συνεχούς λειτουργίας
και δυνατότητα συλλογής δεδοµένων σε εσωτερική µνήµη περιόδου µεγαλύτερης του
ενός έτους.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες:
• προµήθειας του βροχογράφου
• του λογισµικού λειτουργίας και σύνδεσης µε φορητό ηλεκτρονικό
υπολογιστή
• των παρελκόµενων σύνδεσης µε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή
• συσσωρευτή µε αντοχή τουλάχιστον ενός έτους συνεχούς λειτουργίας
• προµήθειας των πάσης φύσεως υλικών που είναι αναγκαία για την
σταθερή στερέωσή του στην επιφάνεια σκυροδέµατος στη θέση που
υποδεικνύεται από την υπηρεσία
• της προσκόµισης-αποκόµισης και χρήσης του απαιτούµενου
εξοπλισµού στερέωσης – εγκατάστασης και ελέγχου
κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας και εξοπλισµού που απαιτούνται,
ανεξαρτήτως δυσχερειών, για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή για ένα τεµάχιο βροχογράφου πλήρως εγκατεστηµένου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Χίλια €
(Αριθµητικά) : 1.000,00
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Άρθρο Ζ-51: ΕΚΣΚΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m

ΘΕΜΕΛΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

&

ΤΑΦΡΩΝ

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151)
Εκσκαφή ορυγµάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεµελίωση
τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και
οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος
(γαιοηµιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαµβανοµένων και των γρανιτικών και
κροκαλοπαγών πετρωµάτων), µε οποιονδήποτε εξοπλισµο, µε ή χωρίς χρήση
εκρηκτικών υλών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές
θεµελίων τεχνικών έργων".
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Οι απαιτούµενες αντλήσεις και τα µέτρα αντιµετώπισης των επιφανειακών και
υπόγειων νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και
πληρωµή αυτών
Οι κάθε είδους απαιτούµενες αντιστηρίξεις παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή
κατακόρυφες αντιστηρίξεις µε µεταλλικά πετάσµατα κλπ), εκτός άν ρητά
καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών
Η κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου στην
θέση του ορύγµατος
Η µόρφωση του πυθµένα και τµήµατος των παρειών του ορύγµατος ώστε να είναι
δυνατή η διάστρωση σκυροδέµατος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ.
θεµέλια τεχνικών έργων, περιβλήµατα αγωγών κλπ)
Η συµπύκνωση του πυθµένα τού ορύγµατος
Η διαµόρφωση των απαιτουµένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή
αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών
Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση
Η απόθεση παρά το σκάµµα, εκτός του σώµατος της οδού, των καταλλήλων από
τα προϊόντα εκσκαφής 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
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τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται µε
βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Για την επιµέτρηση των εκσκαφών θεµελίων ως αφετηρία µέτρησης του βάθους
λαµβάνεται η στάθµη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές
γραµµές που καθορίζονται στην µελέτη (πλάτος πυθµένα, κλίσεις παρειών, βαθµίδρες
καθ’ ύψος)/
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 12,20
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Άρθρο Ζ-52: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6087)

ΛΟΓΩ

∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ

ΑΠΟ

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,
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 ∆ΕΗ) 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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,30
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Άρθρο Ζ-53: ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩ∆Η ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο Ζ-53.1: Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121Β)
Kατασκευή επιχώµατος από διαβαθµισµένο θραυστό υλικό λατοµείου στις θέσεις
διαµόρφωσης πεζοδροµίων, µεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης
οδοστρώµατος" και της στάθµης έδρασης των τσιµεντοπλακών ή άλλης τελικής
στρώσης πεζοδροµίων, µε βαθµό συµπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας,
που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor
modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων".
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•
•
•

η προµήθεια του θραυστού υλικού λατοµείου και του νερού διαβροχής, και η
µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
η σταλία των µεταφορικών µέσων,
η διάστρωση, µόρφωση, διαβροχή και συµπύκνωση του θραυστού υλικού µε
µηχανικό εξοπλισµό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm,
στον ως άνω βαθµό συµπύκνωσης

Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής µε λήψη αρχικών
και τελικών διατοµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,90

Άρθρο Ζ-53.2: Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6068)
Κατασκευή µεταβατικού επιχώµατος µε κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά
έργα, µέχρι ύψους 1,0 m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς
και επιχώµατος για την πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε
τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση του εναποµένοντος όγκου του σκάµµατος
αγωγών εντός του σώµατος της οδού, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-03-00 "Μεταβατικά
επιχώµατα".
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•
•

•
•
•

Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, όταν τα
επιχώµατα ή µέρος τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος
Η προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
ενσωµάτωσης, του κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούµενων υλικών,
µετά των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου
Η διάστρωση, µόρφωση, συµπλήρωση και συµπύκνωση
Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούµενων ελέγχων συµπύκνωσης
Η κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων
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•

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.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,10
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ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ
Άρθρο Ζ-54:
ΧΕΙΡΟΘΕΤΗ ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2251)
Εφαρµογή λιθοπλήρωσης µε λίθους λατοµείου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου, µε χρήση µηχανικών µέσων και χειρωνακτική
υποβοήθηση για την προσέγγιση και τακτοποίηση των λίθων.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•
•

η προµήθεια και µεταφορά από των απαιτούµενων υλικών επί τόπου του έργου
από οποιαδήποτε απόσταση και οι απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές
η απασχόληση του απαιτούµενου προσωπικού και µέσων για την εκτέλεση της
εργασίας.

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) έτοιµης λιθοπλήρωσης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,50
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Άρθρο Ζ-55
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟ∆ΜΗΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2253)
Κατασκευή λιθόδµητου τοίχου χωρίς αρµολόγηµα, για την ανακοπή καταπτώσεων, στις
θέσεις και µε τις διαστάσεις που καθορίζονται στην µελέτη, µε χρήση λίθων συλλεκτών
από την περιοχή του έργου, ασβεστοσιµεντοκονιάµατος τοιχοποιίας αναλογίας 150 kg
τσιµέντου συν 120 kg ασβέστου ανά1 m3 άµµου .
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•

•

η προµήθεια των λίθων και των υλικών κονιάµατος, η µεταφορά τους στον τόπο
ενσωµάτωσης, οι πλάγιες µεταφορές και η προσέγγισή τους στην θέση της
κατασκευής,
η παρασκευή του κονιάµατος και η δόµηση των θεµελίων και της ανωδοµής του
τοίχου.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο τοίχου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα τρία € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 63,30
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Άρθρο Ζ-56:
ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ κ.λ.π.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-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 για την προσέγγιση στην θέση
εφαρµογής,
η διάστρωση και η τακτοποίηση των λίθων.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης λιθορριπής.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,70
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Άρθρο Ζ-57: ΞΗΡΟΛΙΘΟ∆ΟΜΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΣΣΑΛΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2252)
Κατασκευή ξηρολιθοδοµής από λίθους λατοµείου, για την συγκράτηση του εδάφους
µεταξύ πασσάλων, µε επιµεληµένη διαµόρφωση των εµφανών επιφανειών, στις θέσεις
και µε τις διαστάσεις που καθορίζονται στην µελέτη.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•
•

η προµήθεια των λίθων, η µεταφορά τους στον τόπο ενσωµάτωσης, οι πλάγιες
µεταφορές καιη προσέγγισή τους στην θέση της κατασκευής,
η δόµηση της εµφανούς ξηρολιθοδοµής.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης ξηρολιθοδοµής.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι επτά € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 27,10
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Άρθρο Ζ-58: ΞΗΡΟΛΙΘΟ∆ΟΜΗ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2252)
Κατασκευή ξηρολιθοδοµής από λίθους λατοµείου πάχους 0,30 έως 0,35 m, χωρίς
αρµολόγηση, για την προστασία του φυσικού εδάφους από διάβρωση, µε επιµεληµένη
διαµόρφωση της επιφανείας, στις θέσεις και µε τις διαστάσεις που καθορίζονται στην
µελέτη.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•
•

η προµήθεια των λίθων, η µεταφορά τους στον τόπο ενσωµάτωσης, οι πλάγιες
µεταφορές και η προσέγγισή τους στην θέση της κατασκευής,
η δόµηση της εµφανούς ξηρολιθοδοµής..

Για την επιµέτρηση λαµβάνονται 3 m2 έτοιµης ξηρολιθοδοµής ως ένα κυβικό µέτρο.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα έξι € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 36,20
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Άρθρο Ζ-59: ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΗ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2254)
Κατασκευή αρµολογηµένης λιθόστρωσης, στην είσοδο φρεατίων και λοιπές θέσεις που
ορίζονται στην µελέτη, µε λίθους λατοµείου και τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1 m3 άµµου
προς 650 kg τσιµέντου, πάχους 0,30 έως 0,35 m και αρµολόγηση µε τσιµεντοκονίαµα
της αυτής σύνθεσης.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•
•
•

η προµήθεια των λίθων και των υλικών κονιάµατος,
η µεταφορά τους στον τόπο ενσωµάτωσης, οι πλάγιες µεταφορές και η προσέγγισή
τους στην θέση της κατασκευής,
η παρασκευή του κονιάµατος, η κατασκευή και η αρµολόγηση της λιθόστρωσης.

Για την επιµέτρηση λαµβάνονται 3 m2 έτοιµης αρµολογηµένης λιθόστρωσης ως ένα
κυβικό µέτρο.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 40,70
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Άρθρο Ζ-60: ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ ΜΕ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ
ΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισµένη γη και προκατασκευασµένα µετωπικά
πετάσµατα (panels) από σκυρόδεµα κατηγορίας τουλάχιστον C20/25, µε χρήση
γαλβανισµένων χαλύβδινων πλεγµάτων - λαµών για τον οπλισµό των γαιών, την
ενίσχυση και βελτίωση της µηχανικής αντοχής του εδάφους και την αγκύρωση και
συγκράτηση των πετασµάτων στην θέση τοποθέτησής τους, σύµφωνα µε την
γεωτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 11-02-05-00 "Τοίχοι αντιστηρίξεως από οπλισµένη γη".
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•

•
•

Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, οι φορτοεκφορτώσεις και
οι πλάγιες µεταφορές, των προκατασκευασµένων πετασµάτων, του χαλυβδίνου
οπλισµού των γαιών, του σκυροδέµατος έδρασης των πετασµάτων καθώς και
όλων των απαιτούµενων υλικών και εξαρτηµάτων για την τοποθέτηση, αγκύρωση
και στερέωση των πετασµάτων και του οπλισµού.
Η κατασκευή της βάσης έδρασης των προκατασκευασµένων στοιχείων έδρασης
(εκσκαφή, σκυροδέτηση)
Η ανύψωση, η τοποθέτηση στην προβλεπόµενη θέση, η στερέωση και η
αγκύρωση των προκατασκευασµένων πετασµάτων και των χαλύβδινων στοιχείων
οπλισµού, σύµφωνα µε την µελέτη και το σύστηµα οπλισµένης γης που
εφαρµόζεται

Το χωµατουργικό µέρος των εργασιών πληρώνεται ιδιαίτερα µε το άρθρο "Κατασκευή
οπλισµένου επιχώµατος" του παρόντος Τιµολογίου.
Επιµέτράται η επιφάνεια του κατακόρυφου µετώπου του τοίχου, µε αφετηρία τον πόδα
του τοίχου (στάθµη έδρασης πρώτου προκατασκευασµένου στοιχείου)
Οι τοίχοι αυτοί κατηγοριοποιούνται για την επιµέτρηση και πληρωµή µε βάση το ύψος
τους και µόνον. ∆εν λαµβάνονται υπόψη τα λοιπά χαρακτηριστικά τους (µορφή και
πάχος panels, διατοµές, µήκη και διάταξη λαµών κλπ).
Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση, πλήρη φάκελο
τεχνικών στοιχείων και τεκµηρίωσης του συστήµατος οπλισµένης γης που προτίθεται
να εφαρµόσει.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφανείας τοίχου από οπλισµένη γη, σε κατακόρυφη
προβολή.
Άρθρο Ζ-60.1: Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισµένη γη µε χαλύβδινο οπλισµό
γαιών και µετωπικά στοιχεία από σκυρόδεµα, ύψους Η ≤ 4 m
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 30%Ο∆Ο-2533+ 40%Ο∆Ο-2612 +30%ΟIK-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εννέα €
(Αριθµητικά): 109,00

Άρθρο Ζ-60.2: Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισµένη γη µε χαλύβδινο οπλισµό
γαιών και µετωπικά στοιχεία από σκυρόδεµα ύψους Η = 4-8 m
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 30%Ο∆Ο-2533+ 40%Ο∆Ο-2612 +30%ΟIK-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι επτά €
(Αριθµητικά): 127,00
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Άρθρο Ζ-60.3: Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισµένη γη µε χαλύβδινο οπλισµό
γαιών και µετωπικά στοιχεία από σκυρόδεµα, ύψους Η = 8-12 m.
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 30%Ο∆Ο-2533+ 40%Ο∆Ο-2612 +30%ΟIK-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα πέντε €
(Αριθµητικά): 145,00

Άρθρο Ζ-60.4: Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισµένη γη µε χαλύβδινο οπλισµό
γαιών και µετωπικά στοιχεία από σκυρόδεµα, ύψους Η > 12 m.
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 30%Ο∆Ο-2533+ 40%Ο∆Ο-2612 +30%ΟIK-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα τρία €
(Αριθµητικά): 163,00
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Άρθρο Ζ-61: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ ΜΕ
ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Κατασκευές αντιστήριξης πρανών από οπλισµένη γή µε χαλύβδινα πλέγµατα και
µετωπικά συρµατοκιβώτια, µε κατακόρυφη ή βαθµιδωτή επιφάνεια, µε χρήση
προκατασκευασµένων συρµατοκιβωτίων από χαλύβδινο πλέγµα διπλής πλέξης,
βρογχου 8x10 cm, µε σύρµα εφελκυστικής αντοχής 380-550 Ν/mm2 (κατά EΛΟΤ ΕΝ
10223-3), διαµέτρου 2,7 mm (εσωτερικά) και 3,7 mm (στις ακµές), µε επικαλυψη
Galfan (95% ψευδάργυρος-5% αλουµίνιο) και PVC (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10245-2), των
οποίων το πλέγµα της κάτω έδρας επεκτείνεται προς το εσωτερικό του επιχώµατος,
κατά το προβλεπόµενο από την γεωτεχνική µελέτη µήκος, και λειτουργεί ως οπλισµός
των γαιών.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•

Η προµήθεια προκατασκευασµένων συρµατοκιβωτίων µε επέκταση του πλέγµατος
της κάτω έδρας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, και η µεταφορά τους επί τόπου του
έργου
• Η προµήθεια χαλυβδίνων δακτυλίων συρραφής από σύρµα Φ 3,0 mm
εφελκυστικής αντοχής 1700 MPa
• Η εξοµάλυνση της επιφανείας τοποθέτησης των συρµατοκιβωτίων
• Η αποσυσκευασία και συναρµολόγηση των συρµατοκιβωτίων, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής
• Η στερέωση των συρµατοκιβωτίων µε τους χαλύβδινους δακτυλίους µε χρήση
πνευµατικού εργαλείου, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η µονολιθικότητα της
κατασκευής
• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου θραυστού υλικού µεγέθους
κόκκου 100 - 200 mm για την πλήρωση των συρµατοκιβωτίων
• Η πλήρωση των συρµατοκιβωτίων µε θραυστό υλικό, ανά στρώσεις των 300 mm,
οµοιόµορφα κατά µήκος της σειράς των συρµατοκιβωτίων και η τελική διευθέτηση
της επιφανείας της λιθορριπής πριν από το κλείσιµο των συρµατοκιβωτίων
• Η συρραφή των καπακιών των συρµατοκιβωτίων σύµφωνα µε τις οδηγίες του
εργοστασίου κατασκευής και η τοποθέτηση και στερέωση επ' αυτών της επόµενης
στρώσης συρµατοκιβωτίων, κ.ο.κ., µέχρι την προβλεπόµενη τελική στάθµη.
• Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου, τοποθέτηση και στερέωση µή υφαντού
γεωύφάσµατος διαχωρισµού των 200 g/m m2 στην διεπιφάνεια συρµατοκιβωτίων επίχωσης, µε προέκταση κατά 0,30 m προς την άνω και την κάτω έδρα των
συρµατοκιβωτίων.
Το χωµατουργικό µέρος των εργασιών πληρώνεται ιδιαίτερα µε το άρθρο Α-22
"Κατασκευή οπλισµένου επιχώµατος" του παρόντος Τιµολογίου.
Οι κατασκευές αυτές κατηγοριοποιούνται για την επιµέτρηση και πληρωµή µε βάση το
ύψος τους και µόνον. ∆εν λαµβάνονται υπόψη τα λοιπά χαρακτηριστικά τους
(διαστάσεις συρµατοκιβωτίων, µήκος πλέγµατος οπλισµού, κλίση τελικής επιφανείας
κλπ).
Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση, πλήρη φάκελο
τεχνικών στοιχείων και τεκµηρίωσης του συστήµατος οπλισµένης γης µε µετωπικά
συρµατοκιβώτια που προτίθεται να εφαρµόσει.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο κατασκευής αντιστήριξης ως άνω, σε κατακόρυφη
προβολή.
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Άρθρο Ζ-61.1:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-61.2:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-61.3:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-61.4:

ΕΥΡΩ

Αντιστήριξη πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά
συρµατοκιβώτια, ύψους Η ≤ 4 m
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 70% Ο∆Ο-2311+ 30% Ο∆Ο-2312)
(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι τέσσερα €
(Αριθµητικά): 124,00
Αντιστήριξη πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά
συρµατοκιβώτια, ύψους Η = 4 - 8 m
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 70% Ο∆Ο-2311+ 30% Ο∆Ο-2312)
(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα τρία €
(Αριθµητικά): 143,00
Αντιστήριξη πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά
συρµατοκιβώτια, ύψους Η = 8 -12 m.
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 70% Ο∆Ο-2311+ 30% Ο∆Ο-2312)
(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα δύο €
(Αριθµητικά): 162,00
Αντιστήριξη πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά
συρµατοκιβώτια, ύψους Η > 12 m.
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 70% Ο∆Ο-2311+ 30% Ο∆Ο-2312)
(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα ένα €
(Αριθµητικά): 181,00
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Άρθρο Ζ-62: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ
ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΙΚΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
Κατασκευές σταθεροποίησης πρανών από οπλισµένη γη µε χαλύβδινα πλέγµατα
επεκτεινόµενα στην επιφάνεια του πρανούς και µετωπικά γεωσυνθετικά υλικά για την
προστασία της επιφάνειας από την διάβρωση και την επιβοήθηση της
επαναβλάστησης, που περιλαµβάνουν:
•

•
•
•

•
•

χαλύβδινα πλέγµατα οπλισµού γαιών, στο µήκος που καθορίζεται από την
γεωτεχνική µελέτη, διπλής πλέξης, βρόχου 8x10 cm, από σύρµα εφελκυστικής
αντοχής 380-550 N/mm2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3, µε επικάλυψη Galfan (95% Zn
- 5% Al) και πρόσθετη προστασία µε επένδυση PVC κατα ΕΝ 10245-2, µε
επέκταση στην µετωπική επιφάνεια του πρανούς και αναδίπλωση προς το
εσωτερικό του για την σύνδεση µε την επικείµενη στρώση του συστήµατος
προδιαµορφωµένες γαλβανισµένες µεταλλικές αντηρίδες για την διαµόρφωση της
επιθυµητής κλίσης του πρανούς
ενισχυτικές χαλύβδινες γαλβανισµένες ράβδους µετωπικής επιφανείας πλέγµατος
τρισδιάστατο γεώπλεγµα ή γεωύφασµα στερεωµένο στην µετωπική επιφάνεια του
πλέγµατος στο εργοστάσιο, για την προστασία έναντι διάβρωσης και την
διευκόλυνση της επαναβλάστησης µε εφαρµογή υδροσποράς.
χαλύβδινους δακτυλίους συρραφής των φύλλων του πλέγµατος και στερέωσης των
αντηρίδων, γαλλβανισµένους, από σύρµα Φ 3 mm
πρίσµα φυτικής γης τοποθετούµενο πίσω από το µετωπικό γεωσυνθετικό, µε
πλάτος στέψης 0,30 m

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•

•
•

Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, οι φορτοεκφορτώσεις και
οι πλάγιες µεταφορές, των προκατασκευασµένων πλεγµάτων καθώς και όλων των
λοιπών υλικών και εξαρτηµάτων του συστήµατος κατά τα ανωτέρω, καθώς και των
απαιτουµένων εξαρτηµάτων σύνδεσης και στερέωσης των επι µέρους στοιχείων
του συστήµατος.
Η κατασκευή της βάσης έδρασης των προκατασκευασµένων στοιχείων (υλικά κι
εργασία).
Η ανύψωση, η τοποθέτηση στην προβλεπόµενη θέση, η στερέωση και η
αγκύρωση των προκατασκευασµένων πλεγµάτων - λαµών κλπ., σύµφωνα µε την
µελέτη και το σύστηµα οπλισµένης γης που εφαρµόζεται (προσωπικό, εξοπλισµός
µέσα)

Το χωµατουργικό µέρος των εργασιών πληρώνεται ιδιαίτερα µε το άρθρο "Κατασκευή
οπλισµένου επιχώµατος" του παρόντος Τιµολογίου.
Οι κατασκευές αυτές κατηγοριοποιούνται για την επιµέτρηση και πληρωµή µε βάση το
ύψος τους και µόνον. ∆εν λαµβάνονται υπόψη τα λοιπά χαρακτηριστικά τους (κλίση
πρανών, µήκος πλέγµατος οπλισµού, κλίση τελικής επιφανείας κλπ).
Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση, πλήρη φάκελο
τεχνικών στοιχείων και τεκµηρίωσης του συστήµατος οπλισµένης γης µε µετωπικά
πλέγµατα και γεωσυνθετικά που προτίθεται να εφαρµόσει.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο κατασκευής ως άνω, σε κατακόρυφη προβολή.
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Άρθρο Ζ-62.1:

ΕΥΡΩ

Σταθεροποίηση πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά
µεταλλικά πλέγµατα και γεωσυνθετικά, ύψους Η ≤ 4 m
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 70% Ο∆Ο-2311+ 30% Ο∆Ο-2312)
(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι τέσσερα €
(Αριθµητικά): 124,00

Άρθρο Ζ-62.2:

ΕΥΡΩ

Σταθεροποίηση πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά
µεταλλικά πλέγµατα και γεωσυνθετικά, ύψους Η = 4 - 8 m
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 70% Ο∆Ο-2311+ 30% Ο∆Ο-2312)
(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα τρία €
(Αριθµητικά): 143,00

Άρθρο Ζ-62.3:

ΕΥΡΩ

Σταθεροποίηση πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά
µεταλλικά πλέγµατα και γεωσυνθετικά, ύψους Η = 8 -12 m.
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 70% Ο∆Ο-2311+ 30% Ο∆Ο-2312)
(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα δύο €
(Αριθµητικά): 162,00

Σταθεροποίηση πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά
µεταλλικά πλέγµατα και γεωσυνθετικά, ύψους Η > 12 m.
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 70% Ο∆Ο-2311+ 30% Ο∆Ο-2312)

Άρθρο Ζ-62.4:

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα ένα €
(Αριθµητικά): 181,00
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Άρθρο Ζ-63:

ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Προµήθεια και τοποθέτηση γεωπλέγµατος πολυεστερικής σύστασης µε προστασία
PVC, ή πολυµερικής σύστασης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ή
πολυπροπυλένιο, χαρακτηριστικής ονοµαστικής οριακής αντοχής (Tult) κατά την κύρια
διεύθυνση του υλικού, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, για την ενίσχυση και
βελτίωση της µηχανικής αντοχής του εδάφους (οπλισµένο επίχωµα), µε τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
• διάρκεια ζωής 120 ετών σε περιβάλλον -4 < pH <9.5 υπό θερµοκρασία 20 - 30°C
• µέγιστη επιµήκυνση υπό φορτίο έως 13% (κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 10319).
• ονοµαστική εφελκυστική αντοχή κατά την κυρία διεύθυνση κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO
10319, όχι µικρότερη από την καθοριζόµενη στην µελέτη
• ανθεκτικά στα χηµικά που απαντώνται στο φυσικό έδαφος και µη βιοδιασπόµενα
• ανθεκτικό στην υδρόλυση και τα υδατικά διαλύµατα οξέων, αλάτων και αλκαλίων
• χωρίς συστατικά διαλυτά σε θερµοκρασία περιβάλλοντος
• ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία (µε προσθήκη αιθάλης)
Οι χαρακτηριστικά των γεωπλεγµάτων θα τεκµηριώνονται µε πιστοποιητικά
διαπιστευµένων εργαστηρίων ή Eυρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις - Εuropean Technical
Approvals,
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια του γεωπλέγµατος και όλων των απαιτούµενων υλικών, και η
µεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση στην θέση εφαρµογής,
• οι φορτοεκφορτώσεις, η διάστρωση, αναδίπλωση και στερέωση του γεωπλέγµατος
στις προβλεπόµενες θέσεις,
• τα µέτρα προστασίας του διαστρωµένου γεωπλέγµατος από τις καιρικές και
ατµοσφαιρικές επιδράσεις και από την κυκλοφορία, µέχρι την οριστική κάλυψή του
µε εδαφικό υλικό, οι φθορές και αλληλοεπικαλύψεις,
Επιµέτρηση µε βάση την καλυπτόµενη επιφάνεια, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα
κατασκευαστικά σχέδια, µε ανηγµένες τις φθορές και τις επικαλύψεις των γειτονικών
λωρίδων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης από γεώπλεγµα επιφάνειας.
Άρθρο Ζ-63.1: Γεώπλεγµα αντοχής Tult 40 kN/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,50

Άρθρο Ζ-63.2: Γεώπλεγµα αντοχής Tult 60 kN/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,40

Άρθρο Ζ-63.3: Γεώπλεγµα αντοχής Tult 80 kN/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,40

Άρθρο Ζ-63.4: Γεώπλεγµα αντοχής Tult 100 kN/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,30

Άρθρο Ζ-63.5: Γεώπλεγµα αντοχής Tult 120 kN/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 9,20

Άρθρο Ζ-63.6: Γεώπλεγµα αντοχής Tult 160 kN/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα €
(Αριθµητικά): 11,00

Άρθρο Ζ-63.7: Γεώπλεγµα αντοχής Tult 200 kN/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,80

Άρθρο Ζ-63.8: Γεώπλεγµα αντοχής Tult 300 kN/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,80

Άρθρο Ζ-63.9: Γεώπλεγµα αντοχής Tult 400 kN/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 16,60

Άρθρο Ζ-63.10: Γεώπλεγµα αντοχής Tult 500 kN/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 18,50

Άρθρο Ζ-63.11: Γεώπλεγµα αντοχής Tult 600 kN/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 20,50
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Άρθρο Ζ-63.12: Γεώπλεγµα αντοχής Tult 700 kN/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι δύο € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 22,40

Άρθρο Ζ-63.13: Γεώπλεγµα αντοχής Tult 800 kN/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 24,30

Άρθρο Ζ-63.14: Γεώπλεγµα αντοχής Tult 1000 kN/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 28,50

Άρθρο Ζ-63.15: Γεώπλεγµα αντοχής Tult 1250 kN/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 33,30
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Άρθρο Ζ-64: ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΑ ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ
ΠΛΕΓΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση τρισδιάστατου
γεωπλέγµατος, ανθεκτικού στην υπεριώδη ακτινοβολία, µε ποσοσtό κενών τουλάχιστον
90%, από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), ή πολυεστερικής σύστασης µε προστασία PVC, ή
από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), χαρακτηριστικής εφελκυστικής
αντοχής Tult 35-45 kN/m κατά την κύρια διεύθυνσή του, ενισχυµένου µε χαλύβδινο
πλεγµα διπλής πλέξης γαλβανισµένο µε κράµα 95%Zn-5%Al (GALFAN), ή και µε επί
πλέον επικάλυψη του σύρµατος µε PVC, βρόγχου 6x8 cm, µε διάµετρο σύρµατος
τουλάχιστον 2,0 mm ή βρόγχου 8x10 cm, µε διάµετρο σύρµατος τουλάχιστον 2,5 mm,
για την αντιδιαβρωτική προστασία των πρανών, την δηµιουργία βλάστησης και την
σταθεροποίηση του εδάφους, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου.
Οι χαρακτηριστικά των γεωπλεγµάτων θα τεκµηριώνονται µε πιστοποιητικά
διαπιστευµένων εργαστηρίων ή Eυρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις - Εuropean Technical
Approvals.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•
•
•

•

η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου του γεωπλέγµατος και όλων των
απαιτούµενων υλικών,
η διάστρωση, η αναδίπλωση και στερέωση του γεωπλέγµατος στις προβλεπόµενες
θέσεις σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες του προµηθευτή,
η λήψη των µέτρων προστασίας του διαστρωθέντος γεωπλέγµατος από τις
καιρικές και ατµοσφαιρικές επιδράσεις και από την κυκλοφορία µέχρι την οριστική
κάλυψή του µε εδαφικό υλικό,
οι φθορές και αλληλοεπικαλύψεις του γεωπλέγµατος

Η επιµέτρηση του γεωπλέγµατος γίνεται µε βάση τη διαστρωµένη επιφάνεια, σύµφωνα
µε τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια, χωρίς να επιµετρώνται οι φθορές και οι
αλληλοεπικαλύψεις των γειτονικών λωρίδων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης από γεώπλεγµα επιφάνειας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 35,20
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ
Άρθρο Ζ-65: ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΑΟΠΛΑ ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΑ ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
Προµήθεια και τοποθέτηση σε πρανή ορυγµάτων αόπλου τρισδιάστατου γεωπλέγµατος
από πολυαιθυλένιο ψηλής πυκνότητας (HDPE), ή από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), ή από
πολυεστερικές ίνες µε επικάλυψη PVC, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία,
αδρανούς σε υδρόλυση και ανθεκτικού στις χηµικές δράσεις των συστατικών των
εδαφών, µη προσβαλλόµενου από µικροοργανισµούς, κατάλληλου για έκθεση σε
θερµοκρασίες περιβάλλοντος από -50°C ως +80°C, βάρους τουλάχιστον 250 (±40)
g/m2 (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9864), ονοµαστικού πάχους 8-20 mm υπό πίεση 2 kPa κατά
ΕΛΟΤ EN ISO 9863-1.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•
•

•

•

•

•

•
•

Η απασχόληση του απαιτουµένου προσωπικού και µηχανικού εξοπλισµού για την
εκτέλεση των εργασιών, καθώς και οι κάθε είδους σταλίες
Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση µεταλλικών
αγκυρίων διαµέτρου Φ16, µήκους 1,50 m, µε σπείρωµα µήκους 15 cm στο ένα
άκρο τους, σε οπές βάθους 1,10 - 1,40 m, οι οποίες ανοίγονται µε τρυπάνι κατά
µήκος της στέψης και του ποδός του πρανούς σε µεταξύ τους αποστάσεις περίπου
3,50 - 4,00 m και γεµίζονται µε ένεµα αναλογίας τσιµέντου και νερού τουλάχιστον
1:4.
Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση και τάνυση
γαλβανισµένου συρµατόσχοινου Φ10, το οποίο τοποθετείται κατά µήκος των
προαναφερθέντων αγκυρίων στη στέψη και στον πόδα των πρανών και
στερεώνεται επ’ αυτών µε τη βοήθεια ανοξείδωτων λαµών πάχους 6 mm,
διαστάσεων 10Χ10 cm και διπλών περικοχλίων (κόντρα παξιµάδια). Το
συρµατόσχοινο στη µεν στέψη τοποθετείται σε επαφή µε το έδαφος στο δε πόδα
του πρανούς τοποθετείται είτε σε επαφή µε το έδαφος ή σε απόσταση από αυτό µε
ρύθµιση των λαµών και των περικοχλίων στερέωσης.
Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση από ειδικό συνεργείο
του γεωπλέγµατος, το οποίο θα αγκυρώνεται µε αναδίπλωση του άκρου του γύρω
από το συρµατόσχοινο κατά 0,50 m και θα συρράπτεται στο υπόλοιπο τµήµα του
γεωπλέγµατος µε σχοινί υψηλής αντοχής από HDPE µε απλό κόµβο ανά βρόγχο
του γεωπλέγµατος και ένα ισχυρό κόµβο ανά τέσσερις βρόγχους.
Η στερέωση του γεωπλέγµατος στον πόδα του πρανούς όπως και στην στέψη, µε
τη διαφορά ότι το συρµατόσχοινο µπορεί να είναι σε επαφή µε το έδαφος ή σε
απόσταση από αυτό, κατά τα προαναφερθέντα. Εναλλακτικά, αντί της αγκυρωσης,
ανάρτηση µεταλλικών σωλήνων ή ράβδων σιδηρού οπλισµού ικανού βάρους στο
κάτω άκρο του γεωπλέγµατος υπό την επενέργεια των οποίων το γαιόπλεγµα θα
επικάθεται στην επιφάνεια του πρανούς.
Η συρραφή των ρολών του γεωπλέγµατος, µετά την τοποθέτηση τους επί των
πρανών και την ανάρτησή τους από τη στέψη του ορύγµατος, µε σχοινί υψηλής
αντοχής από HDPE µε απλό κόµβο ανά τρεις βρόχους του γεωπλέγµατος και ένα
ισχυρό κόµβο ανά έξι βρόχους.
Η βαφή µε διπλή στρώση αντισκωριακού χρώµατος όλων των µεταλλικών
στοιχείων πλην του συρµατόσχοινου, που θα είναι γαλβανισµένο.
Η λήψη µέτρων ασφαλείας του εργαζοµένου επί του πρανούς προσωπικού καθώς
και µέτρων προστασίας του διαστρωµένου γεωπλέγµατος από τις περιβαλλοντικές
δράσεις,
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•

Οι φθορές και αλληλοεπικαλύψεις των φύλλων γεωπλέγµατος, οι οποίες ως εκ
τούτου δεν λαµβάνονται υπόψη κατά την επιµέτρηση των εργασιών.

Η επιµέτρηση του γεωπλέγµατος γίνεται µε βάση τη διαστρωµένη επιφάνεια σύµφωνα
µε τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια .

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης από γεώπλεγµα επιφάνειας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,60
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Άρθρο Ζ-66: ΕΥΚΑΜΠΤΑ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

ΠΛΕΓΜΑΤΑ

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση εύκαµπτου µεταλλικού πλέγµατος ενισχυµένου
µε συρµατόσχοινα, για την προστασία πρανούς ορύγµατος από καταπτώσεις, στις
θέσεις και καθ’ ύψος επέκταση που καθορίζονται στην µελέτη του έργου, το οποίο
περιλαµβάνει:
α.

β.
γ.

Χαλύβδινο πλέγµα γαλβανισµένο µε κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου (GALFAN),
µε βρόχους 80 x 100 mm, αντοχής σε εφελκυσµό τουλάχιστον ως κατωτέρω,
xρώµατος καφέ ή πράσινου, µήκους 20,0 m και πλάτους 2,50 m, ενισχυµένο µε
τέσσερα κατά µήκος και οκτώ κατά την εγκάρσια έννοια συρµατόσχοινα 170/190
διατοµής 1,5 cm2, το οποίο αγκυρώνεται σε κάνναβο κατ΄ ελάχιστον 4,00x2.50 m
και συγκρατείται στα αγκύρια ή συρµατόσχοινα µε θηλιές ή κρίκους.
Ενισχύσεις άνω άκρου µε γαλβανισµένο συρµατόσχοινο (κατά EΛΟΤ EN 10264-2),
Φ25 mm και καλώδιο τάνυσης άνω απόληξης Φ16 mm
Ενισχύσεις (εσωτερικές, πλευρικές και κάτω άκρου) µε γαλβανισµένο
συρµατόπλεγµα (κατά EΛΟΤ EN 10264-2), διαµέτρου 16 mm και καλώδιο τάνυσης
κάτω απόληξης, διατοµής Φ12 mm.

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•

•
•
•
•

η προµήθεια του ενισχυµένου µε συρµατόσχοινα πλέγµατος, των αγκυρίων, των
καλωδίων τάνυσης, των θηλειών και κρίκων, των υλικών αγκύρωσης (σκυρόδεµα,
ένεµα κλπ) και η µεταφορά τους στην θέση εφαρµογής,
η εισκόµιση, προσέγγιση, χρήση και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανικού
εξοπλισµού
η τοποθέτηση, στερέωση, αγκύρωση στο έδαφος και η σύνδεση αγκυρίων,
συρµατόσχοινων και πλέγµατος
οι φθορές και αλληλοεπικαλύψεις των πλεγµάτων,
η λήψη των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών επί του πρανούς.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο
συγκράτησης καταπτώσεων

πλήρως

εγκατεστηµένου

εύκαµπτου

σώµατος

Άρθρο Ζ-66.1: Αντοχής σε εφελκυσµό τουλάχιστον 10 kΝ/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%O∆O-2312
+50%O∆O-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι δύο € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 22,60

Άρθρο Ζ-66.2: Αντοχής σε εφελκυσµό τουλάχιστον 20 kΝ/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%O∆O-2312
+50%O∆O-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι επτά € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 27,10

Άρθρο Ζ-66.3: Αντοχής σε εφελκυσµό τουλάχιστον 70 kΝ/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%O∆O-2312
+50%O∆O-2653)
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα πέντε € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 45,20

Άρθρο Ζ-66.4: Αντοχής σε εφελκυσµό τουλάχιστον 140 kΝ/m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%O∆O-2312
+50%O∆O-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα επτά € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 67,90
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Άρθρο Ζ-67: ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΠΡΑΝΩΝ
ΜΕ
ΠΛΗΡΩΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 50%O∆O-2311 +50%O∆O-2312)

ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΟ

Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση χαλυβδίνου πλέγµατος επένδυσης βραχώδους
πρανούς ορύγµατος, σε οποιαδήποτε θέση, αγκυρωµένου κατά κάναβο προκειµένου
να συγκρατεί στις θέσεις τους τα βραχοτεµάχια που χαλαρώνουν κατά την έκθεσή τους
στις περιβαλλοντικές δράσεις, το οποίο αποτελείται από:
α)

συρµατόπλεγµα από χάλυβα εφελκυστικής αντοχής 380-550kN/m (EN 102233), πάχους d=3 mm, διπλής πλέξης, διαστάσεων βρόχου 8x10 cm, µε τους
συνδετήρες σύνδεσης των φύλλων µεταξύ τους, αγκυρωµένο σε κάναβο

β)

συρµατόσχοινα τάνυσης οριζόντια και κάθετα για την ενίσχυση του
συρµατοπλέγµατος, γαλβανισµένα µε κράµα ψευδαργύρου-αλουµινίου (Galfan:
95%Zn-5%Al) κατά ΕΛΟΤ EN 10264-2, διαµέτρου 8 mm και αντοχής σε
εφελκυσµό τουλάχιστον 1700 kΝ/mm2, πλεγµένα στους βρόχους του πλέγµατος
κατά την παραγωγική του διαδικασία

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

•
•
•
•

•
•

Η προµήθεια όλων των παραπάνω υλικών γαλβανισµένων εν θερµώ µε
επίστρωση κράµατος ψευδαργύρου-αλουµινίου (95%Zn-5%Al) τουλάχιστον 250
gr/m2 κατά ΕΛΟΤ EN 10264-2.
Η µεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση στην θέση ενσωµάτωσής τους και
οι πλάγιες µεταφορές,
Η εισκόµιση, προσέγγιση, χρήση και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανικού
εξοπλισµού
Η εργασία σύνδεσής τους, αφ’ ενός µεταξύ τους και αφ’ ετέρου µε τις αγκυρώσεις,
Η διαµόρφωση των τυχόν απαιτούµενων προσπελάσεων (εκτός των προσβάσεων
των αναβαθµών, όπως παρακάτω) καθώς και η αποκατάσταση του τοπίου µετά το
πέρας των εργασιών
Η λήψη των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας για εκτέλεση εργασιών επί πρανών.
Οι φθορές και αλληλοεπικαλύψεις των πλεγµάτων.

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται και πληρώνονται ιδιαίτερα:
•
•

Η κατασκευή των απαιτούµενων προσπελάσεων προς τους αναβαθµούς, οι οποίες
θα παραµείνουν για την συντήρηση του έργου
Οι αγκυρώσεις.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επενδεδυµένου πρανούς.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα τέσσερα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 54,30
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Άρθρο Ζ-68: ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%O∆O-2311 +50%O∆O-2312)
Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση πλέγµατος βαρέως τύπου, βρόχου 300Χ300
mm, µε τους συνδετήρες σύνδεσης των φύλλων µεταξύ τους, για την επένδυση
βραχώδους πρανούς ορύγµατος, σε οποιαδήποτε θέση, αγκυρωµένου κατά κάναβο
προκειµένου να συγκρατεί στις θέσεις τους τα βραχοτεµάχια που χαλαρώνουν κατά την
έκθεσή τους στις περιβαλλοντικές δράσεις, το οποίο αποτελείται από γαλβανισµένα
συρµατόσχοινα (κατά ΕΛΟΤ EN 10264-2), διαµέτρου 10 mm και εφελκυστικής αντοχής
τουλάχιστον 1700 kΝ/mm2.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•
•
•

•
•

Η προµήθεια όλων των παραπάνω υλικών γαλβανισµένων εν θερµώ (CLASS A)
κατά ΕΛΟΤ EN 10264-2.
Η µεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση στην θέση ενσωµάτωσής τους και
οι πλάγιες µεταφορές.
Η εισκόµιση, προσέγγιση, χρήση και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανικού
εξοπλισµού.
Η εργασία σύνδεσής τους, αφ’ ενός µεταξύ τους και αφ’ ετέρου µε τις αγκυρώσεις.
Η διαµόρφωση των τυχόν απαιτούµενων προσπελάσεων (εκτός των προσβάσεων
των αναβαθµών, όπως παρακάτω) καθώς και η αποκατάσταση του τοπίου µετά το
πέρας των εργασιών.
Η λήψη των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας για εκτέλεση εργασιών επί πρανών..
Οι φθορές και αλληλοεπικαλύψεις των πλεγµάτων.

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται και πληρώνονται ιδιαίτερα:
•
•

Η κατασκευή των απαιτούµενων προσπελάσεων προς τους αναβαθµούς, οι οποίες
θα παραµείνουν για την συντήρηση του έργου
Οι αγκυρώσεις.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επενδεδυµένου πρανούς.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 61,50
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Άρθρο Ζ-69: ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%O∆O-2311 +50%O∆O-2312)
Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση χαλυβδίνου πλέγµατος επένδυσης βραχώδους
πρανούς ορύγµατος, σε οποιαδήποτε θέση, αγκυρωµένου µόνο περιµετρικά,
προκειµένου να οδηγεί τις καταπτώσεις στη βάση του, σύµφωνα µε τη µελέτη, το οποίο
αποτελείται από:
α)

β)

συρµατόπλεγµα από χάλυβα εφελκυστικής αντοχής 380-550 kN/m (κατά ΕΛΟΤ
EN 10223-3), διαµέτρου 3 mm, διπλής πλέξης, εξαγωνικού σχήµατος, µε
διαστάσεις βρόχου το πολύ 8x10 cm, σε φύλλα πλάτους 3,0 - 4,0 m, µε τους
συνδετήρες ένωσης των φύλλων µεταξύ τους,
συρµατόσχοινα τάνυσης γαλβανισµένα µε κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου
(Galfan: 95%Zn - 5%Al), κατά ΕΛΟΤ EN 10264-2, διαµέτρου 8 mm, αντοχής
τουλάχιστον 1700 kΝ/mm2, για την ενίσχυση του συρµατοπλέγµατος, πλεγµένα
στους βρόχους του πλέγµατος κατά την παραγωγική του διαδικασία, τα οποία
προσδένονται µε κρίκους και θηλιές στις ηλώσεις στερέωσής τους (στα ελεύθερα
πλέγµατα τα συρµατόσχοινα τάνυσης είναι µόνον κατακόρυφα).

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

•
•
•
•

•
•

Η προµήθεια όλων των παραπάνω υλικών γαλβανισµένων εν θερµώ µε
επίστρωση κράµατος ψευδαργύρου-αλουµινίου (95%Zn-5%Al) κατά ΕΛΟΤ EN
10264-2, µε ανάλωση τουλάχιστον 250 gr/m2
Η µεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση στην θέση ενσωµάτωσής τους και
οι πλάγιες µεταφορές.
Η εισκόµιση, προσέγγιση, χρήση και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανικού
εξοπλισµού.
Η εργασία σύνδεσής τους, αφ’ ενός µεταξύ τους και αφ’ ετέρου µε τις αγκυρώσεις.
Η διαµόρφωση των τυχόν απαιτούµενων προσπελάσεων (εκτός των προσβάσεων
των αναβαθµών, όπως παρακάτω) καθώς και η αποκατάσταση του τοπίου µετά το
πέρας των εργασιών.
Η λήψη των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας για εκτέλεση εργασιών επί πρανών..
Οι φθορές και αλληλοεπικαλύψεις των πλεγµάτων.

Επισηµαίνεται ότι στην υποχρεωτική συντήρηση (µέχρι την οριστική παραλαβή του
έργου) περιλαµβάνεται η υποχρέωση αποµάκρυνσης των καταπτώσεων από τη βάση
του πλέγµατος.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται και πληρώνονται ιδιαίτερα:
•
•

Η κατασκευή των απαιτούµενων προσπελάσεων προς τους αναβαθµούς, οι οποίες
θα παραµείνουν για την συντήρηση του έργου
Οι αγκυρώσεις.

Για ένα τετραγωνικό µέτρο επενδεδυµένου πρανούς, αναβαθµού ή στρογγύλευσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα ένα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 31,70
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Άρθρο Ζ-70:

ΦΡΑΧΤΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ

Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση τυποποιηµένου, εργοστασιακής προέλευσης
φράχτη κατακόρυφων ή κεκλιµένων πετασµάτων, σε οποιαδήποτε θέση του πρανούς
για την προστασία της οδού από βραχοπτώσεις σύµφωνα µε τη µελέτη, τις οδηγίες του
προµηθευτή του συστήµατος και την ΕΤΕΠ 05-02-07-00 ‘’Φράκτες Ανάσχεσης
Βραχοπτώσεων’’
Το σύστηµα του φράχτη θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό εργαστηρίου, µε το οποίο
θα τεκµηριώνεται η προβλεπόµενη από την µελέτη ικανότητα απορρόφησης ενεργείας,
σύµφωνα µε την Ευρωπαική Οδηγία ETAG 027 (2008).
Το σύστηµα του φράκτη και θα αποτελείται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από τα
ακόλουθα επι µέρους στοιχεία:
α)

β)

γ)
δ)

Στύλους (ορθοστάτες) από βαρέως τύπου µορφοσίδηρο κατηγορίας τουλάχιστον
S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, γαλβανισµένο εν θερµώ κατά EΛΟΤ EN ISO 1461,
εφοδιασµένους µε µεταλλική βάση, σταθερής ή αρθρωτής διάταξης, η οποία θα
επιτρέπει τη στροφή των ορθοστατών προς τα κατάντη,
Γαλβανισµένο κατά ΕΛΟΤ EN10244-2 συρµατόπλεγµα, διπλής πλέξης,
δακτυλιωτό ή ορθογωνικής διατοµής και δακτυλιωτό ή ορθογωνικής διατοµής
πέτασµα από γαλβανισµένα εν θερµώ (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 10264-2) συρµατόσχοινα,
που συγκρατούνται στους στύλους,
Γαλβανισµένα συρµατόσχοινα στήριξης της κορυφής των ορθοστατών,
Ειδικές διατάξεις απόσβεσης ενέργειας (αποσβεστήρες).

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•
•
•

•

Η προµήθεια όλων επιµέρους υλικών του συστήµατος ανάσχεσης βραχοπτώσεων
κατά τα ανωτέρω.
Η µεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση στην θέση ενσωµάτωσής τους και
οι πλάγιες µεταφορές.
Η εισκόµιση, προσέγγιση, χρήση και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανικού
εξοπλισµού.
Η εργασία σύνδεσής τους, αφ’ ενός µεταξύ τους και αφ’ ετέρου µε τις αγκυρώσεις.
Η διαµόρφωση των τυχόν απαιτούµενων προσπελάσεων (εκτός των προσβάσεων
των αναβαθµών, όπως παρακάτω) καθώς και η αποκατάσταση του τοπίου µετά το
πέρας των εργασιών.
Η λήψη των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας για εκτέλεση εργασιών επί πρανών..

Επίσης στην τιµή
αλληλοεπικαλύψεων.

περιλαµβάνονται

ανηγµένες

οι

δαπάνες

φθορών

και

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται και πληρώνονται ιδιαίτερα:
•
•

κατασκευής (εάν δεν υπάρχουν) των απαιτούµενων προσπελάσεων που θα
οδηγούν στους αναβαθµούς, οι οποίες θα παραµείνουν για συντήρηση του έργου
αγκυρώσεων.

Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην πράξη εφαρµόζονται φράκτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων
απορρόφησης ενεργείας από 500 kJ και άνω. Οταν η ενέργεια της
πίπτουσας βραχοµάζας είναι µικρότερη, το πρόβληµα µπορεί να
αντιµετωπισθεί µε πλήρως αγκυρούµενα πλέγµατα, τα οποία είναι και
µικρότερου κόστους.
Άρθρο Ζ-70.1: Φράχτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 500 kJ, ύψους 2,0 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 30%Ο∆Ο-2312+ 40%Ο∆Ο-2653+ 30%Ο∆Ο-2311)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 570,00

Άρθρο Ζ-70.2:
Φράχτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 500 kJ, ύψους 3,0 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 30%Ο∆Ο-2312+ 40%Ο∆Ο-2653+ 30%Ο∆Ο-2311)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 670,00

Άρθρο Ζ-70.3: Φράχτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 500 kJ, ύψους 4,0 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 30%Ο∆Ο-2312+ 40%Ο∆Ο-2653+ 30%Ο∆Ο-2311)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτακόσια δέκα €
(Αριθµητικά): 810,00

Άρθρο Ζ-70.4:
Φράχτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 1000 kJ, ύψους 3,0 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 30%Ο∆Ο-2312+ 40%Ο∆Ο-2653+ 30%Ο∆Ο-2311)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννιακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 950,00

Άρθρο Ζ-70.5: Φράχτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 1000 kJ, ύψους 4,0 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 30%Ο∆Ο-2312+ 40%Ο∆Ο-2653+ 30%Ο∆Ο-2311)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια πενήντα €
(Αριθµητικά): 1.050,00

Άρθρο Ζ-70.6:
Φράχτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 2000 kJ, ύψους 5,0 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 30%Ο∆Ο-2312+ 40%Ο∆Ο-2653+ 30%Ο∆Ο-2311)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια είκοσι €
(Αριθµητικά): 1.520,00

Άρθρο Ζ-70.7: Φράχτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 3000 kJ, ύψους 5,0 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 30%Ο∆Ο-2312+ 40%Ο∆Ο-2653+ 30%Ο∆Ο-2311)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες ενενήντα €
(Αριθµητικά): 2.090,00
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Άρθρο Ζ-70.8:
Φράχτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 3000 kJ, ύψους 6,0 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 30%Ο∆Ο-2312+ 40%Ο∆Ο-2653+ 30%Ο∆Ο-2311)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 2.470,00

Άρθρο Ζ-70.9:
Φράχτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 5000 kJ, ύψους 6,0 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 30%Ο∆Ο-2312+ 40%Ο∆Ο-2653+ 30%Ο∆Ο-2311)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες τριακόσια €
(Αριθµητικά): 3.300,00
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ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
Ως εργασίες διάτρησης νοούνται οι διατρήσεις που εκτελούνται µε µηχανικό
εξοπλισµό κινούµενο στο δάπεδο εργασίας και όχι µε ανάρτηση προσωπικού ή
εξοπλισµού.

Άρθρο Ζ-71: ΜΟΝΙΜΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ
ΑΥΤΟ∆ΙΑΤΡΥΟΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ (SELF DRILLING)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7024)
Μόνιµη αγκύρωση βράχου µε αυτοδιατρυόµενα αγκύρια (SELF DRILLING), µήκους
µεγαλύτερου των 5,0 m, αποτελούµενα από κοίλη χαλύβδινη διατοµή φέρουσας
ικανότητας (οριακού φορτίου) 300 kΝ, µε σπείρωµα καθ’ όλο το µήκος, για την
αντιστήριξη πρανών ανοικτών εκσκαφών, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 12-0303-06 ‘’Απλά αυτοδιατρυόµενα αγκύρια υποστήριξης σηράγγων (αγκύρια SDBr)’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια αυτοδιατρυοµένων αγκυρίων µε ενσωµατωµένο κοπτικό άκρο, µε
αντισκωριακή επεξεργασία του στελέχους, καθώς και των συνδέσµων (µούφες) και
των παρελκοµένων τους (πλάκες, περικόχλια κλπ),
• η προµήθεια του ενέµατος
• η προσκόµιση, χρήση και αποκόµιση των απαιτούµενων µηχανηµάτων
• η εργασία διάτρησης και εγκατάστασης του αγκυρίου και η εφαρµογή του ενέµατος
• η εφαρµογή δοκιµαστικής αγκύρωσης
• οι δοκιµές και έλεγχοι των αγκυρώσεων
Τιµή ανά µέτρο µήκους αγκυρίου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 19,50
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Άρθρο Ζ-72: ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΟΥ ΠΡΑΝΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Προεντεταµένες αγκυρώσεις βραχωδών πρανών ανοιχτών εκσκαφών µόνιµης (διπλής)
προστασίας, µε µεταλλικά αγκύρια αυξηµένης ανθεκτικότητας στην διάβρωση (για την
αποφυγή οξείδωσής τους), σύµφωνα µε την Μελέτη και την ΕΤΕΠ 11-02-04-00
"Προεντεταµένες αγκυρώσεις".
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•
•

η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των αγκυρίων και των εξαρτηµάτων τους
η εισκόµιση, χρήση και αποκόµισητου απαιτούµενου εξοπλισµού
η διάτρηση των οπών στο βάθος και εύρος που απαιτείται
ο καθαρισµός και έκπλυση των οπών
η τοποθέτηση, τάνυση και επανατάνυση των αγκυρίων
ο έλεγχος των αγκυρώσεων και οι µετρήσεις των φορτίων
η εισπίεση του ενέµατος (τσιµέντου ή ρητινικού)
η κατασκευή δοκιµαστικών αγκυρώσεων

Τιµή ανά µέτρο µήκους προεντεταµένης αγκύρωσης βράχου, αναλόγως του
ονοµαστικού φορίου λειτουργίας και του µήκους..
Άρθρο Ζ-72.1:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-72.2:

ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-72.3:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-72.4:

ΕΥΡΩ

Φορτίου λειτουργίας 400-500 kN και µήκους αγκυρώσεως ≤ 20 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7024)
(Ολογράφως): Πενήντα επτά €
(Αριθµητικά): 57,00
Φορτίου λειτουργίας 400-500 kN και µήκους αγκυρώσεως > 20 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7024)
(Ολογράφως): Εξήντα ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 61,50
Φορτίου λειτουργίας 800-900 kN και µήκους αγκυρώσεως ≤ 20 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7024)
(Ολογράφως): Εξήντα επτά €
(Αριθµητικά): 67,00
Φορτίου λειτουργίας 800-900 kN και µήκους αγκυρώσεως > 20 m.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7024)
(Ολογράφως): Εβδοµήντα ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 71,50
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Άρθρο Ζ-73: ΜΟΝΙΜΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ
ΑΓΚΥΡΙΑ ∆ΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ, ∆ΙΑΤΟΜΗΣ Φ25 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7024)

ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΜΕ

Hλώσεις βράχου µε χαλύβδινα αγκύρια, µήκους µέχρι 6,0 m, διαστελλοµένου άκρου,
διατοµής Φ25 mm, µε αντισκωριακή επεξεργασία, για την αντιστήριξη πρανών
ανοικτών εκσκαφών, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 12-03-03-01 ‘’Αγκύρια
υποστήριξης σηράγγων σηµειακής πάκτωσης µε µηχανισµό διαστελλοµένου άκρου
(αγκύρια ΕΒ)’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•
•
•
•

η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των αγκυρίων και των εξαρτηµάτων τους
η εισκόµιση, χρήση και αποκόµισητου απαιτούµενου εξοπλισµού
η διάτρηση των οπών στο βάθος και εύρος που απαιτείται
ο καθαρισµός και έκπλυση των οπών
η τοποθέτηση των αγκυρίων
η εισπίεση του ενέµατος (τσιµέντου ή ρητινικού)

Τιµή ανά µέτρο µήκους ήλωσης βράχου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα €
(Αριθµητικά): 19,00
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Άρθρο Ζ-74:
ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΑΓΚΥΡΙΑ

ΟΛΟΣΩΜΗΣ

ΠΑΚΤΩΣΗΣ

ΠΡΑΝΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Ηλωση βράχου µε χαλύβδινα αγκύρια ολόσωµης πάκτωσης, οποιουδήποτε µήκους,
από χάλυβα Β500C για την αντιστήριξη πρανών ανοικτών εκσκαφών, σταθεροποίηση
βραχωδών σχηµατισµών, αγκύρωση πλεγµάτων, συρµατοσχοίνων ή φραχτών κ.λ.π.,
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 12-03-03-04 ‘’Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς
πάκτωσης (αγκύρια SN)’’
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια ράβδων αγκύρωσης µε διαµορφωµένο σπείρωµα, τσιµεντενέµατος και
όλων των απαιτουµένων εξαρτηµάτων (πλάκα έδρασης, περικόχλια κ.λ.π.),
• η µεταφορά τους επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές και η προσέγγισή τους στην θέση
τοποθέτησης,
• η εισκόµιση, οι µετακινήσεις από θέση σε θέση εργασίας, η χρήση και η αποκόµιση
του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού
• η διάτρηση της οπής, ο καθαρισµός και η έκπλυσή της, η εγκατάσταση του αγκυρίου,
η έγχυση του τσιµεντενέµατος, η αρχική και τελική σύσφιξη της κοχλίωσης και ο
έλεγχος της αγκύρωσης,
Τιµή ανά µέτρο µήκους ήλου περιλαµβανοµένου και του σπειρώµατος
Άρθρο Ζ-74.1:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-74.2:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-74.3:

ΕΥΡΩ

Αγκύρια ολόσωµης πάκτωσης µε ράβδους Φ25 B500C
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7025)
(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,40
Αγκύρια ολόσωµης πάκτωσης µε ράβδους Φ28 B500C
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7025)
(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 17,20
Αγκύρια ολόσωµης πάκτωσης µε ράβδους Φ32 B500C
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7025)
(Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 24,40
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Άρθρο Ζ-75:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
Προσωρινή αντιστήριξη αποτόµων πρανών εκσκαφής κατά µήκος οδού υπό
κυκλοφορία, µε πάκτωση κατακορύφων πλατυπέλµων διατοµών µορφοχάλυβα ανά
αποστάσεις και γεφύρωση του µεταξύ τους διακένου µε ξύλινο ή µεταλλικό σανίδωµα,
κατά την διάρκεια εργασιών υποβιβασµού της στάθµης ερυθράς της οδού, σύµφωνα µε
την σχετική µελέτη .
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των µορφοχαλύβων και των υλικών
διαµόρφωσης του σανιδώµατος, διατοµών και µηκών σύµφωνα µε την µελέτη,
καθώς και η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του σκυροδέµατος πάκτωσης
• η εισκόµιση, οι µετακινήσεις από θέση σε θέση εργασίας, η χρήση και η αποκόµιση
του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού
• η διάτρηση των οπών πάκτωσης των χαλυβδίνων δοκών, η συλλογή και αποκοµιδή
των προϊόντων διάτρησης, η προσέγγιση και καταβιβασµός των δοικών στα
διατρήµατα, η κατακορύφωσής τους και η πλήρωση των οπών µέχρι την
προβλεπόµενη από την µελέτη στάθµη µε σκυρόδεµα C12/15,
• η σταδιακή τοποθέτηση των σανίδων µεταξύ των δοκών κατά τη διάρκεια των
εκσκαφών, καθώς και η απόσυρσή τους και η κοπή µε οξυγόνο/ασετυλίνη των
προεξεχόντων τµηµάτων των χαλυβδίνων δοκών πάνω από την προβλεπόµενη από
την µελέτη στάθµη, όταν δεν υφίσταται πλέον ανάγκη αντιστήριξης
• η συλλογή και αποµάκρυνση από το έργο των υλικών σανιδώµατος και των
αποκοπέντων τεµαχίων των χαλυβδίνων δοκών,
• η λήψη των απαιτουµένων µέτρων προστασίας του εργαζοµένου προσωπικού και
των διερχοµένων οχηµάτων
Επιµετράται η κατακόρυφη επιφάνεια µεταξύ της στάθµης της υπάρχουσας οδού και
της στάθµης της νέας σκάφης χωµατουργικών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αντιστηριζόµενης επιφάνειας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα ένα €
(Αριθµητικά): 181,00
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Άρθρο Ζ-76:
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΗΛΩΣΕΙΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ (soil nailing)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
Σταθεροποίηση πρανών µε εφαρµογή ενεµατωµένων ηλώσεων εδάφους (grouted soil
nails). Η µέθοδος συνίσταται στην διάνοιξη οπών διαµέτρου 150 - 200 mm στην
επιφάνεια των πρανών µε ελαφρά κλίση προς τα κάτω, την τοποθέτηση αγκυρίου από
ράβδο οπλισµού σκυροδέµατος κατηγορίας B500C, διατοµής Φ25 mm, µε σπείρωµα
στην εξωτερική απόληξη και αντισκωριακή προστασία µε επίστρωση εποξειδικού
υλικού ελαχίστου πάχους 400 µm (0,4 mm), το οποίο κεντρώνεται στην οπή µε χρήση
πλαστικών αποστατήρων (spacers) από PVC ή HDPE ανά 2,50 m, την πλήρωση της
οπής µε τσιµεντένεµα ή γαρµπιλόδεµα και την στερέωση στην επιφάνεια της τελικής
επένδυσης του πρανούς µεταλλικής πλάκας έδρασης, η οποία συσφίγγεται στο αγκύριο
µέσω περικοχλίου.
Οσον αφορά τον κάναβο και την εισχώρηση των ηλώσεων εντός του εδάφους, καθώς
και την σύνθεση του ενέµατος ή του γαρµιλοδέµατος, έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα
στην µελέτη του έργου.
Στην τιµή µονάδας, ανά τρέχον µέτρο ήλωσης, περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των υλικών παρασκευής του τσιµεντενέµατος
ή του γαρµπιλοδέµατος, των αγκυρίων Φ 25 mm από χάλυβα οπλισµών B500C µε
εποξειδική επίστρωση προστασίας και σπείρωµα στο ένα άκρο, των απαιτουµένων
πλαστικών αποστατήρων, της µεταλλικής πλάκας έδρασης και των εξαρτηµάτων
κοχλίωσης (γαλβανισµένα περικόχλια και ροδέλλες)
• η εισκόµιση, οι µετακινήσεις από θέση σε θέση εργασίας, η χρήση και η αποκόµιση
του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού
• η διάνοιξη οπής Φ150 έως 200 mm µε την προβλεπόµενη από την µελέτη κλίση, µε
περιστροφικό ή κρουστικοπεριστροφικό διατρητικό µηχάνηµα
• η τοποθέτηση και η κέντρωση του αγκυρίου
• η πλήρωση της οπής µε τσιµεντένεµα ή γαρµπιλόδεµα
• η τοποθέτηση και σύσφιξη της πλάκας έδρασης
Τιµή ανά µέτρο µήκους ήλωσης εδάφους.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 33,30
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ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΛΟΙ
Άρθρο Ζ-77:

∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ ΕΓΧΥΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ

Κατασκευή έγχυτου πάσσαλου (φρεατοπασσάλου) από οπλισµένο σκυρόδεµα
κατηγορίας C20/25, σε έδαφος οποιασδήποτε σύστασης, σε οποιοδήποτε βάθος από
την επιφάνεια του εδάφους, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, µε οποιοδήποτε σύστηµα, υπό
την προϋπόθεση να εξασφαλίζονται η προβλεπόµενη από την µελέτη ποιότητα
σκυροδέµατος C20/25, 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 κεφαλόδεσµoι"
Στις τιµές µονάδας (ανά διατοµή πασσάλου) περιλαµβάνονται:
• η προσκόµιση, εγκατάσταση, λειτουργία και αποκόµιση µηχανηµάτων διάτρησης
πασσάλων και λοιπού απαιτουµένου βοηθητικού εξοπλισµού και µέσων
• οι τοπικές µετακινήσεις του διατρητικού και λοιπού εξοπλισµού, από θέση σε θέση
κατασκευής εγχύτων πασσάλων
• η διαµόρφωση δαπέδων εργασίας καταλλήλων για την προσέγγιση και λειτουργία
του διατρητικού εξοπλισµού
• η λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων
• η συλλογή, αποκοµιδή και απόθεση των προϊόντων διάτρησης ορυγµάτων,
• η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και έγχυση εντός της οπής σκυροδέµατος
κατηγορίας C20/25, µε χρήση τσιµέντου τύπου ΙV ανθεκτικού στα θειικά (σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 244/80), όταν τα χηµικά χαρακτηριστικά του εδάφους το
επιβάλλουν
• η χρήση ανασυροµένων σωλήνων καθοδήγησης του σκυροδέµατος εντός της οπής
(tremmie pipes)
• η τυχόν απαιτούµενη συµπλήρωση της οπής του πασσάλου µε κοκκώδες υλικό
Στις τιµές περιλαµβάνονται ανηγµένα:
•

•
•

oι δαπάνες δοκιµαστικής φόρτισης σε λειτουργικούς πασσάλους (ένας πάσσαλος
ανά 20 πασσάλους και το λιγότερο ένας πάσσαλος ανά γέφυρα ή τοίχο) για την
περίπτωση πασσάλων των οποίων η αιχµή δεν εισχωρεί σε βράχο.
oι δαπάνες ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης όλων των πασσάλων
(integrity testing) µε ακουστικές µεθόδους (sonic).
oι 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 χάλυβα Β500 C
• Χρήσης µπεντονίτη κατά την διάτρηση για την αποφυγή κατάπτωσης των παρειών
του διατρήµατος
• ∆ιασωλήνωσης 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 οπόια θα προτείνεται και θα τεκµηριώνεται
από τον Ανάδοχο, υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας.
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• Λεπτοµερειακής αποτύπωσης της συνέχειας της σκυροδέτησης καθ’ όλο το ύψος
του πασσάλου, σε πασσάλους µεγάλων φορτίων π.χ. > 500 ton µε τη βοήθεια
ακτίνων “γ” ή αναλόγων µη καταστροφικών µεθόδων (non destructive tests).
• 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. ∆ε επιµετράται το τυχόν επί πλέον βάθος, κάτω από την
εγκεκριµένη στάθµη πυθµένα, ούτε το αποκοπτόµενο τµήµα της κεφαλής του
πασσάλου.
Τιµή ανά µέτρο µήκους έγχυτου πασσάλου
Άρθρο Ζ-77.1:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-77.2:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-77.3:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-77.4:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-77.5:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-77.6:

ΕΥΡΩ

Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 0.60 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
(Ολογράφως): Ογδόντα ένα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 81,40
Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 0.80 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
(Ολογράφως): Ενενήντα εννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 99,50
Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 1.00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι δύο €
(Αριθµητικά): 122,00
Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 1.20 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα τέσσερα €
(Αριθµητικά): 154,00
Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 1.50 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
(Ολογράφως): ∆ιακόσια οκτώ €
(Αριθµητικά): 208,00
Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 1.80 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
(Ολογράφως): ∆ιακόσια εβδοµήντα ένα €
(Αριθµητικά): 271,00
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Άρθρο Ζ-78:
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΑΝ∆ΥΑΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-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.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,30
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Άρθρο Ζ-79:
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΣΣΑΛΟΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΗDPE
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412)
Στεγανοποίηση όψης πασσαλοστοιχίας µε µεµβράνη πολυαιθυλενίου υψηλής
πυκνότητας (HDPE), πάχους 1,00 mm, µε κολουροκωνικές προεξοχές ύψους
τουλάχιστον 8 mm.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου, της µεµβράνης HDPE, των εξαρτηµάτων
στερέωσης, των ταινιών κάλυψης αρµών κλπ,
• η προσέγγιση και η εφαρµογή της στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφανείας πασσαλοστοιχίας, µε ανηγµένες τις
επικαλύψεις.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 11,20
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Άρθρο Ζ-80:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

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.
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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:

∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος

01-01-03-00:

Συντήρηση σκυροδέµατος

01-01-04-00:

Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος

01-01-05-00:

∆ονητική 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:

∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση
επιχρισµάτων

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα
Άρθρο Ζ-80.1:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/10

Άρθρο Ζ-80.1.1: Κοιτοστρώσεις και εξοµαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεµα
C8/10
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2511)
Κοιτοστρώσεις και εξοµαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεµα C8/10, χωρίς
χρήση ξυλοτύπων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα εννέα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 59,70

Άρθρο Ζ-80.1.2: Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεµα C8/10
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2521)
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.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα €
(Αριθµητικά): 60,00
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Άρθρο Ζ-80.2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15
Άρθρο Ζ-80.2.1: Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε σκυρόδεµα C12/15, άοπλο
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531)
Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυµένων τάφρων κάθε
είδους (τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραµπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες,
χυτών βάσεων πυλώνων οδοφωτισµού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών
κλπ από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 71,50

Άρθρο Ζ-80.2.2: Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ
από σκυρόδεµα C12/15
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531)
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
ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-80.2.3:

(Ολογράφως): Εβδοµήντα τέσσερα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 74,20
Στρώσεις φθοράς µε κολυµβητούς λίθους λατοµείου εντός
σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531)

∆ιαµόρφωση στρώσης φθοράς στο εσωτερικό οχετών µε κολυµβητούς
ασβεστολιθικούς λίθους λατοµείου µέσα σε σκυρόδεµα C12/15, µη οπλισµένο. Στην
τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η προµήθεια των λίθων, η µεταφορά τους από
οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του έργου και η ενσωµάτωσή τους στο σκυρόδεµα.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα ένα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 81,40

Άρθρο Ζ-80.2.4: Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ µε σκυρόδεµα C12/15
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6327.1)
Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ, εντός των σηράγγων και των εγκάρσιων
διαδρόµων µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, άοπλο ή ελεφρώς οπλισµένο (µε
οπλισµό έως 25 kg/m3 σκυροδέµατος).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 75,00
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Άρθρο Ζ-80.3:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20

Άρθρο Ζ-80.3.1:
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων,
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20

στρώσεων

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών
τάφρων, κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεµάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην
κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. µε
σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα επτά € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 77,80

Άρθρο Ζ-80.3.2:
Κατασκευή τοίχων, πεζοδροµίων
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεµα C16/20
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)

γεφυρών,

επένδυσης

Κατασκευή οπλισµένων τοίχων (θεµέλια και ανωδοµή), πεζοδροµίων γεφυρών,
επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα έξι €
(Αριθµητικά): 86,00

Άρθρο Ζ-80.3.3: Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωµων βάθρων, λεπτοτοίχων και
κιβωτιοειδών οχετών µε σκυρόδεµα C16/20
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
Κατασκευή αµφιέρειστων οριζόντιων φορέων γεφυρών ή οχετών, λεπτοτοίχων και
κιβωτιοειδών οχετών µε σκυρόδεµα C16/20 οπλισµένο.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 95,00

Άρθρο Ζ-80.3.4:
Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε
σκυρόδεµα C16/20
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
Κατασκευή καλυµµάτων, πυθµένα και τοιχωµάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης
και ορθογωνικών τάφρων µε σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή και οπλισµένο.
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων
γεφυρών, οι οποίες κατασκευάζονται είτε µε επί τόπου σκυροδέτηση και διαµόρφωση
της εµφανούς επιφάνειας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, είτε µε
προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα.
Στην περίπτωση επένδυσης πρανών µε προκατασκευασµένα στοιχεία, η επιµέτρηση
θα γίνεται µε βάση την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξηµένο κατά 0,10
m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες
δόµησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων (αξία υλικών, εργασία,
χρήση µηχανηµάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωµάτων κλπ) σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη µελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιµετρώνται ιδιαίτερα.
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τέσσερα €
(Αριθµητικά): 104,00

Άρθρο Ζ-80.3.5: Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ µε σκυρόδεµα C16/20
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6327.1)
Σκυρόδεµα C16/20 έγχυτο ή εκτοξευόµενο χρησιµοποιούµενο για την πλήρωση των
γεωλογικών καταπτώσεων κλπ. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το ελαφρώς
οπλισµένο σκυρόδεµα µε οπλισµό έως 25 kg/m3 σκυροδέµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα €
(Αριθµητικά): 80,00

Άρθρο Ζ-80.3.6: Κατασκευή θολωτών οχετών µε σκυρόδεµα C16/20
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
Κατασκευή θολωτών οχετών κάθε είδους, µε ευθύγραµµο ή καµπύλο άξονα, µε τους
συνεχόµενους πτερυγότοιχους ή τα τύµπανα που είναι συνδεδεµένα µε αυτούς, µε
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-80.4:

(Ολογράφως): Ενενήντα εννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 99,50

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25
C25/30

KAI

Άρθρο Ζ-80.4.1:
Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυµένων τάφρων, διαµορφώσεις
πυθµένα κλπ. µε σκυρόδεµα C20/25
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2522)
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 (slipform pavers τύπου GOMACO ή αναλόγου)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα έξι €
(Αριθµητικά): 86,00

Άρθρο Ζ-80.4.2:
Κατασκευή κιβωτiοειδών oχετών µε οπλισµένο σκυρόδεµα
C20/25
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
Κατασκευή ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατοµής οχετών ορθών ή λοξών, µε άξονα
ευθύγραµµο ή καµπύλο, οριζόντιο ή µε κατά µήκος κλίση ή κλιµακωτό, -πλάκα
κάλυψης, πλευρικά τοιχώµατα και πλάκα θεµελίωσης- καθώς και των πτερυγοτοίχων,
τυµπάνων, χαλινών, αγγυρώσεων και κορωνίδων που συνδέονται µε τον οχετό, µε
χρήση σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25, οπλισµένου.
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και για την κατασκευή κιβωτιόσχηµων τεχνικών
ελεύθερου ορθού ανοίγµατος µέχρι 8.00 m.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εκατόν εννέα €
(Αριθµητικά): 109,00

Άρθρο Ζ-80.4.3:
Κατασκευή θολωτών οχετών µε σκυρόδεµα C20/25
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
Κατασκευή θολωτών οχετών κάθε είδους, µε ευθύγραµµο ή καµπύλο άξονα, µε τους
συνεχόµενους πτερυγότοιχους ή τα τύµπανα που είναι συνδεδεµένα µε αυτούς, µε
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πέντε €
(Αριθµητικά): 105,00

Άρθρο Ζ-80.4.4:
Μικροκατασκευές µε σκυρόδεµα C20/25
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
Κατασκευή καλυµµάτων, πυθµένα και τοιχωµάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης
και ορθογωνικών τάφρων µε σκυρόδεµα C20/25 άοπλο ή και οπλισµένο.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δεκαεννέα €
(Αριθµητικά): 119,00

Άρθρο Ζ-80.4.5:
Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων
κλπ µε σκυρόδεµα C20/25
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα
κατηγορίας C20/25:
• βάθρων (θεµελίων και ανωδοµής), πτερυγίων συνδεοµένων µε τα βάθρα και
πλακών θεµελίωσης τεχνικών κιβωτιοειδούς µορφής, οποιουδήποτε ύψους
• τοίχων (θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους περιλαµβανοµένων και των
λεπτοτοίχων
• κατακορύφων υποστυλωµάτων γεφυρών
• θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών
• κεφαλοδέσµων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών
• πλακών πρόσβασης, πεζοδροµίων γεφυρών καθώς και "πλακών τριβής" για τη
στήριξη στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εννέα €
(Αριθµητικά): 109,00

Άρθρο Ζ-80.4.6:
Κατασκευή κορµών µεσοβάθρων από οπλισµένο σκυρόδεµα
C20/25, µε χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώµενου ξυλοτύπου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
Κατασκευή κορµών µεσοβάθρων από οπλισµέµ\νο σκυρόδεµα C20/25, οποιασδήποτε
διατοµής (κιβωτιοειδούς, ολόσωµης, διδύµων τοιχωµάτων ή άλλης), µε καθ’ ύψος
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σταθερά ή µεταβαλλόµενα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και οποιουδήποτε ύψους από το
έδαφος, µε χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριχώµενου ξυλοτύπου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα τρία €
(Αριθµητικά): 143,00

Άρθρο Ζ-80.4.7:
Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ µε σκυρόδεµα
C20/25
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6329.1)
Πλήρωση των γεωλογικών καταπτώσεων κλπ, εντός των σηράγγων και των εγκάρσιων
διαδρόµων µε σκυρόδεµα C20/25 έγχυτο ή εκτοξευόµενο, άοπλο ή ελεφρώς οπλισµένο
(µε οπλισµό έως 25 kg/m3 σκυροδέµατος).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα πέντε €
(Αριθµητικά): 85,00

ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ
Άρθρο Ζ-80.5: ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7017)

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΕΚΤΟΣ

Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα σε εξωτερικά έργα (εκτός υπόγειων έργων), το οποίο
εφαρµόζεται σε κάθε είδους επιφάνεια και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
• Η δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας που θα δεχθεί το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα
• Η δαπάνη εφαρµογής του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος σε οποιοδήποτε ύψος από
το δάπεδο εργασίας και σε πρανή οποιασδήποτε κλίσης
• Η δαπάνη προµηθείας αδρανών, τσιµέντου, νερού και προσθέτων (πλήν των
χαλυβδίνων ινών, ινών πολυπροπυλενίου και πλέγµατος οπλισµού, που
πληρώνονται ιδιαίτερα)
• Η δαπάνη ανάµιξης και εκτόξευσης µε χρήση καταλλήλου εξοπλισµού
• Η δαπάνη ικριωµάτων, µέσων προστασίας του προσωπικού ή/και η χρήση
καδοφόρων οχηµάτων ή υδραυλικών συστηµάτων καθοδήγησης του ακοφυσίου
εκτόξευσης
• Η δαπάνη αποκοµιδής των υλικών αναπήδησης (rebounds)
• Η δαπάνη των µελετών σύνθεσης, κατασκευής δοκιµαστικού τµήµατος,
δειγµατοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επιτυχώς τοποθετηθέντος εκτοξευοµένου σκυροδέµατος
επί του πρανούς του ορύγµατος, µέχρι του πάχους που προβλέπεται στην µελέτη.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πέντε €
(Αριθµητικά): 105,00
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Άρθρο Ζ-81:

ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ

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.
διάµετρος
(mm)

Ράβδοι

B500C
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ΗλεκτροΚουλούρες
και
συγκολληµένα
ευθυγραµµισµένα
πλέγµατα
προϊόντα
δικτυώµατα
B500Α
√
√
√
√
√
√
√

B500C

√

√
√
√
√
√

B500Α
√
√
√
√
√
√
√

Ονοµ.
διατοµή
και
(mm2)

Ονοµ.
µάζα/
µέτρο
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

B500C

√

√
√
√
√
√
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Στις 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 .
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.
Άρθρο Ζ-81.1:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-81.2:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-81.3:

ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-81.4:

Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2611)
(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,95
Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612)
(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,95
Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018)
(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά
((Αριθµητικά): 0,95
Χαλύβδινες ίνες σκυροδέµατος
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018)

Προµήθεια, µεταφορά και ενσωµάτωση σε σκυρόδεµα, εκτοξευόµενο ή έγχυτο,
χαλυβδίνων ινών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-1, κατηγορίας Ι, από χαλύβδινο σύρµα ψυχρής
εξέλασης, ελάχιστης εφελκυστικής αντοχής (tensile strength) 1100 ΜPa, σχέσης
µήκους/διαµέτρου (aspect ratio) και αναλογίας ανάµειξής τους στο σκυρόδεµα,
σύµφωνα µε την µελέτη.
Περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτούµενου εξοπλισµού και µέσων για την
οµοιόµορφη ενσωµάτωση των ινών στο σκυρόδεµα, προς αποφυγή δηµιουργίας
συσσωµατωµάτων.
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Τιµή ανά kg ενσωµατουµένων χαλυβδίνων ινών κατηγορίας Ι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-1,
ενιαία για όλους τους τύπους ινών της κατηγορίας αυτής.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,90

Άρθρο Ζ-81.5: Iνες σκυροδέµατος από πολυπροπυλένιο
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
Προµήθεια, µεταφορά και ενσωµάτωση σε σκυρόδεµα, εκτοξευόµενο ή έγχυτο, ινών
από πολυπροπυλένιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2, ελάχιστης εφελκυστικής αντοχής
(tensile strength) 320 Ν/mm2, µήκους και αναλογίας ανάµειξής τους στο σκυρόδεµα,
σύµφωνα µε την µελέτη.
Περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτούµενου εξοπλισµού και µέσων για την
οµοιόµορφη ενσωµάτωση των ινών στο σκυρόδεµα, προς αποφυγή δηµιουργίας
συσσωµατωµάτων.
Τιµή ανά kg ενσωµατουµένων χαλυβδίνων ινών κατηγορίας Ι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2,
ενιαία για όλους τους τύπους ινών της κατηγορίας αυτής.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Έξι € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,70
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Άρθρο Ζ-82:

ΣΚΛΗΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ

Προµήθεια και ενσωµάτωση σε κατασκευές από σκυρόδεµα τενόντων διαµήκους ή/και
εγκάρσιας προέντασης από σκληρό χάλυβα υψηλής αντοχής, σύµφωνα µε την µελέτη,
και την ΕΤΕΠ 01-02-03-00 "Εφαρµογή προέντασης".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•
•

η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του χάλυβα προέντασης
η εκτύλιξη των στροφείων και η διαµόρφωση των τενόντων (κοπή και παράλληλη
τοποθέτηση κλώνων, προσωρινα δεσίµατα κατά αποστάσεις κλπ)
τα στοιχεία αγκύρωσης των τενόντων (κώνοι, πλάκες, ελατήρια κλπ)
οι σωλήνες διέλευσης των τενόντων (περιβλήµατα), µε συντελεστές τριβής σε
ευθυγραµµία και καµπύλη σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-02-03-00
τα ελατήρια και τα υποστηρίγµατα που απαιτούνται για την υλοποίηση της χάραξης
των τενόντων που προβλέπεται στην µελέτη
η µόρφωση και τοποθέτηση των περιβληµάτων και στην συνέχεια των τενόντων
εντός αυτών
η εφαρµογή της προέντασης σύµφωνα µε την µελέτη (µερική τάνυση, υπερτάνυση,
αποτάνυση) µε χρήση προσφάτως βαθµονοµηµένου εξοπλισµού
οι τσιµεντενέσεις πλήρωσης των σωλήνων διέλευσης των τενόντων (εργασία,
εξοπλισµός, και υλικά)

Ανεξαρτήτως του προβλεπόµενου συστήµατος προέντασης της οριστικής µελέτης, ο
Ανάδοχος µπορεί να επιλέξει άλλο σύστηµα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται
από Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση (ΕΤΑ) µε βάση την Κατευθυντήρια Οδηγία Τεχνικών
Εγκρίσεων 013 της ΕΟΤΑ (ΕΤΑG 013: Post-Tensioning Kits for Prestressing of
Structures).
Το σύστηµα προέντασης που θα χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα
σύγχρονης τάνυσης µε ειδική πρέσα όλων των συρµάτων, ράβδων, συρµατόσχοινων
κλπ.
Eπιµετράται σε kg µόνον το βάρος του σκληρού χάλυβα προέντασης βάσει της χάραξης
της καλωδίωσης που προβλέπεται στη µελέτη (περιλαµβανοµένου του µήκους της
κεφαλής αγκύρωσης, αλλά χωρίς τα πρόσθετα µήκη που είναι αναγκαία για την τάνυση
του καλωδίου) και του ονοµαστικού βάρους των τενόντων.
Οι επιµετρούµενες µονάδες έχουν εφαρµογή ανεξαρτήτως του µήκους των τενόντων.
Για ένα kg τοποθετηµένου σκληρού χάλυβα προέντασης κατηγορίας αντοχής ως εξής
Άρθρο Ζ-82.1:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-82.2:

ΕΥΡΩ

Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2620)
(Ολογράφως): Έξι € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 6,20
Σκληρός χάλυβας προέντασης 170/190
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2620)
(Ολογράφως): Έξι € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,30
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Άρθρο Ζ-83:
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6403)
∆ιαµόρφωση 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
‘’∆ιαµόρφωση 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.
∆εν 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
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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.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,30
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Άρθρο Ζ-84:ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΠΑΤΗΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΠΑΧΟΥΣ 1,5 cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6402)
Κατασκευή επιχρίσµατος πατητού πάχους 1,5 cm µε τσιµεντοκονίαµα των 650 kg και
900 kg τσιµέντου CEM I (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εξωτερικές επιφάνειες θολωτών
οχετών ή και άλλων έργων σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04
‘’Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων µε τσιµεντοκονία ή έτοιµα κονιάµατα’’
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•

η προµήθεια όλων των υλικών (άµµου, τσιµέντου κλπ.),
η παρασκευή του κονιάµατος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις
οποίες οι δύο πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3
ξηράς άµµου και η τρίτη πατητή αναλογίας 900 kg τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου
• η επίπαση µε τσιµέντο για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καµπύλης επιφάνειας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά €
(Αριθµητικά): 7,00
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Άρθρο Ζ-85: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΠΑΤΗΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΠΑΧΟΥΣ 2,0 cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6403)
Kατασκευή επιχρίσµατος πατητού πάχους 2,0 cm, µε τσιµεντοκονίαµα των των 650 kg
και 900 kg τσιµέντου CEM I (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων
υπονόµων και φρεατίων, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 ‘’Θωράκιση
επιφανειών υδραυλικών έργων µε τσιµεντοκονία ή έτοιµα κονιάµατα’’
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•

η προµήθεια όλων των υλικών (άµµου, τσιµέντου κλπ.),
η παρασκευή του κονιάµατος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις
οποίες οι δύο πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3
ξηράς άµµου και η τρίτη πατητή αναλογίας 900 kg τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου
• η επίπαση µε τσιµέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καµπύλης επιφάνειας.
Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογή στα φρεάτια µε κατ’ αποκοπή τιµή µονάδας για το
σύνολο των εργασιών κατασκευής τους, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του
τιµολογίου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,50
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Άρθρο Ζ-86: ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,80
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Άρθρο Ζ-87:
ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και σαράντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,45
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Άρθρο Ζ-88:

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Άρθρο Ζ-88.1:

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτική µεµβράνη επί
εξοµαλυντικής στρώσης ασφαλτοσκυροδέµατος
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412)
Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος µε πλαστοµερή ασφαλτική µεµβράνη οπλισµένη
µε πολυεστερικές ίνες, βάρους τουλάχιστον 4,50 kg/m2, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-0501-02 ‘’Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεµα µε Ασφαλτικές Μεµβράνες’’ επί
εξοµαλυντικής στρώσεως από ασφαλτοσκυρόδεµα τύπου ΑΣ10 µε µέγιστο κόκκο
αδρανών 10 mm, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, µέσου πάχους 3 cm.
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 εφαρµογή συγκολλητικής επάλειψης επί της επιφανείας του σκυροδέµατος
η διάστρωση και συµπύκνωση της εξοµαλυντικής σρώσεως από
ασφαλτοσκυρόδεµα κατηγορίας ΑΣ10
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
οι επικαλύψεις των φύλων της µεµβράνης

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,50

Άρθρο Ζ-88.2:

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος µε
ασφαλτόπανου και τσιµεντοκονίαµα προστασίας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412)

διπλή

στρώση

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
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•

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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα €
(Αριθµητικά): 11,00
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Άρθρο Ζ-89:
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
Αποστράγγιση οριζοντίων ή επικλινών εδαφικών στρώσεων ή κατακορύφων
επιφανειών δοµικών στοιχείων µε γεωσυνθετικό φύλλο αποτελούµενο από διαπερατό
πυρήνα από τρισδιάτατο πλέγµα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή
πολυπροπυλενίου, µεταξύ δύο µή υφαντών γεωυφασµάτων, συγκολληµένων εν θερµώ
στο εργοστάσιο (έτοιµο προϊόν), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-06-00
‘’Αποστραγγίσεις επιφανειών µε γεωσυνθετικά φύλλα’’.
Το γεωύφασµα θα είναι ενεργούς διαµέτρου πόρων 0,15mm κατά ΕΝ ISO 12956 και
µια εκ των δύο στρώσεων θα προεξέχει κατά 100 mm από τον πυρήνα για την σύνδεση
των παρακειµένων αποστραγγιστικών φύλλων.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια, η προσκόµιση επί τόπου του έργου και οι πλάγιες µεταφορές των
αποστραγγιστικών φύλλων
• τα εξαρτήµατα και µέσα στερέωσης και σύνδεσης που συνιστά ο προµηθευτής των
γεωσυνθετικών φύλλων
• το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των
εργασιών
• η διάστρωση, η σύνδεση και η στερέωση των φύλλων, καθώς και οι απαιτούµενες
διαµορφώσεις των άκρων (σύνδεση µε σωλήνες αποστράγγισης κλπ)
• οι αποµειώσεις και επικαλύψεις των φύλλων
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,10

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 120 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-90: ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ∆ΙΑΚΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΟΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΜΕ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%ΟΙΚ-7914+ 50%Υ∆Ρ-6373)
Στεγάνωση και αποστράγγιση των διακένων µεταξύ των πασσάλων της
πασσαλοστοιχίας µε γεωσυνθετικό φύλλο αποτελούµενο από διαπερατό πυρήνα από
τρισδιάτατο πλέγµα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), ή πολυπροπυλενίου,
επενδεδυµένο από την µία πλευρά (προς το έδαφος) µε µή υφαντό γεωύφασµα και από
την άλλη (προς την επένδυση) µε µεµβράνη από PVC ή πολυαιθυλένιο χαµηλής
πυκνότητας (LDPE), συγκολληµένων εν θερµώ στο εργοστάσιο (έτοιµο προϊόν),
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-06-00 ‘’Αποστραγγίσεις επιφανειών µε
γεωσυνθετικά φύλλα’’.
Το γεωύφασµα θα είναι ενεργούς διαµέτρου πόρων 0,15 mm κατά ΕΝ ISO 12956 και
µια εκ των δύο στρώσεων θα προεξέχει κατά 100 mm από τον πυρήνα για την σύνδεση
των παρακειµένων αποστραγγιστικών φύλλων.
Η µεµβράνη PVC ή LDPE επιτρέπει την άµεση σκυροδέτηση της προβλεπόµενης
επένδυσης της πασσαλοστοιχίας επί του γεωσυνθετικού φύλλου.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια, η προσκόµιση επί τόπου του έργου και οι πλάγιες µεταφορές των
αποστραγγιστικών φύλλων
• τα εξαρτήµατα και µέσα στερέωσης και σύνδεσης που συνιστά ο προµηθευτής των
γεωσυνθετικών φύλλων
• το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των
εργασιών
• η διάστρωση, η σύνδεση και η στερέωση των φύλλων, καθώς και οι απαιτούµενες
διαµορφώσεις των άκρων (σύνδεση µε σωλήνες αποστράγγισης κλπ)
• οι αποµειώσεις και επικαλύψεις των φύλλων
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι ένα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 21,90
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Άρθρο Ζ-91: ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ
ΠΥΘΜΕΝΑ
ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412)

ΤΑΦΡΩΝ

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΜΕ

Στεγάνωση πυθµένα και πρανών τάφρων αποστράγγισης µε γεωµεµβράνη από PVC,
πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, πάχους ≥ 1,5
mm, συγκολλούµενη σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην µελέτη, η γεωµεµβράνη θα έχει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
-

αντοχή σε σχίσιµο
αντοχή σε διάτρηση
εφελκυστική αντοχή σε θραύση
περιεκτικότητα σε αιθάλη
απορροφητικότητα νερού
ψαθυρότητα στούς -40°C
5

≥ 300 N/mm κατά ISO 34-1
≥ 3,3 kN κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 Ε2
≥ 42 N/mm κατα ΕΝ ISO 527-3
≤ 3% κατά ΕΛΟΤ ISO 11358
≤ 0,1 % κατά ΕΝ ISO 62 Ε2
χωρίς εµφάµιση ρωγµών, κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 495-

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια της µεµβράνης και των υλικών συγκόλλησης και η µεταφορά τους στην
θέση ενσωµάτωσης,
• η επιµεληµένη διάστρωση,
• η συγκόλληση µε συµβατή προς το υλικό της µεµβράνης κόλλα ή η θερµική
αυτογενής συγκόλληση,
• οι αποµειώσεις και αλληλοεπικαλύψεις των φύλλων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης µε γεωµεµβράνη επιφάνειας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,40
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Άρθρο Ζ-92:

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ

Άρθρο Ζ-92.1:

Σφράγιση οριζόντιων αρµών µε ελαστοµερή ασφαλτική µαστίχη
εφαρµοζόµενη εν θερµώ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-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.
ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-92.2:

(Ολογράφως): Τρία € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 3,20
Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιµένων αρµών µε πλαστοµερή
ασφαλτική µαστίχη
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-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
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• 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.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,60

Άρθρο Ζ-92.3: Πλήρωση διακένου αρµών µε εύκαµπτες µοριοσανίδες εµποτισµένες µε
άσφαλτο, πάχους 12 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6370)
Πλήρωση διακένου αρµών τεχνικών έργων πάσης φύσεως µε εύκαµπτες µοριοσανίδες
εµποτισµένες µε άσφαλτο, πάχους 12 mm, συµπιέσιµες σε ποσοστό 50% του πάχους
τους (φάση διαστολής) και ανακάµπτουσες σε ποσοστό τουλάχιστον 70% του αρχικού
τους πάχους (φάση συστολής), σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-05-02-03 ‘’Πλήρωση
διακένου αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα’’
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•

η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των εµποτισµένων µοριοσανίδων,
ο καθαρισµός της επιφάνειας εφαρµογής, η κοπή, η τοποθέτηση και η στερέωση
των τεµαχίων της µοριοσανίδας µε ατσαλόκαρφα στις προβλεπόµενες θέσεις
(εκατέρωθεν ελαστικών ταινιών στεγάνωσης ή σε ολόκληρη την επιφάνεια του
αρµού) και στάθµες από την επιφάνεια των στοιχείων από σκυρόδεµα (διάκενο
εφαρµογής µαστίχης σφράγισης αρµού, συνήθως βάθους 25 mm).

Oταν το πλάτος του αρµού είναι µεγαλύτερο από 12 mm µπορεί να χρησιµοποιηθούν
µοριοσανίδες αναλόγου πάχους, ή επάλληλες µοριοσανίδες συνολικού πάχους ίσου µε
το απαιτούµενο, οι οποίες στις αλληλοεφαπτόµενες επιφάνειες θα επαλείφονται µε
ασφαλτικό γαλάκτωµα.
Στην περίπτωση αυτή η επιµέτρηση θα γίνεται µε αναγωγή της επιφανείας τους σε
ισοδύναµη επιφάνεια συµβατικού πάχους 12 mm, όπως ορίζεται στους γενικούς όρους
του Tιµολογίου αυτού.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο µοριοσανίδων πλήρωσης αρµών πάχους 12 mm
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα €
(Αριθµητικά): 11,00
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Άρθρο Ζ-93: ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (WATERSTOP)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6373)
Προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικής ταινίας στεγάνωσης αρµού κατασκευής από
σκυρόδεµα, ενσωµατούµενης στα εκατέρωθεν του αρµού στοιχεία, από νεοπρέν ή
PVC, ευθύγραµµης, µε µία κεντρική διόγκωση, πλάτους 240 mm, σε οποιαδήποτε θέση
και κάθε είδους κατασκευή, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-05-02-02 ‘’Ταινίες στεγάνωσης
αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα (waterstops)’’
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•
•

η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου της ελαστικής ταινίας και των
προδιαµορφωµένων ειδικών τεµαχίων της,
η κοπή, τοποθέτηση και στερέωση της ταινίας στις ράβδους οπλισµού του
σκυροδέµατος,
η συγκόλληση τµηµάτων και ειδικών τεµαχίων για την επίτευξη συνεχούς
υδροφραγµού,
η απαιτούµενη ειδική διαµόρφωση των ξυλοτύπων για την διέλευση του
προεξέχοντος τµήµατος της ταινίας (η οποία είναι υποχρεωτική).

Στην περίπτωση που προβλέπεται από την µελέτη ταινία πλάτους διαφορετικού από το
συµβατικό των 240 mm, η επιµέτρηση θα γίνεται µε αναγωγή του µήκους της σε
ισοδύναµο µήκος συµβατικού πλάτους 240 mm, όπως ορίζεται στους γενικούς όρους
του παρόντος Τιµολογίου.
Τιµή ανά µέτρο µήκους ελαστικής ταινίας στεγάνωσης αρµών πλάτους 240 mm
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,30
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Άρθρο Ζ-94: ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΟ-∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 60 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651)

ΓΕΦΥΡΩΝ

ΟΛΙΚΟΥ

ΕΥΡΟΥΣ

Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος στεγανού αρµού διαστολής-συστολής γεφυρών
ολικού εύρους µετακίνησης Dk = 60 mm, κλάσης φόρτισης SLW 60 / SLW 30,
εργοστασιακής προέλευσης, σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή και
την ΕΤΕΠ 05-01-06-00 ‘’Αρµοί συστολο-διαστολής γεφυρών’’
Το σύστηµα του τοποθετουµένου αρµού συστολοδιαστολής υπόκειται στην έγκριση της
Υπηρεσίας.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

•

η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου όλων των στοιχείων και
εξαρτηµάτων του συστήµατος αρµού και των υλικών πάκτωσης και στερέωσης του
στον φορέα της γέφυρας καθώς
η τοποθέτηση, ρύθµιση και στερέωση του αρµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
προµηθευτή.

Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται και οι αρµοί διαφορετικού εύρους µετακίνησης, µε
αναγωγή τους σε ισοδύναµο µήκος Lισοδ συµβατικών αρµών Dk = 60 mm, σύµφωνα µε
την σχέση:
Lισοδ = L x Dk / 60
όπου:
L=

Το µήκος του χρησιµοποιούµενου αρµού.

Dk=

Ολικό εύρος µετακίνησης σε mm του χρησιµοποιούµενου αρµού,
σύµφωνα µε την µελέτη.

Τιµή ανά µέτρο εγκατεστηµένου αρµού συστολο-διαστολής γεφυρών, ολικού εύρους
µετακίνησης Dk = 60 mm
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια είκοσι επτά € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 427,95
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Άρθρο Ζ-95:

ΕΦΕ∆ΡΑΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝ - ΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Άρθρο Ζ-95.1: Σταθερά ελαστοµεταλλικά εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 33,30

Άρθρο Ζ-95.2: Ολισθαίνοντα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΝ 1337-3
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2912)
Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ολισθαινόντων ελαστοµεταλλικών εφεδράνων
γεφυρών, µε πλάκες ολίσθησης από PTFE (τεφλόν), τύπων D και F 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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 38,00
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Άρθρο Ζ-95.3: Εφέδρανα εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς (pot bearings) ελεύθερης
ολίσθησης (multidirectional / free sliding), µε δυνατότητα παραλαβής αρνητικών
φορτίων (anti - lifting)

Εφέδρανα ολισθαίνοντα εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς (pot bearings) µε δυνατότητα
κίνησης προς όλες τις διευθύνσεις (free sliding / multidirectional), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13375, µε δυνατότητα παραλαβής αρνητικών φορτίων (anti-lifting), κατακορύφου φορίου
5.000 kN (500 ton), και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την µελέτη του έργου.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•

η προµήθεια των εφεδράνων και η µεταφορά τους επί τόπου,
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, και η τοποθέτηση και ρύθµιση των εφεδράνων σύµφωνα µε τις οδηγίες
του εργοστασίου κατασκευής.

Τιµή ανά πλήρως τοποθετηµένο εφέδρανο (τεµ)

Άρθρο Ζ-95.3.1: Εφέδρανα εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς, ελεύθερης ολίσθησης, µε
δυνατότητα anti-lifting, κατακορύφου φορτίου 5.000 kN
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2912)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννιακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 950,00

Άρθρο Ζ-95.3.2: Εφέδρανα εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς, ελεύθερης ολίσθησης, µε
δυνατότητα anti-lifting, κατακορύφου φορτίου 12.000 kN
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2912)
ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-95.4:

(Ολογράφως): Χίλια τριακόσια εξήντα €
(Αριθµητικά): 1.360,00

Σεισµικοί αποσβεστήρες ιξώδους ρευστού (viscous fluid seismic
dampers) ονοµαστικού φορτίου 5.000 kN (500 ton)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2912)

Eγκατάσταση σεισµικών αποσβεστήρων (shock transmission units, STUs) µεταξύ
βάθρων και ανωδοµής του φορέα, τύπου ιξώδους ρευστού (viscous fluid),
ονοµαστικού φορτίου 5.000 kN (500 ton), διαδροµής εµβόλου (stroke) 200 mm,
ενδεικτικού τύπου ALGA FD 5000/200 ή ισοδυνάµου.
Oι διατάξεις θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό επιδόσεων του εργοστασίου
κατασκευής, από το οποίο θα προκύπτει αντίδραση ίση προς το 100% του
ονοµαστικού φορτίου της συσκευής για ταχύτητα εµβόλου µεγαλύτερη από 1,0
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mm/sec και µικρότερη του 10% του ονοµ. φορτίου για ταχύτητα εµβόλου ≤ 0,01
mm/sec. Oι διατάξεις θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας του
κατασκευαστή για τουλάχιστον 25 έτη.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•

η προµήθεια των σεισµικών αποσβεστήρων και η µεταφορά τους επί τόπου,
η προσέγγισή τους στις θέσεις τοποθέτησης µε χρήση ανυψωτικών µέσων,
η προσαρµογή και στερέωση των κλωβών αγκύρωσης στον σιδηροπλισµό του
βάθρου και του φορέα, και η τοποθέτηση και ρύθµιση των συσκευών σύµφωνα µε
τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

Τιµή ανά πλήρως τοποθετηµένο σεισµικό αποσβεστήρα (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια οκτακόσια δέκα €
(Αριθµητικά): 1.810,00
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Άρθρο Ζ-96: ΣΤΟΜΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-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 χιλιόγραµµο εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου στοµίου αποχέτευσης
γεφυρών
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,70
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Άρθρο Ζ-97: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΣΙ∆ΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2672)
Κατασκευή πλαισίων, καλυµµάτων, εσχαρών, αγκυρώσεων και λοιπών απλών
σιδηρών εξαρτηµάτων φρεατίων, σύµφωνα µε την µελέτη, από µορφοχάλυβα
κατηγορίας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, γαλβανισµένα εν θερµώ κατά ΕΛΟΤ EN ISO
1641.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια των απαιτουµένων διατοµών µορφοχάλυβα και η διαµόρφωσή τους
σύµφωνα µε τα σχέδια (κοπές, λοξοτµήσεις, διατρήσεις, συγκολλήσεις κλπ) σε
εγκατάσταση εξοπλισµένη µε τις απαιτούµενες εργαλειοµηχανές
• το θερµό γαλβάνισµα της έτοιµης κατασκευής
• τα απαιτούµενα εξαρτήµατα λειτουργίας και στερέωσης (στροφείς, περικόχλια κλπ),
όλα γαλβανισµένα εν θερµώ
• η µεταφορά των ετοίµων γαλβανισµένων στοιχείων στην θέση εγκατάστασης
• η διάνοιξη οπών σε υπάρχοντα στοιχεία από σκυρόδεµα για την πάκτωση των
γαλβανισµένων στοιχείων
• η παρασκευή και εφαρµογή τσιµεντοκονίας για την έδραση και πάκτωση των
στοιχείων
• η τοποθέτηση και στερέωση των γαλβανισµένων στοιχείων στις προβλεπόµενες από
την µελέτη θέσεις και στάθµες
Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται και οι οπλισµοί σύνδεσης των πλακών ή φορέων
πρόσβασης µε τα ακρόβαθρα.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο γαλβανισµένων σιδηρών εξαρτηµάτων πλήρως τοποθετηµένων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 2,20
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Άρθρο Ζ-98: ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752)
Προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων φρεατίων, µε τα
αντίστοιχα πλαίσια έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124,
φέρουσας ικανότητας D400, σύµφωνα µε την µελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής
Εργων (ΠΚΕ).
Για τις εσχάρες των υπονόµων έχει εφαρµογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 ‘’Εσχάρες
υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο’’
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,
• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις µε κατάλληλα µέσα (πχ.
µε χρήση υδραυλικού γερανοβραχίονα),
• η προετοιµασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθµιση της απαιτουµένης
τελικής στάθµης του καλύµατος ή της εσχάρας µε χρήση ανθεκτικών υποθεµάτων
και η πάκτωση του πλαισίου έδρασης µε ισχυρή τσιµεντοκονία.
Τιµή ανά kg τοποθετηµένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων
φρεατίων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 1,20
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Άρθρο Ζ-99: ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6753)
Προµήθεια και τοποθέτηση βαθµίδων από µαλακό χυτοσίδηρο σε φρεάτια κάθε είδους,
σύµφωνα µε την µελέτη, τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ) και την ΕΤΕΠ 08-0701-05.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια των βαθµίδων,
• η διάνοιξη οπών στα τοιχώµατα του φρεατίου για την τοποθέτησή τους (ή αφαίρεση
των τεµαχίων διογκωµένης πολυστυρόλης που έχουν ενσωµατωθεί κατα την
σκυροδέτηση για την τοποθέτηση των βαθµίδων και επιµελής καθαρισµός της οπής)
• η πάκτωσής τους µε τσιµεντοκονίαµα ή εναλλακτικά η τοποθέτηση των βαθµίδων
στις κατάλληλες θέσεις κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου .
Τιµή ανά χιλιόγραµµο βαθµίδων από µαλακό χυτοσίδηρο.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,90
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Άρθρο Ζ-100: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΠΟ ΕΓΧΥΤΟ
ΑΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
Για την αποξήλωση παλαιού αγκυρωµένου ελαστοµεταλλικού αρµού γέφυρας ολικού
εύρους µετακίνησης µεγαλύτερου ή ίσου των 60mm, την επισκευή των φθαρµένων
χειλέων του προς δηµιουργία κατάλληλης βάσης υποδοχής νέου αρµού και την
τοποθέτηση νέου έγχυτου αρµού ασφαλτικής βάσης, σύµφωνα µε τις έγγραφες
εντολές της υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
1. αποκάλυψη του αρµού και καθαίρεση των προεξοχών σκυροδέµατος του
φορέα της γέφυρας
2. αποξήλωση του αρµού και αποµάκρυνση των άχρηστων υλικών
3. καθαρισµό µε πεπιεσµένο αέρα από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά
4. προετοιµασία της επιφάνειας του σκυροδέµατος, έλεγχο και επισκευή
των παρειών του αρµού µε κατάλληλο υλικό
5. καθαρισµό και στεγανοποίηση του φορέα µε επάλειψη µίας λεπτής
στρώσης ειδικού συνδετικού υλικού καθώς και τοποθέτηση µεταλλικής
(γαλβανισµένη λαµαρίνα ή αλουµίνιο) ειδικής πλάκας που δεν θα
εµποδίζει τη λειτουργία του αρµού µε σκοπό να µην επιτρέψει την
εισχώρηση υλικού στο διάκενο µεταξύ των φορέων και θα έχει πάχος
ικανό να παραλάβει τα φορτία κυκλοφορίας.
6. επάλειψη θερµού συνδετικού υλικού πάνω από τις µεταλλικές πλάκες
7. παρασκευή και διάστρωση του ασφαλτοσκυροδέµατος για την πλήρωση
του νέου έγχυτου αρµού ασφαλτικής βάσης, στεγανού, τηρουµένων των
προδιαγραφών σύνθεσης, ανάµιξης, παρασκευής του έγχυτου υλικού
πλήρωσης (ποσότητα ασφαλτικής µαστίχης, ποιότητα και µέγεθος
αδρανών κ.α.)
8. δόνηση µε δονητικό κύλινδρο ικανό για συµπύκνωση σε βάθος µέχρι
250χιλ.
9. εργασία του απαιτούµενου προσωπικού
10. προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας (µεταλλική πλάκα, συνδετικό υλικό, ασφαλτική
µαστίχη, αδρανή, κλπ), καθώς επίσης και µεταφορά αυτών από τον τόπο
προµήθειας στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών συµπεριλαµβανοµένων
των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των αυτοκινήτων
11. χρήση των απαιτούµενων οχηµάτων, µηχανηµάτων, εργαλείων και
οργάνων µε τις οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται
αλλά απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τεχνική
Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο µήκος προσωρινώς αντικατεστηµένου συµβατικού αρµού
διαστολής – συστολής γεφυρών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

Άρθρο Ζ-100.1:
Για αρµό εύρους 60 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 270,00
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Άρθρο Ζ-100.2: Για αρµό εύρους 80 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι τρία €
(Αριθµητικά): 323,00

Άρθρο Ζ-100.3:
Για αρµό εύρους 100 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά): 335,00

Άρθρο Ζ-100.4:
Για αρµό εύρους 140 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια ογδόντα δύο €
(Αριθµητικά): 382,00

Άρθρο Ζ-100.5:
Για αρµό εύρους 160 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια €
(Αριθµητικά): 400,00

Άρθρο Ζ-100.6:
Για αρµό εύρους 200 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια εβδοµήντα έξι €
(Αριθµητικά): 576,00

Άρθρο Ζ-100.7:
Για αρµό εύρους 250 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια τριάντα €
(Αριθµητικά): 630,00

Άρθρο Ζ-100.8:
Για αρµό εύρους 330 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια πενήντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 758,00
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Άρθρο Ζ-101: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΚΥΡΟΒΙ∆ΩΝ ΑΡΜΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ- ΣΥΣΤΟΛΗΣ
ΓΕΦΥΡΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6082.1)
Για την επισκευή αγκυρόβιδων που χρησιµοποιούνται για την αγκύρωση αρµού
διαστολής - συστολής γέφυρας σύµφωνα µε τη Τεχνική Περιγραφή και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των
απαιτούµενων υλικών, όπως ροδελών, παξιµαδιών κλπ.
• αφαίρεσης της σφράγισης οπών των αγκυρόβιδων
• ξεβιδώµατος µε δυναµόκλειδο των παξιµαδιών των αγκυρόβιδων
(εφόσον υπάρχουν)
• καθαρισµού των οπών ενσωµάτωσης των αγκυρόβιδων (µε
αεροσυµπιεστή)
• δηµιουργίας νέου σπειρώµατος (µε χρήση φιλιέρας) σε κάθε
αγκυρόβιδα
• επάλειψης µε αντιοξειδωτικό primer των επιφανειών των αγκυρόβιδων
• σφράγισης των οπών µε εποξειδικό συγκολλητικό µέχρι την επιφάνεια
έδρασης του αρµού
• αντικατάστασης των παλαιών ροδελών και παξιµαδιών κοχλίωσης µε
νέες µε αντιοξειδωτική προστασία και διαµέτρου ανάλογης µε αυτής
του νέου σπειρώµατος.
• τοποθέτησης (βίδωµα) µε δυναµόκλειδο των παξιµαδιών των
αγκυρόβιδων µε την ροπή που προδιαγράφει ο κατασκευαστής του
αρµού
• σφράγισης των οπών µε εποξειδικό κονίαµα
• κατανάλωσης ρεύµατος και µέσων αντιµετώπισης του κονιορτού
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας και εξοπλισµού, που απαιτούνται για
την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο επισκευασµένης και επανατοποθετηµένης αγκυρόβιδας αρµού
διαστολής - συστολής γέφυρας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 38,00
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Άρθρο Ζ-102: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΓΚΥΡΟΒΙ∆ΩΝ
ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6751)

ΑΡΜΩΝ

∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ

–

Για την αντικατάσταση αγκυρόβιδων που χρησιµοποιούνται για την αγκύρωση αρµού
διαστολής - συστολής γέφυρας σύµφωνα µε τη Τεχνική Περιγραφή και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των
απαιτούµενων υλικών, όπως αγκυρόβιδων, ειδικής ρητίνης ταχείας
πήξης κλπ.
• αφαίρεσης της σφράγισης οπής των αγκυρόβιδων
• ξεβιδώµατος µε δυναµόκλειδο των παξιµαδιών των αγκυρόβιδων
(εφόσον υπάρχουν)
• αποµάκρυνσης των αγκυρόβιδων, µε λήψη/αφαίρεση πυρήνα, ή µε
απλή µηχανική εξαγωγή στην περίπτωση πολύ χαλαρών
αγκυρόβιδων (αερόκλειδο)
• διάνοιξης νέων οπών (µε κρουστικό δράπανο ή καροταρία) βάθους
σύµφωνα µε το µήκος αγκύρωσης του δεδοµένου τύπου αρµού που
προβλέπεται από τον κατασκευαστή του και διαµέτρου σύµφωνα µε
το διάµετρο των αγκυρόβιδων, που προβλέπεται επίσης από τον
κατασκευαστή του αρµού
• καθαρισµού των οπών ενσωµάτωσης των αγκυρόβιδων (µε
αεροσυµπιεστή)
• πλήρωσης των οπών µε ειδική κόλλα
• τοποθέτησης των νέων αγκυρόβιδων που έχουν αντιοξειδωτική
προστασία και είναι διαµέτρου και µήκους σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή για τον δεδοµένο τύπο αρµού
• τοποθέτησης των νέων ροδελών και παξιµαδιών κοχλίωσης µε
αντιοξειδωτική προστασία
• τοποθέτησης (βιδώµατος) µε δυναµόκλειδο των παξιµαδιών των
αγκυρόβιδων µε την ροπή που προδιαγράφει ο κατασκευαστής του
αρµού
• σφράγισης των οπών µε µη συρρικνούµενο κονίαµα, υψηλής αντοχής
και ελαστικότητας
• κατανάλωσης ρεύµατος και µέσων αντιµετώπισης του κονιορτού
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας και εξοπλισµού, που απαιτούνται για
την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένης αγκυρόβιδας ελαστοµεταλλικού αρµού
συστολής - διαστολής γέφυρας που τοποθετείται σε αντικατάσταση άλλης που έχει
αφαιρεθεί.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα €
(Αριθµητικά): 80,00
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Άρθρο Ζ-103:
ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2921)
Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25,
διατοµής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια
λεπτοµερειών της µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα
παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση,
αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους
ξυλότυπους.
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι
οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών
πλην του σκυροδέµατος της βάσης έδρασης,
• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου
των 0,50 m, µε λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από
αυτά συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10,
ο εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg
τσιµέντου ανά m3 άµµου.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής
του, η οποία επιµετράται ιδιαιτέρως.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ €
(Αριθµητικά): 8,00
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Άρθρο Ζ-104: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙ∆ΩΝ κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922)
Πλακόστρωση πεζοδροµίων, νησίδων κλπ, µε τσιµεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339,
διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, µε επιφανειακή στοιβάδα από
λευκό τσιµέντο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών’’
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•

•

η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των τσιµεντοπλακών και των
υλικών στερέωσης και αρµολόγησης,
η τοποθέτηση των τσιµεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούµενου από ένα µέρος ασβέστη, πέντε
µέρη καθαρής άµµου και 180 kg τσιµέντου ανά m3,
η αρµολόγηση µε τσιµεντοµαρµαροκονία µε λευκό τσιµέντο σε αναλογία 650 kg
τσιµέντου ανά m3 µαρµαροκονίας και ο καθαρισµός των αρµών .

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο έτοιµης πλακοστρώσεως
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,40
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Άρθρο Ζ-105: ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ
Άρθρο Ζ-105.1:
Γεωύφασµα στραγγιστηρίων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από ίνες πολυπροπυλενίου, για την κατασκευή των γραµµικών στραγγιστηρίων της οδού και των στραγγιστηρίων όπισθεν τοίχων ή βάθρων, πάχους ≥1,0 mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1),
ελάχιστου βάρους 150 gr/m2 (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9864), εφελκυστικής αντοχής ≥9
kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιµήκυνσης σε θραύση ≥ 50% (κατά EN ISO
10319), αντοχής σε διάτρηση ≥1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 08-03-03-00.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•

η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου του έργου,
η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο
όρυγµα,
η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσµατος και για τη µόρφωση της διατοµής
του στραγγιστηρίου σύµφωνα µε τη µελέτη (µε χρήση ξυλίνων αντηρίδων,
πλαισίων κλπ χωρίς αιχµηρά άκρα) το τελικό κλείσιµο της διατοµής του
στραγγιστηρίου µε τις προβλεπόµενες επικαλύψεις του γεωυφάσµατος και η
συρραφή των φύλλων.

Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισµού για την τοποθέτηση των
προβλεποµένων υλικών του µονοβαθµίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του
τοποθετηµένου γεωυφάσµατος.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας στραγγιστηρίων µε γεωύφασµα.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,35

Άρθρο Ζ-105.2:
Γεωύφασµα διαχωρισµού
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από ίνες
πολυπροπυλενίου για τον διαχωρισµό εδαφικών στρώσεων προκειµένου να
αποφευχθεί η ανάµιξη των υλικών, βάρους ≥280 gr/m2, εφελκυστικής αντοχής ≥15
kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιµήκυνσης σε θραύση 50% (±20%) κατά ΕΛΟΤ
EN ISO 10319, αντοχής σε διάτρηση ≥3000 N (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και πάχους
1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864).
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•

η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου και οι πλάγιες µεταφορές του
το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των
εργασιών
• η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσµατος
• η επικάλυψη των παρακειµένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή
Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και µέσων, ώστε να
αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασµα.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας διαχωρισµού µε γεωύφασµα.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,50

Άρθρο Ζ-105.3:
Γεωύφασµα έδρασης επιχωµάτων σε “µαλακά εδάφη”
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
Προµήθεια και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από ίνες πολυπροπυλενίου, για
την ενίσχυση “µαλακών εδαφών” στις θέσεις έδρασης επιχωµάτων, σύµφωνα µε την
µελέτη, βάρους 300 gr/m2 εφελκυστικής αντοχής κατά την κυρία διεύθυνση ≥20 kN/m
κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, ενεργούς διαµέτρου πόρων 0,07 mm κατά ΕΝ ISO 12956
και αντοχής σε διάτρηση ≥3000 N κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•

η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου και οι πλάγιες µεταφορές του
το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των
εργασιών
• η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσµατος
• η επικάλυψη των παρακειµένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή
Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και υλικών για την
κατασκευή των επιχωµάτων, για την αποφυγή φθορών στο γεωύφασµα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας εδάφους µε γεωύφασµα.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,90
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Άρθρο Ζ-106: ΦΑΤΝΕΣ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
Άρθρο Ζ-106.1:
συρµατοκιβωτίων

Προµήθεια

συρµατοπλέγµατος

και

συρµάτων

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου συρµατοπλέγµατος γαλβανισµένου κατά
ΕΛΟΤ EN10244-2, µε ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2,
διπλής πλέξης, σε ρόλους, για την κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων για
την εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεµάτων, θωράκισης οχθών, τµηµάτων δρόµων,
τεχνικών έργων σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια
προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωµάτων (Serasanetti)’’.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

•

η δαπάνη προµήθειας του συρµατοπλέγµατος από χαλύβδινο γαλβανισµένο
σύρµα διπλής πλέξης, διαµέτρου 2,70 ή 3,00 mm, µε εξαγωνικές οπές ελεύθερων
διαστάσεων 8x10 cm, του γαλβανισµένου σύρµατος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’
αντιστοιχία µε τηv ως άνω διάµετρο του σύρµατος των φατνών) και του
γαλβανισµένου σύρµατος ενίσχυσης των ακµών κατά τις επιµήκεις πλευρές των
φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία µε τηv ως άνω διάµετρο του σύρµατος
των φατνών),
η δαπάνη µεταφοράς τους επί τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις και τις
πλάγιες µεταφορές.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο συρµατοπλέγµατος, ανάλογα µε τον τύπο προστασίας του
σύρµατος από το οποίο κατασκευάζεται το πλέγµα.
Άρθρο Ζ-106.1.1: Συρµατοπλέγµα και σύρµατα συρµατοκιβωτίων µε απλό
γαλβάνισµα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2311)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,30

Άρθρο Ζ-106.1.2: Συρµατοπλέγµα και σύρµατα συρµατοκιβωτίων, γαλβανισµένα µε
κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2311)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,60

Άρθρο Ζ-106.1.3: Συρµατοπλέγµα και σύρµατα συρµατοκιβωτίων, γαλβανισµένα µε
κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και πρόσθετη εξωτερική
προστασία µε επίστρωση βάσεως PVC
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2311)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,90

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 142 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-106.2:
Κατασκευή φατνών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2312)
Κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων από συρµατόπλεγµα προς εκτέλεση
έργων διευθέτησης ροής ρεµάτων, προάσπισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών
έργων κλπ. σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης,
πρανών και επιχωµάτων (Serasanetti)’’.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•

η προσέγγιση των συρµατοπλεγµάτων και των συρµάτων ραφής και ενίσχυσης
των ρόλων,
η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρµατοπλεγµάτων,
η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιµήκεις πλευρές αυτών µε γαλβανισµένο σύρµα,
η σύνθεση των φατνών,
η κατασκευή τυχόν απαιτουµένων ικριωµάτων,
η µεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόµενες θέσεις καθώς
η συµπληρωµατική ραφή των φατνών µετά την πλήρωσή τους.

Η προµήθεια των υλικών κατασκευής των συρµατοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης
αυτών τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αναπτυγµένης επιφάνειας συρµατοπλέγµατος φατνών,
µορφής κιβωτίων ή σάκων ή οπλισµού εκτοξευόµενου σκυροδέµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,10

Άρθρο Ζ-106.3: Πλήρωση φατνών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2313)
Πλήρωση έτοιµων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων (φατνών) µε κροκάλες
συλλεκτές ή λίθους λατοµείου διαστάσεων µεγαλύτερων από τη διάµετρο του βρόγχου
των συρµατοπλεγµάτων αλλά µικρότερων από 0,25 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-0201-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωµάτων (Serasanetti)’’.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•

η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις,
σταλίες κλπ, των απαιτούµενων κροκαλών ή λίθων λατοµείου,
η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες µε χρήση µηχανικού εξοπλισµού
και χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρωσης ετοίµων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι ένα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 21,90
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Άρθρο Ζ-106.4: Προµήθεια προκατασκευασµενων στρωµνών τύπου Reno
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου προκατασκευασµένων στρωµνών τύπου
Reno matresses, από γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα διπλής πλέξης για την εκτέλεση
έργων διευθέτησης ροής ρεµάτων, θωράκισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών
έργων σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια
προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωµάτων (Serasanetti)’’.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

•

η δαπάνη προµήθειας των προκατασκευασµένων στρωµνών από χαλύβδινο
σύρµα διπλής πλέξης, γαλβανισµένο κατά ΕΛΟΤ EN10244-2, µε ελάχιστη
ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, Φ 2,20 mm, µε εξαγωνικές
οπές ελεύθερων διαστάσεων 6x8 cm, µε γαλβανισµένο σύρµα ραφής Φ 2,20 mm
και γαλβανισµένο σύρµα ενίσχυσης επιµήκων ακµών Φ 2,70 mm
η δαπάνη µεταφοράς τους επί τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις και τις
πλάγιες µεταφορές.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο προκατασκευασµένης στρώµνης τύπου RENO, µε βάση τους
πίνακες ονοµαστικών βαρών του εργοστασίου κατασκευής,
Άρθρο Ζ-106.4.1:Στρωµνές τύπου RENO µε απλό γαλβάνισµα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2311)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,90

Άρθρο Ζ-106.4.2: Στρωµνές τύπου RENO, γαλβανισµένες µε κράµα ψευδαργύρου αλουµινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2311)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,10

Άρθρο Ζ-106.4.3: Στρωµνές τύπου RENO, γαλβανισµένες µε κράµα ψευδαργύρου αλουµινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al), και πρόσθετη εξωτερική προστασία µε
επίστρωση βάσεως PVC
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2311)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,40
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ΦΡΕΑΤΙΑ – ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ
Άρθρο Ζ-107: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ (ΠΚΕ)
Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης οµβρίων ή
στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν µέρει προκατασκευασµένα ή µε επί τόπου έγχυση,
σύµφωνα την µελέτη και τα εγκεκριµένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ),
συνδεδεµένα µε τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιµα για λειτουργία.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουµένων υλικών,
προκατασκευασµένων στοιχείων και εξαρτηµάτων για την πλήρη διαµόρφωση των
φρεατίων σύµφωνα µε τα ΠΚΕ
το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων
και τον χειρισµό των προκατασκευασµένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση
κατάλληλου γερανού)
η εκσκαφή του ορύγµατος θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασµένων στοιχείων ή/και η
τοποθέτηση οπλισµού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέµατος
η διαµόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου µεταξύ οπών και σωλήνων
µε µη συρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα
η προµήθεια και πάκτωση των βαθµίδων επίσκεψης,
η προµήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυµµάτων και πλαισίων
η επαναπλήρωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου
η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρµογή
της στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού

Στην τιµή µονάδας δεν περιλαµβάνονται:
•
•
•

η τοποθέτηση σιδηροπλισµού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν
η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του
εσωτερικού ύψους τους πέραν των 1200 mm
η κατασκευής λαιµού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόµων ή
στραγγιστηρίων

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου
Άρθρο Ζ-107.1: Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια εξήντα δύο €
(Αριθµητικά): 362,00
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Άρθρο Ζ-107.2: Φρεάτιο υδροσυλλογής µεταξύ πρανών (ΠΚΕ)
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια ενενήντα επτά € και εξήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 497,62

Άρθρο Ζ-107.3: Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια δεκαεπτά €
(Αριθµητικά): 317,00
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Άρθρο Ζ-108:
ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
∆ιαµόρφωση βαθµιδωτού ρείθρου µε προκατασκευασµένα στοιχεία απο σκυρόδεµα
C16/20, σύµφωνα µε την µελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) και την ΕΤΕΠ
05-02-06-00 ‘’Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής - εκροής αυτών’’
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

το προσωπικό, τα µέσα και ο εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση των
εργασιών
• η εκσκαφή και προετοιµασία της βάσης τοποθέτησης
• η διαµόρφωση βάσης έδρασης και χαλινών από σκυρόδεµα C12/15
• η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των προκατασκευασµένων
στοιχείων (σπονδύλων) επί του πρανούς µε χρήση γερανού
• η στερέωση των σπονδύλων και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία
• η λήψη µέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση εργασιών επί των πρανών
Επιµετρώνται τα έτοιµα βαθµιδωτά ρείθρα επί του πρανούς και όχι τα αναπτύγµατα των
χρησιµοποιηθέντων σπονδύλων (οι επικαλύψεις περιλαµβάνονται ανηγµένες στην τιµή
µονάδας).
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένων βαθµιδωτών ρείθρων επι του πρανούς.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,90
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Άρθρο Ζ-109:
ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΡΟΗΣ ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Φρεάτιο εισροής βαθµιδωτών ρείθρων από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, πλήρως
κατασκευασµένο, σύµφωνα µε την µελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) και
την ΕΤΕΠ 05-02-06-00 ‘’Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής - εκροής
αυτών’’
Τιµή ανά τεµάχιο φρεατίου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εννέα €
(Αριθµητικά): 109,00
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Άρθρο Ζ-110:
ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Φρεάτιο εκροής βαθµιδωτών ρείθρων από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, πλήρως
κατασκευασµένο, σύµφωνα µε την µελέτη και τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ)
και την ΕΤΕΠ 05-02-06-00 ‘’Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής - εκροής
αυτών’’
Τιµή ανά τεµάχιο φρεατίου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα ένα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 81,40
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Άρθρο Ζ-111: ΦΡΕΑΤΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας
C12/15, οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm
για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα
µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος

•

η επί τόπου σκυροδέτηση,
προκατασκευασµένου φρεατίου

•

η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των
καλωδίων

•

στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό
πλαίσιο µέσω ελαστικού παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση
ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer
ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)

•

η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη

ή

η

προµήθεια

και

εγκατάσταση

Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

Άρθρο Ζ-111.1: Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατό €
(Αριθµητικά): 100,00

Άρθρο Ζ-111.2: Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 170,00
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Άρθρο Ζ-112:
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Για τον πλήρη καθαρισµό των φρεατίων του δικτύου αποχέτευσης οµβρίων από τις
διάφορες φερτές ύλες και από ιζήµατα οποιασδήποτε σύστασης, στον οποίο
περιλαµβάνονται οι εξής επιµέρους εργασίες:
Αφαίρεση φερτών υλών και απορριµµάτων από τη σχάρα των φρεατίων.
Καθαρισµός των στοµίων σύνδεσης των φρεατίων µε το οδόστρωµα.
Αφαίρεση του καλύµµατος ή της σχάρας των φρεατίων
Αφαίρεση ιζηµάτων και λοιπών φερτών υλικών από το εσωτερικό των
φρεατίων µε χρήση αναρροφητικής αντλίας ή χειρωνακτικές µεθόδους.
Έλεγχος των σωλήνων που συνδέονται µε το φρεάτιο και καθαρισµός
τους µε νερό υπό πίεση.
Φόρτωση των φερτών υλών και ιζηµάτων µε οποιοδήποτε τρόπο ακόµη
και χειρωνακτικά σε ανατρεπόµενο αυτοκίνητο, µεταφορά τους σε θέσεις
που θα επιλεγούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την
επιβλέπουσα Υπηρεσία, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την
περιοχή εκτέλεσης των εργασιών, εκφόρτωση και απόθεσή τους.
Επανατοποθέτηση του καλύµµατος ή της σχάρας των φρεατίων
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
•

προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των
απαιτούµενων αναλωσίµων υλικών
• εργασίας όλου του απαιτούµενου προσωπικού
• προσκόµισης,
χρήσης
και
αποκόµισης
των
απαιτούµενων
µηχανηµάτων, οχηµάτων, εργαλείων, οργάνων κλπ., µετά των κάθε
είδους σταλιών, στις θέσεις που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα
Υπηρεσία για την εκτέλεση της εργασίας.
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο φρεατίου πλήρως καθαρισµένου.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα πέντε €
(Αριθµητικά): 45,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 151 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-113:

Ε∆ΑΦΟΠΑΣΣΑΛΟΙ (JET GROUTING)

Κατασκευή εδαφοπασσάλων για την ενίσχυση του εδάφους µε ανάµιξη εδαφικού υλικού
µε ένεµα µε την τεχνική JET GROUTING, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 11-03-04-00
‘’Εδαφοπάσσαλοι µε ενεµάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting)’’
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•
•

η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση,
όλων των υλικών (νερό, τσιµέντο κλπ),
η προσκόµιση, αποκόµιση και χρήση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων
η διάτρηση οπών στο βάθος που προβλέπεται από την Μελέτη,
η εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων και δοκιµών.

Τιµή ανά µέτρο µήκους εδαφοπασσάλου.
Άρθρο Ζ-113.1: Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting) Φ0,40 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πέντε €
(Αριθµητικά): 105,00

Άρθρο Ζ-113.2: Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting) Φ0,60 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι τέσσερα €
(Αριθµητικά): 124,00
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Άρθρο Ζ-114: ΧΑΛΙΚΟΠΑΣΣΑΛΟΙ

Κατασκευή χαλικοπασσάλου οποιουδήποτε βάθους, µε αφαίρεση ή εκτόπιση του
εδαφικού υλικού πάσης φύσεως και πλήρωση της οπής µε σκύρα καθαρά χειµάρρου ή
λατοµείου, µεγέθους κόκκου 1,00 έως 6,00 cm, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 11-03-03-00 ‘’
∆ονητική αντικατάσταση εδαφών (κατασκευή χαλικοπασσάλων)’’
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•

η προµήθεια και µεταφορά των σκύρων επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε
απόσταση, και η τυχόν πλύση τους,
η προσκόµιση, αποκόµιση και χρήση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων
η προετοιµασία των δαπέδων διάτρησης,
η αφαίρεση, µεταφορά και απόθεση σε κατάλληλες θέσεις του εδαφικού υλικού, ο
καταβιβασµός του βυθιζόµενου σωλήνα σε έδαφος πάσης φύσεως,
η ανάσυρση του σωλήνα ή η εγκατάλειψή του σε περίπτωση αδυναµίας
ανάσυρσης,
η εισκόµιση, αποκόµιση, προσέγγιση και χρήση των µηχανηµάτων, η πλήρωση της
οπής µε υλικό,
η εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων και δοκιµών.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο χαλικοπασσάλου.
Άρθρο Ζ-114.1: Χαλικοπάσσαλοι Φ0,60 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 38,00
Άρθρο Ζ-114.2: Χαλικοπάσσαλοι Φ0,80 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 52,50
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Άρθρο Ζ-115:
ΒΛΗΤΡΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Β500C ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 25 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612)
Βλήτρα από χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος κατηγορίας B500C, διατοµής Φ25 mm,
εντός υφισταµένων / διατηρουµένων στοιχείων/µελών κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
•

Η διάτρηση οπής µε διάµετρο Dβλητρ. + 4,0 mm για να υπάρξει το απαραίτητο
διάκενο για την εποξειδική κόλλα ή κονίαµα. Το βάθος της οπής θα είναι 10 x
Dβλητρ., εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην µελέτη.

•

Η εκτράχυνση των παρειών της οπής µε συρµατόβουρτσα εκτράχυνσης,
κατάλληλης διαµέτρου ώστε "να βρίσκει" στα τοιχώµατα της οπής.

•

Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών µέχρι να τοποθετηθούν οι
ράβδοι οπλισµού.

•

Ο επιµελής καθαρισµός του εσωτερικού της οπής αµέσως πριν την τοποθέτηση
της ράβδου οπλισµού:
- µε πεπιεσµένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρµοσθεί εποξειδική συγκολλητική
ρητίνη
- µε πλύση µε νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρµοσθεί κονίαµα
πάκτωσης.

• Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και προετοιµασία του συγκολλητικού
υλικού (ρητίνης ή κονιάµατος), σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου
παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εντός της οπής.
• Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές,
για να αποφευχθεί η εκροή του συγκολλητικού υλικού θα χρησιµοποιούνται
κόλλες ή κονιάµατα υψηλού ιξώδους κατάλληλα για εργασία προς τα πάνω (over
head).
• Απαγορεύεται να επαλείφεται το βλήτρο µε συγκολλητικό υλικό και στην
συνέχεια να τοποθετείται στην οπή. Με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται ότι θα
γεµίσει πλήρως το διάκενο µεταξύ συνδέσµου και παρειών (άντυγος) οπής.
• Η προµήθεια χάλυβα οπλισµών κατηγορίας Β500C και η κοπή του για την
διαµόρφωση των βλήτρων στις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις
• Τα πάσης φύσεως ικριώµατα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών
και οι τυχόν προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για την διακίνηση προσωπικού
και µέσων.
• Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιµών

- οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύµφωνα
µε την µελέτη και ότι το προεξέχον τµήµα είναι του προβλεποµένου µήκους

- δοκιµή µε το χέρι της ακαµψίας όλων των βλήτρων, µετά από 24 h εάν
εφαρµοσθεί εποξειδικό συγκολλητικό ή 7 ηµέρες εάν έχει εφαρµοσθεί κονίαµα
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- δοκιµή πλευρικής µετατόπισης σε ποσοστό 1% των βλήτρων: µε πλευρικές
κρούσεις κάµπτονται τα προεξέχοντα τµήµατα κατά 45° και ελέγχεται εάν
αστοχήσει το συγκολλητικό υλικό (εάν η δοκιµή είναι επιτυχής τα βλήτρα δεν
επανέρχονται στην αρχική τους θέση).
Εαν διαπιστωθούν µή συµµορφώσεις κατά τις ανωτέρω δοκιµές, θα αποκαθίστανται
µε διορθωτικά µέτρα που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οσα βλήτρα αστοχούν δεν θα
επιµετρώνται προς πληρωµή.
Τιµή ανά τεµάχιο βλήτρου τοποθετηµένου και αποδεκτού σύµφωνα µε τα ανωτέρω
(τεµ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,50
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Άρθρο Ζ-116: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C20/25 ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΡΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2551)
Κατασκευή µανδύα ενίσχυσης/αποκατάστασης βάθρου γέφυρας, αποιασδήποτε
διατοµή, ανεξαρτήτως του ύψους του µεσοβάθρου ή ακροβάθρου, από σκυρόδεµα
C20/25 µε αναστολέα διάβρωσης ως πρόσθετο (admixture), χωρίς την αξία του
σιδηροπλισµού και της πάκτωσής του στο πέδιλο και την στέψη του βάθρου.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•

Η υδροβολή επιφανειών υπαρχόντων βάθρων για την αποµάκρυνση όλων των
σαθρών σκυροδεµάτων και την αποξείδωση του εκτεθειµένου υπάρχοντος
οπλισµού σε επίπεδο Sa 2 ½ κατά τους Σουηδικούς κανονισµούς SIS.
• Η εφαρµογή παχυρεύστου αναστολέα διάβρωσης επί του εκτεθειµένου
οπλισµού µε πινέλο ή ρολλό.
• Η κατασκευή των απαιτουµένων ικριωµάτων για την εξασφάλιση δαπέδου
εργασίας και την στήριξη των ξυλοτύπων.
• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου σκυροδέµατος ποιότητος C20/25, στο
οποίο, πέραν των προσθέτων για την εξασφάλιση του απαιτουµένου εργασίµου,
θα εµπεριέχεται αναστολέας διάβρωσης ως πρόσθετο του σκυροδέµατος, της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η αναλογία προσθήκης του αναστολέα διάβρωσης θα
είναι η συνιστώµενη από τον προµηθευτή του υλικού που θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία.
• Η σκυροδέτηση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος µε µπούµα καταλλήλου
µήκους, συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση δονητών εµβαπτιζοµενών ή
επιφανείας και συντήρηση του σκυροδέµατος επί 7 ηµέρες µατά την αφαίρεση
των ξυλοτύπων µε χρήση υγρής λινάτσας ή ψεκασµό µε υλικό προστασίας
έναντι ταχείας αφυδάτωσης (evaporation retarder).
• Η βαφή της τελικής επιφανείας µε ακρυλική βαφή υψηλής διαπνοής και υψηλής
αντίστασης στην διείσδυση νερού και χλωριδίων.
• Οι δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία έκθεση µεθοδολογίας για την
εκτέλεση των εργασιών µε πλήρη στοιχεία για τα ενσωµατούµενα πρόσθετα, τις
διαδικασίες σκυροδέτησης, την διάταξη των ικριωµάτων και τα µέτρα ασφαλείας κατά
την εκτέλεση των εργασιών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) µανδύα, µε βάση την θεωρητική διατοµή που
προβλέπεται από την µελέτη. Το σκυρόδεµα αποκατάστασης της αρχικής διατοµής
του βάθρου (πλήρωσης του όγκου που αντιστοιχεί στα σαθρά υλικά που θα
αποµακρυνθούν µε την υδροβολή), θεωρείται ανηγµένο για την πληρωµή στην
θεωρητική διατοµή του µανδύα.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα ένα €
(Αριθµητικά): 171,00
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Άρθρο Ζ-117: ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΡΑΒ∆ΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισµού εντός υφισταµένων / διατηρουµένων
στοιχείων/µελών κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (βλήτρα από χάλυβα
οπλισµού σκυροδέµατος).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

•
•
•

•

•

•

Η διάτρηση οπής µε διάµετρο µεγαλύτερη αυτής του συνδέσµου για να υπάρξει
το απαραίτητο διάκενο για την εποξειδική κόλλα ή κονίαµα. Εάν δεν καθορίζεται
διαφορετικά στην µελέτη η διάµετρος της οπής θα είναι Dβλητρ. + 4,0 mm. Για τους
διατµητικούς συνδέσµους (βλήτρα) το βάθος της οπής θα είναι 10 x Dβλητρ., εκτός
εάν καθορίζεται διαφορετικά στην µελέτη.
Η εκτράχυνση των παρειών της οπής µε συρµατόβουρτσα εκτράχυνσης,
κατάλληλης διαµέτρου ώστε "να βρίσκει" στα τοιχώµατα της οπής.
Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών µέχρι να τοποθετηθούν οι
ράβδοι οπλισµού.
Ο επιµελής καθαρισµός του εσωτερικού της οπής αµέσως πριν την τοποθέτηση
της ράβδου οπλισµού:
- µε πεπιεσµένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρµοσθεί εποξειδική συγκολλητική
ρητίνη
- µε πλύση µε νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρµοσθεί κονίαµα
πάκτωσης.
Η προετοιµασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή κονιάµατος), σύµφωνα µε
τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς
ποσότητας εντός της οπής.
Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές,
για να αποφευχθεί η εκροή του συγκολλητικού υλικού θα χρησιµοποιούνται
κόλλες ή κονιάµατα υψηλού ιξώδους κατάλληλα για εργασία προς τα πάνω (over
head). Απαγορεύεται να επαλείφεται το βλήτρο µε συγκολλητικό υλικό και στην
συνέχεια να τοποθετείται στην οπή. Με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται ότι θα
γεµίσει πολήρως το διάκενο µεταξύ συνδέσµου και παρειών (άντυγος) οπής.
Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιµών
- οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύµφωνα
µε την µελέτη και ότι το προεξέχον τµήµα είναι του προβλεποµένου µήκους
- δοκιµή µε το χέρι της ακαµψίας όλων των βλήτρων, µετά από παρέλευση 29h
εάν εφαρµοσθεί εποξειδικό συγκολλητικό ή 7 ηµερών εάν έχει εφαρµοσθεί
κονίαµα
- δοκιµή πλευρικής µετατόπισης σε ποσοστό 1% των βλήτρων: µε πλευρικές
κρούσεις κάµπτονται τα προεξέχοντα τµήµατα κατά 45° και ελέγχεται εάν
αστοχήσει το συγκολλητικό υλικό (εάν η δοκιµή είναι επιτυχής τα βλήτρα δεν
επαναφέρονται στην αρχική τους θέση).

Εαν διαπιστωθούν µή συµµορφώσεις κατά τις ανωτέρω δοκιµές, θα αποκαθίστανται
µε διορθωτικά µέτρα που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οσα βλήτρα αστοχούν δεν θα
επιµετρώνται προς πληρωµή.
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Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης τα πάσης φύσεως ικριώµατα που θα απαιτηθούν
για την εκτέλεση των εργασιών και οι τυχόν προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για
την διακίνηση προσωπικού και µέσων εκτέλεσης των εργασιών.
∆εν συµπεριλαµβάνεται η αξία του σιδήρου οπλισµού ποιότητας Β500C από τον
οποίο θα διαµορφωθούν τα βλήτρα. Το βάρος αυτού θα επιµετρηθεί µαζί µε τον
λοιπό εξοπλισµό των σκυροδεµάτων (θα συµπεριληφθεί στους πίνακες οπλισµών).
Τιµή ανά τεµάχιο βλήτρου τοποθετηµένου και αποδεκτού σύµφωνα µε τα ανωτέρω
(τεµ.).
Άρθρο Ζ-117.1: Bλήτρα από ράβδους Φ10 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 7025)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,80

Άρθρο Ζ-117.2: Bλήτρα από ράβδους Φ12 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 7025)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε €
(Αριθµητικά): 5,00

Άρθρο Ζ-117.3: Bλήτρα από ράβδους Φ14 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 7025)
ΕΥΡΩ
άρθρο Ζ-117.4:

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,30
Bλήτρα από ράβδους Φ16 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 7025)
(Ολογράφως): Πέντε € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,70

Άρθρο Ζ-117.5: Bλήτρα από ράβδους Φ18 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 7025)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,70

Άρθρο Ζ-117.6: Bλήτρα από ράβδους Φ20 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 7025)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,60
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Άρθρο Ζ-118: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2651)
Ανακατασκευή αρµών διαστολής καταστρώµατος γέφυρας, στις θέσεις των
µεοσβάθρων και των ακροβάθρων και συγκεκριµένα:
α.

Επιµελής αφαίρεση υπαρχόντων αρµοκαλύπτρων µε αποκοπή των βλήτρων
στερέωσης µε τροχό για αποφυγή τοπικών φθορών στο σκυρόδεµα των
παρειών του αρµού.
β. Πλήρης καθορισµός του διάκενου του αρµού από φερτά υλικά ή ασφαλτικά
σφραγιστικά υλικά που έχουν τοποθετηθεί κατά το παρελθόν µε χρήση
εργαλείων χειρός, πεπιεσµένου αέρα διαλυτών ή/και φλογίστρου.
γ. Τοποθέτηση νέου αρµοκαλύπτρου, ενδεικτικού τύπου ALGAFLEX T30 ή
ισοδυνάµου, πλήρης ευθυγράµµισή του µε την νέα τελική σάθµη των
ασφαλτικών του φορέα και πάκτωσή του µε εποξειδικό κονίαµα και βλήτρα,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού του αρµού.
Τιµή ανά τρέχουν µέτρο (m) πλήρως αποπερατωµένης εργασίας ως άνω.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 670,00
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Άρθρο Ζ-119: ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 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.).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια €
(Αριθµητικά): 1.000,00
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Άρθρο Ζ-120: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΥΠΟΣΤΕΙ ΦΘΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΗ
ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

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:
K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 161 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

•

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).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας φορέα ή βάθρων που αποκαθίστανται
ως άνω για τις ακόλουθες περιπτώσεις εφαρµογής.

Άρθρο Ζ-120.1: 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)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2412)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 71,50

Άρθρο Ζ-120.2: Σε στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα σε ύψος από το δάπεδο
εργασίας µεγαλύτερο των 10,0 m, µε σποραδική εφαρµογή
επισκευαστικών κονιαµάτων (επιφανείας µε σποραδικές οξειδώσεις
οπλισµού).
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2412)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα έξι €
(Αριθµητικά): 86,00

Άρθρο Ζ-120.3: Σε στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα σε ύψος από το δάπεδο
εργασίας µεγαλύτερο των 10,0 m, µε συστηµατική εφαρµογή
επισκευαστικών κονιαµάτων (επιφανείας µε εκτεταµένη διάβρωση
οπλισµού).
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2412)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα ένα €
(Αριθµητικά): 171,00
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Άρθρο Ζ-121: ΥΠΟΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
Άρθρο Ζ-121.1:
Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β)
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις
µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή
και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η
προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά
την κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,10

Άρθρο Ζ-121.2:
Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3111.Β)
Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από
θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-0300 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη
µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η
προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εξήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 1,66
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Άρθρο Ζ-122: ΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
Άρθρο Ζ-122.1: Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β)
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις
µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή
και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η
προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά
την κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης βάσης µεταβλητού πάχους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,10

Άρθρο Ζ-122.2: Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β)
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από
θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-0300 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη
µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η
προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εβδοµήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 1,76
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Άρθρο Ζ-123: ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β)
Κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρωµάτων, σταθερού ή µεταβλητού πάχους,
από θραυστά υλικά λατοµείου, µε ποσοστό διερχόµενου κλάσµατος από το κόσκινο
Νο 200 ίσο προς 3-10%, ή µε την κοκκοµετρική διαβάθµιση που προβλέπεται από
την µελέτη, µε βαθµό συµπύκνωσης τουλάχιστον 95% της πυκνότητας, που
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor
modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-0303-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά".
Η στρώση στράγγισης οδοστρώµατος (ΣΣΟ) αποτελεί τµήµα της "στρώσης έδρασης
οδοστρώµατος" (ΣΕΟ) και όχι της δοµικής κατασκευής του οδοστρώµατος. Σε κάθε
περίπτωση το υλικό κατασκευής της στρώσης έδρασης οδοστρώµατος (ΣΕΟ) είναι
πιο λεπτόκοκκο από το υλικό στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος (ΣΣΟ).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•
•

η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών,
η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,
η διάστρωση, η διαβρoxή και η συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η
προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια και ο επιθυµητός βαθµός
συµπύκνωσης.

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά
την κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένου όγκου στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 16,60
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Άρθρο Ζ-124: ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΟΡΥΓΜΑΤΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3111.Β)

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ

ΣΕ

ΒΡΑΧΩ∆Η

Kατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης σε βραχώδη ορύγµατα, ελαχίστου
συµπυκνωµένου πάχους 0,08 m, µε αδρανή θραυστά σταθεροποιουµένου τύπου,
ανεξάρτητα από τη µορφή και έκταση της επιφάνειας διάστρωσης, σύµφωνα µε την
ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά",
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται:
•
•
•
•

η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών,
η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,
η διάστρωση, η διαβρoxή και η συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η
προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια και ο επιθυµητός βαθµός
συµπύκνωσης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ισοπεδωτικής στρώσης ελάχιστου συµπυκνωµένου
πάχους 0,08 m
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και τριάντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,31
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Άρθρο Ζ-125: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3311.Β)
Κατασκευή στρώσεων ερείσµατος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό υλικό
λατοµείου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται:
•
•
•
•

η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών,
η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,
η διάστρωση, η διαβρoxή και η συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η
προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια και ο επιθυµητός βαθµός
συµπύκνωσης.

Επιµέτρηση κατ’ όγκο ερείσµατος βάσει διατοµών (αναλυτικός υπολογισµός), εντός
των γραµµών πληρωµής που καθορίζονται στις τυπικές διατοµές της µελέτης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένων στρώσεων ερείσµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ €
(Αριθµητικά): 18,00
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Άρθρο Ζ-126: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3231)
Αναµόχλευση, διάστρωση και συµπύκνωση υφισταµένων στρώσεων οδοστρωσίας
από θραυστά αδρανή, προκειµένου να ενταχθούν στην νέα διατοµή της οδού ως
στρώση υπόβασης ή βάσης, χωρίς ενσωµάτωση προσθέτων υλικών.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η αναµόχλευση των υφιασταµένων στρώσεων οδοστρωσίας,
• η ενδεχόµενη διαλογή υλικών (π.χ. συλλογή και αποµάκρυνση ακαταλλήλων),
• η διάστρωση, η διαβρoxή και η συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η
προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια και ο επιθυµητός βαθµός
συµπύκνωσης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ανακατασκευασθέντος οδοστρώµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 0,33
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Άρθρο Ζ-127: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο
ΤΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΦΡΩ∆ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ
Ανακατασκευή βάσης οδοστρωµάτων µε αξιοποίηση των υλικών των υφισταµένων
στρώσεων (Κ.Θ.Α, ασύνδετες βάσεις/υποβάσεις οδοστρωσίας, ασφαλτικοί τάπητες)
µε εφαρµογή της µεθόδου της ψυχρής επιτόπου ανακύκλωσης µε προσθήκη
αφρώδους ασφάλτου και άλλων σταθεροποιητών (CIR: cold in-situ recycling),
σύµφωνα µε την ειδική µελέτη που θα εκπονηθεί προς τούτο και την ΕΤΕΠ 05-03-1600 ‘’Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώµατος µε βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και
προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR)’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• οι εργαστηριακές δοκιµές για την συλλογή στοιχείων για την µελέτη σύνθεσης και
τον ποιοτικό έλεγχο του τελικού προϊόντος
• η εκπόνηση µελέτης διαστασιολόγησης του οδοστρώµατος
• η εκπόνηση µελέτης σύνθεσης του υλικού της ανακυκλωµένης στρώσης ανά
περιοχή εφαρµογής
• η παροχή υπηρεσιών Ειδικευµένου Οίκου (Ε.Ο.) µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην
εφαρµογή της µεθόδου,
• η παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών,
• η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του ειδικού συρµού ανακύκλωσης και
του λοιπού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση
των εργασιών µε εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθοδολογίας
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαιτουµένων προσθέτων αδρανών
υλικών, κοκκοµετρικής διαβάθµισης σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη µελέτη
συνθέσεως
• η συµπύκνωση του µείγµατος που διαστρώνεται από τον συρµό ανακύκλωσης
στον προβλεπόµενο βαθµό
• οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ζώνη εκτέλεσης των εργασιών µε εφαρµογή της
προβλεπόµενης προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης
∆εν περιλαµβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα:
• η τυχόν απαιτούµενη απόξεση υφισταµένων ασφαλτικών στρώσεων πριν από
την έναρξη των εργασιών µε την µέθοδο CIR
• η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου προς αφροποίηση
• η αξία του ενσωµατουµένου τσιµέντου (εάν προβλέπεται στην µελέτη συνθέσεως)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ανακατασκευασµένης βάσης οδοστρώµατος µε την
µέθοδο CIR, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της, ως εξής:
Άρθρο Ζ-127.1:
Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος συµπυκνωµένου πάχους
έως 0,15 m µε την µέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο - 4321B)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και εβδοµήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 9,77
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Άρθρο Ζ-127.2:
Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος συµπυκνωµένου πάχους
από 0,15 έως 0,20 m µε τη µέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο - 4321B)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,90

Άρθρο Ζ-127.3:
Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος συµπυκνωµένου πάχους
από 0,20 έως 0,25 m µε τη µέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο - 4321B)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,90

Άρθρο Ζ-127.4:
Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος συµπυκνωµένου πάχους
από 0,25 έως 0,30 m µε τη µέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο - 4321B)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,80
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Άρθρο Ζ-128: ΤΟΜΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269A)
Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο,
οποιουδήποτε πάχους, µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις
έξω από τα προβλεπόµενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον
οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων
καθαίρεσης, τιµολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες’’
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,81
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Άρθρο Ζ-129: ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ)
Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση
αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε
οµαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 0503-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος
• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις
προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης
• Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση
• Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού
• Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή
προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής φρεζαρίσµατος υφιστάµενου οδοστρώµατος.
Άρθρο Ζ-129.1:
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος
έως 4 cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,95

Άρθρο Ζ-129.2:
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος
έως 6 cm.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 1,20

Άρθρο Ζ-129.3:
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος
έως 8 cm.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,55
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Άρθρο Ζ-130: ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΦΡΕΖΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-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.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,90
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Άρθρο Ζ-131: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110)
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε
όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της
επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01
"Ασφαλτική προεπάλειψη".
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),
• η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
• η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής
ή προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα €
(Αριθµητικά): 1,00
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Άρθρο Ζ-132: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-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.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 0,38
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Άρθρο Ζ-133: ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα
από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν
θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή
ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04
"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και
της ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη
συνθέσεως
• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε
fιnisher
• η σταλία των µεταφορικών µέσων
• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε
να προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα
• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων
ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο
πάχος της, ως εξής:
Άρθρο Ζ-133.1:
Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4321.Β1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και τριάντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,34

Άρθρο Ζ-133.2:
Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,06 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4321.Β1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και σαράντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 7,43

Άρθρο Ζ-133.3:
Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,07 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4321.Β1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 8,52
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Άρθρο Ζ-134: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β1)
Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού πάχους, σε υπόγεια και
υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε
ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά
αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέµατος".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•

η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και
της ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη
συνθέσεως
η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε
fιnisher
η σταλία των µεταφορικών µέσων
η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε
να προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα
η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων
ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία
τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση
των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη
ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα.
Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών πρό και µετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε
βάρος µε βάση τα αποτελέσµατα εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων, ή µε βάση
ζυγολόγια προσκοµιζοµένου προς διάστρωση ασφαλτοµίγµατος.
Τιµή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα επτά € και τριάντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 87,36
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Άρθρο Ζ-135: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β1)
Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια
έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα
παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά
λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέµατος".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και
της ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη
συνθέσεως
• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε
fιnisher
• η σταλία των µεταφορικών µέσων
• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε
να προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα
• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων
ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
• οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία
τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση
των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη
ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η ασφαλτική προεπάλλειψη ή
συγκολλητική επάλειψηπου θα πληρώνεται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης,
αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και δεκατέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,14
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Άρθρο Ζ-136: ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα
παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά
λατοµείου, 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".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και
της ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη
συνθέσεως
• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε
fιnisher
• η σταλία των µεταφορικών µέσων
• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε
να προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα
• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων
ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας
και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το
συµπυκνωµένο πάχος της και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής:
Άρθρο Ζ-136.1:
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους
0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,74

Άρθρο Ζ-136.2:
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους
0,05 m µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β1)
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον και η προµήθεια και ενσωµάτωση
πολυµερούς βελτιωτικού ασφάλτου τύπου EVA ή αναλόγου,
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,54
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Άρθρο Ζ-137: ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια
έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα
παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε σκληρά θραυστά αδρανή υλικά
λατοµείου, πυκνής σύνθεσης (τύπου 1), σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-12-01 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού
σκυροδέµατος".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων σκληρών και λοιπών
αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του
ασφαλτοµίγµατος
• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη
συνθέσεως
• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε
fιnisher
• η σταλία των µεταφορικών µέσων
• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε
να προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα
• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων
ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας,
αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-12-014,
ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης
ασφάλτου, ως εξής:
Άρθρο Ζ-137.1:
Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συµπυκνωµένου πάχους
0,04 m µε χρήση κοινής ασφάλτου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 7,55

Άρθρο Ζ-137.2:
Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συµπυκνωµένου πάχους
0,04 m µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β1)
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον και η προµήθεια και ενσωµάτωση
πολυµερούς βελτιωτικού ασφάλτου τύπου EVA ή αναλόγου,
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 9,35
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Άρθρο Ζ-138: ΛΕΠΤΕΣ
ΣΚΥΡΟΜΑΣΤΙΧΗΣ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ

ΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ

Για την πλήρη κατασκευή λεπτής αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας από ασφαλτική
σκυροµαστίχη (skid resistant asphalt slurry wearing course), σε υπόγεια και υπαίθρια
έργα, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, σύµφωνα
µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-12-04 "Αντιολισθηρή
στρώση από ασφαλτική σκυροµαστίχη".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

Η προµήθεια των απαιτούµενων αδρανών, των υλικών τροποποίησης της
ασφάλτου (πολυµερές χηµικό πρόσθετο µε ή χωρίς ίνες), του αντιϋδρόφιλου υλικού
κλπ.
• Η µεταφορά των παραπάνω υλικών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε
απόσταση µε τις σταλίες, τις φορτοεκφορτώσεις και το χαµένο χρόνο
φορτοεκφορτώσεων στη θέση παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος.
• Η παρασκευή του ασφαλτοµίγµατος.
• Ο επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας διάστρωσης µε µηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση, όπου απαιτείται.
• Η µεταφορά του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος µε τη σταλία και τις φορτοεκφορτώσεις
από την εγκατάσταση παρασκευής του στη θέση διάστρωσης,
• Η εισκόµιση - αποκόµιση και χρήση στον τόπο του έργου του απαιτούµενου
µηχανικού εξοπλισµού
• Η διάστρωση και συµπύκνωση της λεπτής αντιολισθηρής στρώσης
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου. Η
συγκολλητική επάλειψη και το τυχόν απαιτούµενο φρεζάρισµα, τιµολογούνται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο λεπτής ασφαλτικής στρώσης
Άρθρο Ζ-138.1: Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυροµαστίχης πάχους 30 mm µε
κοινή άσφαλτο
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και δεκαέξι λεπτά
(Αριθµητικά): 5,16

Άρθρο Ζ-138.2: Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυροµαστίχης πάχους 30 mm µε
χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β1)
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον και η προµήθεια και ενσωµάτωση
πολυµερούς βελτιωτικού ασφάλτου τύπου EVA ή αναλόγου,
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και σαράντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 6,46
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Άρθρο Ζ-139: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 40 KN/M ΚΑΤΑ ΤΙΣ ∆ΥΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2311)
Χαλυβδίνο πλέγµα οπλισµού ασφαλτικών ταπήτων από σύρµα διπλής πλέξης Φ2,4
mm εφελκυστικής αντοχής 380-550 Ν/mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3, βρόχου 8x10 cm,
µε σύρµα ενίσχυσης ακµών Φ 3,0 mm και πρόσθετες εγκάρσιες ράβδους ενίσχυσης
(κατά την έννοια του πλάτους του φύλλου) ,ανά δύο βρόχους, Φ 4,4 mm, πλεγµένες
εντός του πλέγµατος κατά την κύρια διεύθυνση, όλα γαλβανισµένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
10244-2 (πίνακας 2, κλάση Α).
Εφελκυστική αντοχή πλέγµατος, κατά τις δύο διευθύνσεις, 40 kN/m, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13581.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του πλέγµατος σε ρολούς
• Ο καθαρισµός της επιφανείας εφαρµογής µε χρήση µηχανικού σαρώθρου. Η
επιφάνεια εφαρµογής του πλέγµατος θα πρέπει να είναι στεγνή.
• Η εκτύλιξη των ρολών του πλέγµατος µε χρήση µηχανήµατος µε προσαρµοσµένη
διάταξη ανάρτησης/εκτύλιξης. Η επικάλυψη των διαδοχικών φύλλων του
πλέγµατος θα είναι τουλάχιστον 15 cm κατά µήκος και 30 cm κατά πλάτος.
Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η επικάλυψη πέραν των δύο φύλλων πλέγµατος
στην αυτή θέση.
• Η εξοµάλυνση και τάνυση του πλέγµατος µε χρήση ελαστικοφόρου οδοστρωτήρα ή
αναλόγου µηχανήµατος καθώς και η στερέωσή του µέχρι την ολοκλήρωση της
ασφαλτόστρωσης, είτε µε σειράδια ασφαλτικού κατά τόπους είτε µε κάρφωµα µε
ειδικές καρφίδες, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του πλέγµατος.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφανείας οπλισµένης ασφαλτικής στρώσης, µε
ανηγµένες τις επικαλύψεις του πλέγµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,30
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Άρθρο Ζ-140: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΤΑΠΗΤΑ
ΜΕ
ΧΡΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ
ΛΕΠΤΟΤΑΠΗΤΑ
(MICROSURFACING) ΣΕ ∆ΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ (ΤΥΠΟΣ Ι +ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β)
Για την επισκευή αντιολισθηρού τάπητα, ο οποίος παρουσιάζει επιφανειακές φθορές
(αποκολλήσεις λεπτόκοκκων και χοντρόκοκκων αδρανών), µε διάστρωση ασφαλτικού
αντιολισθηρού λεπτοτάπητα σε δύο στρώσεις συνολικού συµπυκνωµένου πάχους 10 –
12 χλστ. από ψυχρό ασφαλτόµιγµα τύπου Slurry Seal σύµφωνα µε την Πρότυπη
Τεχνική Οδηγία ASTM D 3910-90, την εγκύκλιο Ε.96 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. πρωτ.
ΕΚ2/6077/643/3.9.1987) και τις ενηµερωτικές τεχνικές οδηγίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ.
πρωτ. ∆14β/οικ7042/707/23.11.1990).
Για την κατασκευή του ασφαλτικού αντιολισθηρού λεπτοτάπητα θα χρησιµοποιηθεί
ειδικό ασφαλτικού κατιονικό γαλάκτωµα τροποποιηµένο µε πολυµερή και µίγµα
θραυστών αδρανών συνεχούς κοκκοµετρικής διαβάθµισης, που να βρίσκεται εντός των
ορίων που προδιαγράφονται στο έγγραφο ∆14β/οικ7042/707/23.11.1990 του
ΥΠΕΧΩ∆Ε για µίγµα Τύπου I για την πρώτη στρώση και Τύπου ΙΙΙ για την δεύτερη
στρώση. Οι µηχανικές ιδιότητες των αδρανών πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες
απαιτήσεις που αναφέρονται στην ΤΣΥ (Άρθρο ΣΤ-4) για βαριά κυκλοφορία και
επικίνδυνες θέσεις (κατηγορία θέσης Α΄).
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας όλων των απαιτούµενων υλικών (των αδρανών, του ειδικού
κατιονικού ασφαλτικού γαλακτώµατος τροποποιηµένου µε πολυµερή,
πρόσθετα, κλπ) και µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση µε τις
σταλίες, τις φορτοεκφορτώσεις και το χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων
στη θέση παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος
• παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος
• επιµελούς καθαρισµού της επιφάνειας, που θα γίνει η διάστρωση, µε
µηχανικό σάρωθρο, µε τα χέρια και µε άλλα κατάλληλα µέσα
• εισκόµισης – αποκόµισης και χρήσης στον τόπο του έργου του
απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού
• διάστρωσης σε δύο στρώσεις και συµπύκνωσης του ασφαλτικού
αντιολισθηρού λεπτοτάπητα
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται, για την έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην Τ.Σ.Υ. και στους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη κατασκευής συγκολλητικής επάλειψης και τυχόν
φρεζαρίσµατος.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικού αντιολισθηρού λεπτοτάπητα συνολικού
πάχους 10 – 12 χλστ. σε δύο στρώσεις Τύπου I και Τύπου ΙΙΙ, ως ανωτέρω
περιγράφεται, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση
παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,50
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Άρθρο Ζ-141:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΡΩΓΜΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β)
Για την πλήρη αποκατάσταση/πλήρωση ρωγµών που εµφανίζονται είτε στους
αρµούς διάστρωσης είτε σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο της επιφάνειας του
οδοστρώµατος, που περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες και υλικά:
∆ιάνοιξη της ρωγµής µε ειδικό κόφτη σε βάθος 20-30 χιλιοστών και
πλάτος όσο απαιτείται ή τουλάχιστον όσο το πλάτος που
δηµιουργείται από τον κόφτη (περίπου 10-15 mm).
Καθαρισµό της διευρυµένης ρωγµής από ξένα σώµατα και στέγνωµα
αυτής και της γειτνιάζουσας επιφάνειας µε κατάλληλη συσκευή που
παράγει υπέρθερµο πεπιεσµένο αέρα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
ταυτόχρονα και η πλήρης προετοιµασία της ρηγµάτωσης για να δεχθεί
το υλικό πληρώσεως.
Πλήρωση της ρωγµής µε ειδική ελαστοµερή άσφαλτο, που είναι
σύµφωνη µε την προδιαγραφή BS 2499 ή ASTM 1190-97, αµέσως
µετά τον καθαρισµό και στέγνωµα της ρωγµής και ενώ αυτή είναι
ακόµη ζεστή. Η ελαστοµερής άσφαλτος θα θερµαίνεται σε ειδικό
λέβητα µε διπλά τοιχώµατα για να αποκτήσει την κατάλληλη
θερµοκρασία (συνήθως 170–180 °C) και την κατάλληλη ρευστότητα. Η
πλήρωση της ρωγµής γίνεται µε τη βοήθεια ειδικής συσκευής
επιβολής της ελαστοµερούς ασφάλτου, έτσι ώστε η διευρυµένη ρωγµή
να γεµίζει µε υλικό και να σφραγίζεται η οριζόντια επιφάνεια της µε
οµοιόµορφη λωρίδα κατάλληλου πλάτους. Το πλάτος της λωρίδας θα
είναι τέτοιο ώστε να καλύπτεται η ρωγµή και, τουλάχιστον, 2 εκατοστά
της επιφάνειας εκατέρωθεν αυτής, το δε πάχος της µεµβράνης που
δηµιουργείται θα είναι 2 περίπου χιλιοστά.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των
απαιτούµενων υλικών.
εργασίας όλου του απαιτούµενου προσωπικού.
προσκόµισης, χρήσης και αποκόµισης των απαιτούµενων
µηχανηµάτων, οχηµάτων, εργαλείων, οργάνων κλπ., µετά των κάθε
είδους σταλιών, στις θέσεις που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα
Υπηρεσία για την εκτέλεση της εργασίας.
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά µέτρο µήκους αποκαθισταµενης ρωγµής.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 6,20
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Άρθρο Ζ-142: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β)
Για την αποκατάσταση οπών στην επιφάνεια του οδοστρώµατος που περιλαµβάνει
τις παρακάτω εργασίες και υλικά :
Κοπή µε ασφαλτοκόπτη της περιοχής γύρω από την οπή έτσι ώστε να
προκύψουν κατακόρυφες επιφάνειες, οπή ορθογωνικής µορφής και
υγιές πλευρικό υλικό στρώσης.
Επιµελή καθαρισµό της οπής, µε χρήση αεροσυµπιεστή αν απαιτείται,
έτσι ώστε να αποµακρυνθούν ξένα σώµατα, σκόνες και χαλαρά
κοµµάτια ασφαλτικού µίγµατος.
Αποµάκρυνση των ακατάλληλων υλικών σε θέση που επιτρέπεται και
θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία
Στέγνωµα της επιφάνειας της οπής, εφόσον απαιτείται, µε χρήση
ειδικής συσκευής εκτόξευσης υπέρθερµου αέρα.
Ψεκασµό της επιφάνειας µε συγκολλητική επάλειψη από ασφαλτικό
γαλάκτωµα.
Πλήρωση της οπής µε έτοιµο συσκευασµένο ψυχρό ασφαλτόµιγµα για
πλήρωση οπών.
Κυλίνδρωση της πληρωθείσης οπής µε κατάλληλο χειροκίνητο
µηχάνηµα συµπύκνωσης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
•
•
•

προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου όλων των απαιτούµενων
υλικών.
εργασία όλου του απαιτούµενου προσωπικού.
προσκόµιση, χρήση και αποκόµιση των απαιτούµενων µηχανηµάτων,
οχηµάτων, εργαλείων, οργάνων κλπ., µετά των κάθε είδους σταλιών,
στις θέσεις που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την
εκτέλεση της εργασίας.

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο ψυχρού ασφαλτοµίγµατος που χρησιµοποιείται για την
πλήρωση οπής οδοστρώµατος .

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,40

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 185 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-143: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4720Β)
Για την πλήρη αποκατάσταση ρηγµατωµένης επιφάνειας οδοστρώµατος η οποία
εµφανίζει πολλαπλές και διακλαδιζόµενες ρωγµές ή ρωγµές µορφής αλιγάτορα
περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους ενέργειες (δεν περιλαµβάνονται
οι δαπάνες για τις εργασίες εξυγίανσης βάσης/υπόβασης, εφόσον αυτές
απαιτούνται):
1. Μεταφορά όλων των απαιτούµενων µηχανηµάτων στις θέσεις που θα
επιλεγούν από την Υπηρεσία για την εκτέλεση της εργασίας.
2. Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου όλων των απαιτούµενων
υλικών.
3. Κοπή µε ασφαλτοκόπτη περιµετρικά του φθαρµένου ασφαλτοτάπητα για
τη δηµιουργία κατακόρυφων παρειών, σε µήκος και πλάτος όσο
απαιτείται και εκτεινόµενο, αντίστοιχα, κατά περίπου µισό µέτρο εντός της
υγιούς περιοχής όπου δεν εµφανίζονται ρηγµατώσεις.
4. Αποξήλωση της ρηγµατωµένης ασφαλτικής στρώσης ή στρώσεων, σε
βάθος όσο απαιτείται, µε κατάλληλα µέσα.
5. Καθαρισµός του σκάµµατος από υπολείµµατα παλαιού σαθρού
ασφαλτοµίγµατος και λοιπών υλικών.
6. Φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων των ακατάλληλων υλικών σε
θέση που επιτρέπεται και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία
7. Συµπύκνωση του πυθµένα εφόσον αποκαλυφθεί η στρώση της βάσης
από ασύνδετα αδρανή.
8. Ψεκασµός ασφαλτικής προεπάλειψης µε κατιονικό γαλάκτωµα ΚΕ-5 της
ΠΤΠ Α-203 ή ασφαλτικό διάλυµα ΜΕ-0 της ΠΤΠ Α-201 µε ποσότητα 1,2
έως 1,4 lt/m2 περίπου, επί της συµπυκνωµένης επιφάνειας της βάσης,
εφόσον αποκαλυφθεί η επιφάνεια της βάσης.
9. Ψεκασµός συγκολλητικής επί της αποκαλυφθείσης ασφαλτικής
επιφάνειας και των κάθετων παρειών του σκάµµατος µε ασφαλτικό
γαλάκτωµα ΚΕ-1 της ΠΤΠ Α-203 µε ποσότητα 0.4 έως 0,6 lt/m2.
10. ∆ιάστρωση και συµπύκνωση, µε κατάλληλο δονητικό µηχάνηµα,
ασφαλτοµίγµατος της ΠΤΠ Α-265 και της ΠΤΠ Α-260, εφόσον απαιτείται,
σε στρώσεις των 4 και 5 εκατοστών αντίστοιχα.
11. Στεγάνωση της περιµέτρου της τοµής στο σηµείο κοπής µε ειδικό
ελαστοµερές ασφαλτικό υλικό, σύµφωνο µε την προδιαγραφή BS 2499 ή
ASTM 1190-97, ή µε ειδική ελαστοµερή ασφαλτική αυτοκόλλητη
µεµβράνη, δηµιουργώντας λωρίδα πλάτους περίπου 4–5 εκατοστών και
πάχος µεµβράνης 2-3 χιλιοστών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες εργασίας, προµήθειας και µεταφοράς υλικών
και µικροϋλικών µε σταλίες και φορτοεκφορτώσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλη
δαπάνη έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται άλλα απαιτείται για την εκτέλεση της
εργασίας
Τιµή ανά m3 σκάµµατος που δηµιουργείται για την αποκατάσταση της ρηγµατωµένης
επιφάνειας ασφαλτικού.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δεκαέξι €
(Αριθµητικά): 116,00
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Άρθρο Ζ-144:
«Α∆ΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙ∆ΙΟΒΟΛΗΣ»
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132)
Eφαρµογή µεθόδου αδροποίησης (βελτίωσης µικροϋφής και µακροϋφής)
υφισταµένων ασφαλτικών οδοστρωµάτων µε τη µέθοδο της σφαιριδιοβολής (shot
blasting) για την αύξηση της αντιολισθηρότητάς τους, µε τεκµηρίωση εκ µέρους του
Αναδόχου ότι ο µηχανικός εξοπλισµός που προτίθεται να διαθέσει έχει
χρησιµοποιηθεί επιτυχώς για την αδροποίηση ασφαλτικών ταπήτων.
Οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της µεθόδου καθορίζονται στην συνέχεια.
Πεδίο εφαρµογής
Σε όλους τους τύπους ασφαλτικών ταπήτων, εφόσον δεν έχει επηρεασθεί η δοµική
ακεραιότητα των οδοστρωµάτων και δεν υπάρχουν επιφανειακές ανωµαλίες
(ρηγµατώσεις, τροχαυλακώσεις κλπ). ∆εν εφαρµόζεται σε ασφαλτικές αντιολισθηρές
στρώσεις τύπου επιφανειακής επάλειψης.
Κριτήρια αποδοχής περαιωµένης εργασίας
Η εργασία γίνεται αποδεκτή όταν πληρείται τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω
κριτήρια:
1. Με την µέθοδο κηλίδας άµµου σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 13036-1
προκύπτει αύξηση του βάθους µακροϋφής τουλάχιστον 25% σε σχέση µε
τη µετρηθείσα τιµή αµέσως πριν την εφαρµογή της µεθόδου.
2. Από τη µέτρηση στατικής αντίστασης σε ολίσθηση µε χρήση του οργάνου
British Pendulum Skid Friction Tester (εκκρεµές), σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΝ 13036-4, προκύπτει ένδειξη SRT ≥80.
Υποχρεώσεις του Φορέα Ανάθεσης
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου υποχρεούται:
1.
Πριν την εφαρµογή της σφαιριδιοβολής να καταγράψει τα
µακροσκοπικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά του ασφαλτοτάπητα
(αδρανών και ασφάλτου), το πάχος στρώσης κλπ (βάσει επιτόπιων και
εργαστηριακών ελέγχων του ΚΕ∆Ε ή έγκυρων διαθέσιµων στοιχείων του
φορέα ανάθεσης) καθώς και τυχόν λοιπά στοιχεία (π.χ. κυκλοφοριακός
φόρτος, στοιχεία ατυχηµάτων), τα οποία θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση της µεθόδου κατά τη διάρκεια της
πιλοτικής εφαρµογής της.
2.
Μετά την εφαρµογή της σφαιριδιοβολής να καταγράψει εκ νέου το
πάχος του ασφαλτοτάπητα
3.
Να καταγράφει ανά τρίµηνο και επί διετία την εξέλιξη της
αντιολισθηρότητας του οδοστρώµατος ήτοι βάθος µακροϋφής και στατική
αντίσταση σε ολίσθηση (µετρήσεις αντίστοιχες µε αυτές που θα ληφθούν
πριν και µετά την σφαιριδιοβολή για την αποδοχή της εργασίας)
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Περιεχόµενα στην τιµή µονάδας
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
Η κινητοποίηση, λειτουργία και αποκινητοποίηση του µηχανήµατος
σφαιριδιοβολής και των πάσης φύσεως µέσων και λοιπού εξοπλισµού που
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
Η αφαίρεση υπαρχόντων ανακλαστήρων οδοστρώµατος (µάτια γάτας) πριν
από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών.
Η διάθεση του πάσης φύσεως ειδικευµένου και µη προσωπικού.
Τα πάσης φύσεως αναλώσιµα που απαιτούνται για την εφαρµογή της
µεθόδου (µεταλλικά σφαιρίδια κλπ).
Οι πάσης φύσεως καθυστερήσεις του συνεργείου σφαιριδιοβολής λόγω
κυκλοφοριακού φόρτου ή άλλων αντίξοων συνθηκών.
Η εφαρµογή εργοταξιακής σήµανσης για την ασφαλή εκτέλεση των
εργασιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Οδηγίες της ΓΓ∆Ε, καθώς και η
αποµάκρυνσή της µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Περιλαµβάνονται
ρυµουλκούµενα φωτεινά βέλη, προειδοποιητικές και ρυθµιστικές πινακίδες,
ανακλαστικοί κώνοι κλπ.
Η συλλογή των προϊόντων που προκύπτουν από την εφαρµογή της
αδροποίησης και η µεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Η εκτέλεση µετρήσεων αντιολισθηρότητας µε την µέθοδο που καθορίζεται
στην µελέτη, πριν και µετά την εκτέλεση των εργασιών. Οι µετρήσεις για την
παρακολούθηση της εξέλιξης της αντιολισθηρότητας (τριµηνιαίες) θα
γίνονται µε µέριµνα της ∆ηµοπρατούσας Αρχής.
∆εν περιλαµβάνονται και τιµολογούνται µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου:
Η διαγράµµιση του οδοστρώµατος
Η τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώµατος
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αδροποίησης ασφαλτικών ταπήτων, σύµφωνα µε τους
όρους και προϋποθέσεις του παρόντος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,30
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ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Άρθρο Ζ-145: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)
1.

Γενικά

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστηµάτων
Συγκράτησης Οχηµάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύµφωνα µε την βασιζόµενη
στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ µελέτη σήµανσης-ασφάλισης της οδού.
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται: στηθαία ασφαλείας µεταλλικά ή από σκυρόδεµα,
απολήξεις αρχής και πέρατος, οι συναρµογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και
τα Συστήµατα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).
Τα στηθαία ασφαλείας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται µε
βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b
• Λειτουργικό πλάτος:
o κατηγορία W1: ≤ 0,60 m
o κατηγορία W2: ≤ 0,80 m
o κατηγορία W3: ≤ 1,00 m
o κατηγορία W4: ≤ 1,30 m
o κατηγορία W5: ≤ 1,70 m
o κατηγορία W6: ≤ 2,10 m
o κατηγορία W7: ≤ 2,50 m
o κατηγορία W8: ≤ 3,50 m
• Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C
• ∆ιαµόρφωση: µονόπλευρα, αµφίπλευρα
Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα
συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο µέρος 5 του
προτύπου.
Οι τιµές µονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστηµένα συστήµατα, σύµφωνα µε
το εγχειρίδιο του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαµβάνουν τα
προβλεπόµενα από την µελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).
Τα επιµετρούµενα µήκη των συναρµογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου
ή/και διαφορετικής δυναµικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχηµάτων σ’ αυτά,
θα κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης.
Τα ειδικά τεµάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαµβάνονται ανηγµένα στις ανά
τρέχον µέτρο τιµές µονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιµετρώνται ως µήκη των
αντιστοίχων στηθαίων µε προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει
πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες διαµόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων
βύθισης.
Στην τιµή µονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαµβάνεται και η
δαπάνη της αντισκωριακής προστασίας αυτών µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα κατά
ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
2.

Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραµµή οδοστρώµατος
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Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα
πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων
στη µελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαµόρφωσης:
•
•
•
•
•

3.

Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη
Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο
Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ
κλπ) σύµφωνα µε τη µελέτη
Ελάχιστο πλάτος ζώνης, µεταξύ της εµπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας
και της οριογραµµής του οδοστρώµατος, ίσο προς το προβλεπόµενο στην
εφαρµοζόµενη τυπική διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m.
Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραµµή τεχνικών έργων

Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα
πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων
στη µελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαµόρφωσης :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη.
Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο
Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ
κλπ), για την περίπτωση τοίχων στέψης, σύµφωνα µε τη µελέτη
Συνολικό πλάτος πεζοδροµίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύµφωνα µε τη
µελέτη
Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώµατος 0,25 m, για την
περίπτωση γέφυρας ή τοίχου στέψης.
Ελάχιστο πλάτος διαδρόµου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή µεγαλύτερο αν
προδιαγράφεται διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας
Ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο µε το προβλεπόµενο
στην εφαρµοζόµενη τυπική διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10
m.

Για εφαρµοζόµενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται µε το κιγκλίδωµα (εφ’ όσον το σχετικό
ΣΑΟ της µελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιµή µονάδας του
εφαρµοζόµενου ΣΑΟ θα περιλαµβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής
κατάλληλης διαµόρφωσης του κιγκλιδώµατος (συρµατόσχοινο κλπ), σε σχέση µε το
αντίστοιχο της µελέτης.
4.

Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες

Το εφαρµοζόµενο Σύστηµα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και
πλευρικές διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις
των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαµόρφωσης
της νησίδας.
•
•
•

Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη
Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο
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•
•

•

Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης µε τις επ’ αυτής κατασκευές σύµφωνα µε τη
µελέτη
∆ιασφάλιση της ανεµπόδιστης κατασκευασιµότητας των προβλεπόµενων
κατασκευών (υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύµφωνα µε τη µελέτη
και, µε την προϋπόθεση ότι το δοµικό πλάτος του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ είναι ίσο
ή, το πολύ, µεγαλύτερο µέχρι 0,10 m, σε σχέση µε το ΣΑΟ της µελέτης.
∆ιασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρµοζόµενης τυπικής
διατοµής της µελέτης, µεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραµµής του
οδοστρώµατος

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου ΣΑΟ, ανάλογα µε τον τύπο και τον τρόπο
τοποθέτησης αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως
και 4, ως εξής :
Άρθρο Ζ-145.1: Μονόπλευρα
χαλύβδινα
στηθαία
ασφαλείας,
ικανότητας
συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
1317-2
Τιµή ανά µέτρο µήκους
Άρθρο Ζ-145.1.1: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού
πλάτους W7
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά): 35,00

Άρθρο Ζ-145.1.2: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού
πλάτους W6
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 37,50

Άρθρο Ζ-145.1.3: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού
πλάτους W5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα €
(Αριθµητικά): 40,00

Άρθρο Ζ-145.1.4: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού
πλάτους W4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-145.1.5:

(Ολογράφως): Σαράντα ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 41,50
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού
πλάτους W3
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
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ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-145.1.6:

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα τρία €
(Αριθµητικά): 43,00
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού
πλάτους W2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
(Ολογράφως): Σαράντα πέντε €
(Αριθµητικά): 45,00

χαλύβδινα
στηθαία
ασφαλείας,
ικανότητας
Άρθρο Ζ-145.2: Μονόπλευρα
συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
1317-2
Τιµή ανά µέτρο µήκους
Άρθρο Ζ-145.2.1:

ΕΥΡΩ

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1,
λειτουργικού πλάτους W5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
(Ολογράφως): Πενήντα €
(Αριθµητικά): 50,00

Άρθρο Ζ-145.2.2: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού
πλάτους W4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-145.2.3:

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα €
(Αριθµητικά): 60,00
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού
πλάτους W3
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
(Ολογράφως): Εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 70,00

Άρθρο Ζ-145.3: Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων,
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Τιµή ανά µέτρο µήκους
Άρθρο Ζ-145.3.1:

ΕΥΡΩ

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού
πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
(Ολογράφως): Ογδόντα πέντε €
(Αριθµητικά): 85,00
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Άρθρο Ζ-145.3.2:

ΕΥΡΩ

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
(Ολογράφως): Ενενήντα €
(Αριθµητικά): 90,00

Άρθρο Ζ-145.3.3: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-145.3.4:

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δέκα €
(Αριθµητικά): 110,00
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 125,00

Άρθρο Ζ-145.3.5: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού
πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα €
(Αριθµητικά): 190,00

Άρθρο Ζ-145.3.6: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού
πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια €
(Αριθµητικά): 200,00

Άρθρο Ζ-145.3.7: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού
πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης B
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια δέκα €
(Αριθµητικά): 210,00

Άρθρο Ζ-145.4: Αµφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης
Η1 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγ. σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Τιµή ανά µέτρο µήκους
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Άρθρο Ζ-145.4.1: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού
πλάτους W7
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 65,00

Άρθρο Ζ-145.4.2: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού
πλάτους W6
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 70,00

Άρθρο Ζ-145.4.3: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού
πλάτους W5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 75,00

Άρθρο Ζ-145.5: Αµφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης
Η2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Τιµή ανά µέτρο µήκους
Άρθρο Ζ-145.5.1: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α,
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα €
(Αριθµητικά): 80,00

Άρθρο Ζ-145.5.2: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α,
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 95,00

Άρθρο Ζ-145.5.3: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατό €
(Αριθµητικά): 100,00
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Άρθρο Ζ-145.6: Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης
Η2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγ. σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Τιµή ανά µέτρο µήκους
Άρθρο Ζ-145.6.1:

ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-145.6.2:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-145.6.3:

ΕΥΡΩ

Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεντρικής νησίδας, κοινής
δράσης, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W8
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
(Ολογράφως): Πενήντα €
(Αριθµητικά): 50,00

Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας,
χωριστής δράσης, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
(Ολογράφως): Πενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 55,00
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας,
χωριστής δράσης, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
(Ολογράφως): Εξήντα €
(Αριθµητικά): 60,00

Άρθρο Ζ-145.6.4: Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιµένης κεντρικής νησίδας,
χωριστής δράσης, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-145.6.5:

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 75,00
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιµένης κεντρικής νησίδας,
χωριστής δράσης, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
(Ολογράφως): Ογδόντα πέντε €
(Αριθµητικά): 85,00
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Άρθρο Ζ-145.6.6:

ΕΥΡΩ

Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, τοποθετούµενο µε
έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W8
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
(Ολογράφως): Σαράντα πέντε €
(Αριθµητικά): 45,00

Άρθρο Ζ-145.6.7: Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, τοποθετούµενο µε
έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W6
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα €
(Αριθµητικά): 50,00

Άρθρο Ζ-145.6.8: Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, τοποθετούµενο µε
έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 55,00

Άρθρο Ζ-145.6.9: Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας τοποθετούµενο στο βάθρο γέφυρας
σήµανσης, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα €
(Αριθµητικά): 60,00

Άρθρο Ζ-145.6.10: Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας τοποθετούµενο στο βάθρο
γέφυρας σήµανσης, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W3
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 70,00
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Άρθρο Ζ-145.7: Αµφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας κεκλιµένης κεντρικής
νησίδας, τοποθετούµενα µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2,
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Τιµή ανά µέτρο µήκους
Άρθρο Ζ-145.7.1:Αµφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, τοποθετούµενο µε
έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 95,00

Άρθρο Ζ-145.7.2: Αµφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιµένης κεντρικής νησίδας,
τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δεκαπέντε €
(Αριθµητικά): 115,00

Άρθρο Ζ-145.8: Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ερείσµατος µε ικανότητα
συγκράτησης Η4b που τοποθετούνται µε έµπηξη, σύµφωνα µε το
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Τιµή ανά µέτρο µήκους
Άρθρο

Ζ-145.8.1: Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος,
συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W7,
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-145.8.2:

ΕΥΡΩ

Άρθρο

ικανότητας
κατηγορίας

(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 95,00
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος,
συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W6,
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)

ικανότητας
κατηγορίας

(Ολογράφως): Εκατόν δέκα €
(Αριθµητικά): 110,00

Ζ-145.8.3: Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, ικανότητας
συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
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ΕΥΡΩ

Άρθρο

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι €
(Αριθµητικά): 120,00

Ζ-145.8.4: Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, ικανότητας
συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W3, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα €
(Αριθµητικά): 140,00

Άρθρο Ζ-145.9: Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής
νησίδας, µε χωριστή δράση, µε ικανότητα συγκράτησης Η4b που
τοποθετούνται µε έµπηξη, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Τιµή ανά µέτρο µήκους
Άρθρο Ζ-145.9.1: Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, µε
χωριστή δράση, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού
πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατό €
(Αριθµητικά): 100,00

Άρθρο Ζ-145.9.2: Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, µε
χωριστή δράση, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού
πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 125,00

Άρθρο Ζ-145.10: Κινητά µεταλλικά στηθαία ασφαλείας κατά
τοποθετούµενα κατά την εκτέλεση των εργασιών.

ΕΛΟΤ

1317-2,

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προσκόµιση επί τόπου, η τοποθέτηση σύµφωνα
µε την εγκεκριµένη µελέτη εργοταξιακής σήµανσης/ασφαλείας, οι απαιτούµενες
µετακινήσεις (αποσυναρµολόγηση, επανασυναρµολόγηση), η αντικαστάσταση
στοιχείων που υφίστανται φθορές και η αποκόµιση µετά την ολοκλήρωση των
προβλεποµένων εργασιών.
Τα κινητά µεταλλικά στοιχεία παραµένουν στην κατοχή του Αναδόχου ή της εταιρείας
ενοικίασης. Το παρόν άρθρο αφορά µόνον την χρήση τους
Τιµή ανά µέτρο µήκους ανά µήνα χρησιµοποίησης
Άρθρο Ζ-145.10.1:
Εργοταξιακά µεταλλικά στηθαία ασφαλείας ικανότητας
συγκράτησης/λειτουργικού πλάτους Τ1/W2, T2/W3 και Τ3/W4
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(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά €
(Αριθµητικά): 7,00

Άρθρο Ζ-145.10.2:
Εργοταξιακό µεταλλικό στηθαίο ασφαλείας
συγκράτησης/λειτουργικού πλάτους Η1/W6
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

ικανότητας

(Ολογράφως): Εννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,50

Εργοταξιακά µεταλλικά στηθαία ασφαλείας ικανότητας
Άρθρο Ζ-145.10.3:
συγκράτησης/λειτουργικού πλάτους N2/W4, H1/W5 και H2/W7
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα €
(Αριθµητικά): 11,00

Άρθρο Ζ-145.11: Προκατασκευασµένα στηθαία οδών από σκυρόδεµα σύµφωνα µε το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Άρθρο Ζ-145.11.1: Στηθαία οδών από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα, ικανότητας
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, ύψους 0,80 m,
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, µε δυνατότητα επίχωσης
όπισθεν
Τιµή ανά µέτρο µήκους
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι €
(Αριθµητικά): 120,00

Άρθρο Ζ-145.11.2: Στηθαία οδών από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα, µε ικανότητα
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W6, ύψους 0,80 m,
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β
Τιµή ανά µέτρο µήκους
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δέκα €
(Αριθµητικά): 110,00

Άρθρο Ζ-145.11.3:Στηθαία οδών από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα, µε ικανότητα
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, ύψους 0,80 m,
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούµενα
Τιµή ανά µέτρο µήκους
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα €
(Αριθµητικά): 130,00

Άρθρο Ζ-145.11.4: Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα, µε
ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3, ύψους 0,80
m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούµενα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα €
(Αριθµητικά): 140

Άρθρο Ζ-145.11.5:Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα, µε
ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W1, ύψους 0,80
m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούµενα
Τιµή ανά µέτρο µήκους
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα €
(Αριθµητικά): 150,00

Άρθρο Ζ-145.11.6: Στοιχείο συναρµογής µεταξύ αµφίπλευρου και διπλού στηθαίου από
σκυρόδεµα κεντρικής νησίδας ύψους 80 cm, µήκους 4,0 m,
κατασκευασµένο από σκυρόδεµα. (bifurcation)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες €
(Αριθµητικά): 2.000,00

Άρθρο Ζ-145.12: Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ)
Άρθρο Ζ-145.12.1:ΣΑΕΠ τύπου επαναφοράς, κλάσεως 110 (R), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 17.500,00

Άρθρο Ζ-145.13: ∆ίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας
Τιµή ανά πλήρως εγκατεστηµένο σύστηµα (τεµ.)
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Άρθρο Ζ-145.13.1: ∆ίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας, µήκους 150 m
περίπου, από σύστηµα προκατασκευασµένων επικαθηµένων
στηθαίων οδών από σκυρόδεµα, κατά ΕΛΟΤ EN 1317-2.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Πλήρες στοιχείο διόδου έκτακτων αναγκών κεντρικής νησίδας,
ικανότητας συγκράτησης Η2, από µία σειρά προκατασκευασµένων
επικαθήµενων στηθαίων οδών από σκυρόδεµα, αφαιρετού τύπου
(µε χρήση µηχανηµάτων), από µονάδες µήκους περίπου 6,0 m
(που συνδέονται µεταξύ τους µε κατάλληλους συνδέσµους) και
κατάλληλη διαµόρφωση των ακραίων µονάδων, για τη συναρµογή
µε τα εκατέρωθεν τµήµατα των µόνιµων στηθαίων από σκυρόδεµα,
µε τήρηση των απαιτήσεων συναρµογών, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε χιλιάδες €
(Αριθµητικά): 25.000,00

Άρθρο Ζ-145.13.2:∆ίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας αποτελούµενες από
σύστηµα κινητών µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, µήκους περίπου
20 m, κανότητας συγκράτησης Η2, κατά ΕΛΟΤ EN 1317-2.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Πλήρες στοιχείο διόδου εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας,
ικανότητας συγράτησης Η2, µε διαµορφώσεις βυθισµένων άκρων,
σύστηµα κύλισης και διάταξη µανδάλωσης χωρίς χρήση εργαλείων,
µήκους της τάξεως των 20 m και µε δυνατότητα ανάπτυξης χωρίς
χρήση µηχανηµάτων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε χιλιάδες €
(Αριθµητικά): 35.000,00

Άρθρο Ζ-145.13.3:∆ίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας αποτελούµενες από
σύστηµα κινητών µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, µήκους περίπου
40 m, κανότητας συγκράτησης Η2, κατά ΕΛΟΤ EN 1317-2.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Πλήρες στοιχείο διόδου εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας,
ικανότητας συγράτησης Η2, µε διαµορφώσεις βυθισµένων άκρων,
σύστηµα κύλισης και διάταξη µανδάλωσης χωρίς χρήση εργαλείων,
µήκους της τάξεως των 40 m και µε δυνατότητα ανάπτυξης χωρίς
χρήση µηχανηµάτων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα χιλιάδες €
(Αριθµητικά): 50.000,00
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Άρθρο Ζ-146:

ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ Ή ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)

Πρόσθετη αποζηµίωση για την αποκατάσταση τµήµατος φθαρµένου η
κατεστραµµένου µεταλλικού στηθαίου ασφαλείας, σε οποιαδήποτε θέση του οδικού
άξονα και οποιουδήποτε µήκους.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•
•

Η αποξήλωση του ακατάλληλου µεταλλικού στηθαίου στο καθοριζόµενο από την
Υπηρεσία µήκος
Η πρόσθετη δαπάνη τοποθέτησης νέου στηθαίου κατα ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, λόγω του
σποραδικού χαρακτήρα των εργασιών
Η περισυλλογή των αποξηλωθέντων στοιχείων και η µεταφορά τους στις θέσεις
που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
Η δαπάνη της εργοταξιακής σήµανσης, σύµφωνα µε την σχετική εγκύκλιο του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (νοείται ότι εκτελείται υπό
κυκλοφορία).

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) αποκατάστασης στηθαίων, εφαρµοζόµενη ως
προσαύξηση των τιµών µονάδος Ε-1.xx του παρόντος τιµολογίου (ΝΕΤ Ο∆Ο)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,40
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Άρθρο Ζ-147: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΥ

ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΥ

ΣΤΗΘΑΙΟΥ

Επιµεληµένη αποξήλωση εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου
ασφαλείας, στα τµήµατα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και σε χρόνο
κατάλληλο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων, µε ιδιαίτερη προσοχή
ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραµόρφωση, φθορά κλπ των εγκατεστηµένων
στηθαίων, ορθοστατών και λοιπών υλικών σύνδεσης, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-0502-00 "Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας µε ή χωρίς επανατοποθέτηση
αυτών".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

•

η εργασία επιµεληµένης αποσυναρµολόγησης των στηθαίων και αφαίρεσης των
ορθοστατών µε εξόλκευση ή και µε βοηθητική περιµετρική εκσκαφή, ώστε να
είναι σε κατάσταση για να επανατοποθετηθούν,
η φόρτωση και το στοίβαγµα των αποσυναρµολογηµένων υλικών κατά
κατηγορίες σε φορτηγό αυτοκίνητο και η µεταφορά τους σε θέσεις που θα
υποδειχθούν από τον Κύριο του Εργου.

Τιµή ανά µέτρο µήκους µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που
αποξηλώνεται.
Άρθρο Ζ-147.1: Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε µε
έµπηξη
Τιµή ανά µέτρο µήκους
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,10

Άρθρο Ζ-147.2: Αποξήλωση λοιπών µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,10

Άρθρο Ζ-147.3: Αποξήλωση χαλυβδίνου στηθαίου γεφυρών
Τιµή ανά µέτρο µήκους
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,30
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ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Άρθρο Ζ-148: ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Στηθαίου
ασφαλείας Οδού (Σ.Ο.) που κατασκευάζεται ανάλογα µε τον τύπο του στηθαίου,
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τα στηθαία ακολουθούν το γεωµετρικό σχήµα της οδού, σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, και στην τιµή περιλαµβάνονται
και οι οποιεσδήποτε σχετικές δαπάνες, όπως για την καµπύλωση των τεµαχίων της
"χαλυβδοσανίδας" στις καµπύλες µε ακτίνα µικρότερη των 40 µ., και για την
καµπύλωση και στρέβλωση των άκρων των στηθαίων, σύµφωνα µε την τεχνική
µελέτη ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας, η δαπάνη των πρόσθετων ορθοστατών, οι
δαπάνες της πρόσθετης ειδικής διάτρησης στις "χαλυβδοσανίδες" όταν προβλέπεται
πύκνωση των ορθοστατών στα άκρα των στηθαίων κλπ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση
επί τόπου του έργου, των στηθαίων και όλων των απαιτούµενων υλικών, ανάλογα µε
τον τύπο του στηθαίου, όπως υλικά σκυροδέµατος και σιδηροπλισµού για τα τµήµατα
στηθαίων από σκυρόδεµα, χαλυβδοσανίδες, ορθοστάτες και µικροϋλικά των
µεταλλικών στηθαίων, συρµατόπλεγµα περίφραξης, οριζόντιοι σωλήνεςχειρολισθήρες κλπ., σιδηρές πλάκες πάκτωσης, χαλύβδινοι σωλήνες ή πλαστικοί
σωλήνες αναµονής τοποθέτησης ορθοστατών, άµµος εγκιβωτισµού, τσιµεντοκονία
για το πώµα, φυτικές γαίες επανεπίχωσης του άνω τµήµατος της οπής τοποθέτησης
των ορθοστατών, τα αντανακλαστικά τραπεζοειδούς ή κυκλικής µορφής µε ελάχιστη
αντανακλαστική επιφάνεια 50 cm2 τα οποία αποτελούνται από πρισµατικούς
κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερµητικά στεγανοποιηµένους και τοποθετηµένους σε
πλαστική βάση που στερεώνεται σε έλασµα ή αλουµινίου πάχους τουλάχιστον 3mm
ή γαλβανισµένο χαλύβδινο πάχους 1mm, ερυθρά ή λευκά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.,
κ.λ.π. Περιλαµβάνεται επίσης η κατεργασία των υλικών, η διάνοιξη οπών και λάκκων
θεµελίωσης των ορθοστατών των µεταλλικών στηθαίων, η τοποθέτηση-ρύθµισηπάκτωση των ορθοστατών και στερέωση των στηθαίων στους ορθοστάτες, η
επαναπλήρωση του αποµένοντος σκάµµατος, η συµπύκνωση του υλικού
επαναπλήρωσης, η τοποθέτηση αντανακλαστήρων σε αποστάσεις ανά 12,00µ.
µεταξύ τους, η προστασία (µετά την κατεργασία, κοπή, συγκόλληση κλπ) όλων των
σιδηρών υλικών από τη σκωρίαση µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα, σύµφωνα µε την
Τ.Σ.Υ. και σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις των λοιπών όρων δηµοπράτησης
για το είδος προστασίας, η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού και η διάστρωση του
σκυροδέµατος (για τα από σκυρόδεµα τµήµατα των στηθαίων) µε χρήσεις ειδικού
µηχανήµατος ολισθαίνοντος σιδηρότυπου και η προστασία αυτού µετά τη
σκυροδέτηση (CURING) σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και η εν συνεχεία στερέωση επ'
αυτών ανάλογα µε τον τύπο του στηθαίου, του προβλεπόµενου µεταλλικού
κιγκλιδώµατος µε τη δαπάνη όλων των υλικών και µικροϋλικών, η αποκοµιδή όλων
των προϊόντων ορυγµάτων (από τη διάνοιξη των οπών ορθοστατών των µεταλλικών
στηθαίων) σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσθήκης
(εργασία και υλικά) στο σκυρόδεµα κατάλληλων ινών πολυπροπυλενίου (ΡΡ) C3H6
τουλάχιστον 0,90 Kg ανά Μ3 σκυροδέµατος, όπως και κάθε άλλη δαπάνη έστω και
αν δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για πλήρως ολοκληρωµένη εργασία
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη για
τα ακραία τµήµατα των µεταλλικών στηθαίων, που θα βυθίζονται στο έδαφος και θα
πακτώνονται κατάλληλα, σύµφωνα µε τη µελέτη ή/και τις οδηγίες του Κυρίου του
έργου.
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Άρθρο Ζ-148.1: Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου
ασφάλειας οδού τύπου Μ.Σ.Ο.-1 µε ορθοστάτες ανά 4,00 µ., σύµφωνα µε όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω στα γενικά του άρθρου περί Σ.Ο. και ειδικότερα σύµφωνα
µε την Τ.Σ.Υ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆εκαοκτώ € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 18,40

Άρθρο Ζ-148.2: Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου
ασφάλειας οδού τύπου Μ.Σ.Ο.-2 µε ορθοστάτες ανά 2,00 µ., σύµφωνα µε όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω στα γενικά του άρθρου περί Σ.Ο. και ειδικότερα σύµφωνα
µε την Τ.Σ.Υ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι δύο € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 22,30

Άρθρο Ζ-148.3: Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού µε απόσταση ορθοστατών
1,33µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου
ασφάλειας οδού µε ορθοστάτες ανά 1,33 µ., σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω στα γενικά του άρθρου περί Σ.Ο. και ειδικότερα σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
πλην της απόστασης των ορθοστατών η οποία είναι 1,33µ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι έξι € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 26,95

Άρθρο Ζ-148.4: Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-3
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου
ασφάλειας οδού τύπου Μ.Σ.Ο.-3, πάνω από επενδεδυµένη µε σκυρόδεµα τάφρο, µε
ορθοστάτες ανά 4,00 µ., σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στα γενικά του
άρθρου περί Σ.Ο. και ειδικότερα σύµφωνα την Τ.Σ.Υ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι δύο € και πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 22,05

Άρθρο Ζ-148.5: Αφαιρετό µονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-7
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου αφαιρετού µονόπλευρου χαλύβδινου
στηθαίου ασφάλειας οδού τύπου Μ.Σ.Ο.-7 µε ορθοστάτες ανά 4,00 µ., σύµφωνα µε
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όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στα γενικά του άρθρου περί Σ.Ο. και ειδικότερα
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι έξι € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 26,95

Άρθρο Ζ-148.6: Μονόπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-8 (NEW JERSEY)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου µονόπλευρου στηθαίου ασφάλειας οδού
τύπου Μ.Σ.Ο.-8 (NEW JERSEY) ύψους 0,80µ µε επιφανειακό τελείωµα τύπου Γ,
περιλαµβανοµένης της κατασκευής (εργασία και υλικά) της θεµελίωσης, του σιδηρού
οπλισµού και των ανοιγµάτων για την απορροή των οµβρίων προς τα φρεάτια
υδροσυλλογής και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στα
γενικά του άρθρου περί Σ.Ο. και ειδικότερα σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι έξι € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 26,95

Άρθρο Ζ-148.7: Αµφίπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΑΣΟ-6 (NEW JERSEY)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου αµφίπλευρου στηθαίου ασφάλειας οδού
τύπου Α.Σ.Ο.-6 (NEW JERSEY) ύψους 0,80µ µε επιφανειακό τελείωµα τύπου Γ,
περιλαµβανοµένης της κατασκευής (εργασία και υλικά) της θεµελίωσης, του σιδηρού
οπλισµού και των ανοιγµάτων για την απορροή των οµβρίων προς τα φρεάτια
υδροσυλλογής και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στα
γενικά του άρθρου περί Σ.Ο. και ειδικότερα σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι εννέα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 29,90
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Άρθρο Ζ-149: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Τ.Ε.
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση µεταλλικών
Στηθαίων ασφαλείας Τεχνικών Έργων Σ.Τ.Ε. που κατασκευάζονται, ανάλογα µε το
στηθαίο, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τα στηθαία ακολουθούν το γεωµετρικό σχήµα της οδού, σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, και στην τιµή περιλαµβάνονται
και οι οποιεσδήποτε σχετικές δαπάνες, όπως για την καµπύλωση των τεµαχίων της
"χαλυβδοσανίδας" στις καµπύλες µε ακτίνα µικρότερη των 40 µ., και για την
καµπύλωση και στρέβλωση των άκρων των στηθαίων που τυχόν προβλέπεται στα
άκρα των µεταλλικών στηθαίων, σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη ή/και τις εντολές της
Υπηρεσίας, οι δαπάνες της πρόσθετης ειδικής διάτρησης στις "χαλυβδοσανίδες" όταν
προβλέπεται πύκνωση των ορθοστατών στα άκρα των στηθαίων κλπ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου
του έργου, όπως -υλικά σκυροδέµατος για τα τµήµατα στηθαίων από σκυρόδεµα και
οι σχετικοί σιδηροπλισµοί (όπου αναφέρεται ειδικά), -υλικά και µικροϋλικά των
µεταλλικών στηθαίων, -υλικά και µικροϋλικά κιγκλιδωµάτων, -ειδικοί σωλήνες βαρέως
τύπου µε τους σχετικούς ορθοστάτες (που αποτελούν τµήµα της φέρουσας
κατασκευής στηθαίων από σκυρόδεµα), -οι κλωβοί αγκύρωσης, -οι πλάκες
NEOPRENE, -τα αντανακλαστικά τραπεζοειδούς ή κυκλικής µορφής [µε
αντανακλαστικά στοιχεία από υάλινα φακίδια στεγανοποιηµένα και τοποθετηµένα σε
πλαστική βάση που στερεώνεται πάνω σε µεταλλικό έλασµα πάχους τουλάχιστον 1
χλστ. ή εναλλακτικά µε αντανακλαστικά στοιχεία από πρισµατικούς κρυστάλλους
ακρυλικού υλικού ερµητικά στεγανοποιηµένους ή από ειδικές µεµβράνες
µικροπρισµατικής δοµής (π.χ. τύπου DIAMOND GRADE της 3Μ), σύµφωνα µε την
Τ.Σ.Υ. κλπ]. Περιλαµβάνεται επίσης η κατεργασία των υλικών (διάνοιξη οπών, κοπή,
ηλεκτροσυγκόλληση), η τοποθέτηση - ρύθµιση - πάκτωση των ορθοστατών και
στερέωση των στηθαίων στους ορθοστάτες, η τοποθέτηση αντανακλαστήρων σε
αποστάσεις ανά 12,00 µ. µεταξύ τους, η προστασία (µετά την κατεργασία, κοπή,
συγκόλληση κλπ) όλων των σιδηρών υλικών από τη σκωρίαση µε θερµό βαθύ
γαλβάνισµα σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ και σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις των
λοιπών όρων δηµοπράτησης για το είδος προστασίας, η τοποθέτηση του
σιδηροπλισµού (όπου περιλαµβάνεται ο σιδηροπλισµός), η διάστρωση του
σκυροδέµατος “ επί τόπου” (IN SITU) µε χρήση ξυλοτύπων (όπως ορίζεται στην
Τ.Σ.Υ.), η προστασία του µετά τη σκυροδέτηση (CURING) σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
και η εν συνεχεία στερέωση επ’ αυτών, ανάλογα µε τον τύπο του στηθαίου, του
προβλεπόµενου µεταλλικού κιγκλιδώµατος ή του µεταλλικού φέροντος τµήµατος του
στηθαίου (µε τη δαπάνη όλων των υλικών και µικροϋλικών), όπως και κάθε άλλη
δαπάνη έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για πλήρως
ολοκληρωµένη εργασία σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. Στο άρθρο
περιλαµβάνονται και τα ακραία τµήµατα των στηθαίων που θα συναρµόζονται
κατάλληλα µε τα στηθαία ασφάλειας της οδού, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις οδηγίες
της Υπηρεσίας.
Άρθρο Ζ-149.1: Άκαµπτα µεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά χιλιόγραµµο βάρους πλήρως εγκατεστηµένου άκαµπτου µεταλλικού
στηθαίου Σ.Τ.Ε.-1 (ορθοστάτη και οριζόντιων ράβδων) και των τµηµάτων
προσαρµογής του προς τα συνεχόµενα εύκαµπτα στηθαία, που κατασκευάζεται
σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε.
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Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και όποιες άλλες ειδικές διαµορφώσεις
µεταλλικών στηθαίων χρειαστούν, σύµφωνα µε τους κανονισµούς, που δεν
εντάσσονται στις υπόλοιπες κατηγορίες µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ένα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 1,80

Άρθρο Ζ-149.2: Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου
ασφαλείας τεχνικών έργων τύπου Σ.Τ.Ε.-2 µε ορθοστάτες ανά 2,00 µ. και κλωβούς
αγκύρωσης (µε χειρολισθήρα), σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στα
γενικά του άρθρου περί Σ.Τ.Ε. και ειδικότερα σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριάντα € και εξήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 30,65

Άρθρο Ζ-149.3: Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου
ασφαλείας τεχνικών έργων τύπου Σ.Τ.Ε.4 µε ορθοστάτες ανά 2,00 µ. και κλωβούς
αγκύρωσης (χωρίς χειρολισθήρα), σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στα
γενικά του άρθρου περί Σ.Τ.Ε. και ειδικότερα σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
Στη δαπάνη του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνεται η βάση οπλισµένου
σκυροδέµατος C20/25 επί της οποίας θεµελιώνεται το ΣΤΕ - 4.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι έξι € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 26,95

Άρθρο Ζ-149.4: Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ - 6
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρου µήκους εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου
ασφαλείας τεχνικών έργων τύπου Σ.Τ.Ε.-6 µε ορθοστάτες ανά 1,333µ. και κλωβούς
αγκύρωσης και χειρολισθήρα, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στα γενικά
του άρθρου περί Σ.Τ.Ε. και ειδικότερα σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
Στη δαπάνη του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνεται η βάση οπλισµένου
σκυροδέµατος C20/25 επί της οποίας θεµελιώνεται το ΣΤΕ -6.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πενήντα επτά € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 57,60
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Άρθρο Ζ-150: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ (ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΑΝΙ∆Α) ΣΤΗΘΑΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)

ΕΙ∆ΙΚΗΣ

ΑΥΛΑΚΩΤΗΣ

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση
επιψευδαργυρωµένων χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας οδών, σύµφωνα µε τα
Π.Κ.Ε, την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης του έργου.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
1. Προµήθεια
µεταλλικών
στηθαίων
από
αυλακωτή
λεπίδα
επιψευδαργυρωµένου χάλυβα ποιότητας St 37-2, πάχους πριν από την
επιψευδαργύρωση 3 mm, µήκους τουλάχιστον 4.310 mm, ύψους πριν
από τη δηµιουργία της αυλάκωσης 470 mm και ύψους µετά τη δηµιουργία
της αυλάκωσης 306 mm, που φέρει σε κάθε άκρο 8 οπές ηµικυκλικών
καταλήξεων διατοµής 20x40 mm (για τη σύνδεση των λεπίδων µεταξύ
τους) και στην κεντρική αυλάκωση 5 οπές ηµικυκλικών καταλήξεων
διατοµής 20x60 mm ανά 1,333 m ή ανά 2,00 m (για τη στερέωση στους
ορθοστάτες) κατασκευασµένες πριν από την επιψευδαργύρωση.
2. Προµήθεια αντανακλαστικών στοιχείων µονής όψης, των οποίων η
oπισθανακλαστική επιφάνεια έχει εµβαδόν τουλάχιστον 50 cm2 και
αποτελείται από µεµονωµένα γυάλινα φακίδια ή ενιαίο ακρυλικό υλικό
(του τύπου Ι) και είναι στερεωµένα πάνω σε έλασµα από αλουµίνιο
πάχους 1 mm.
3. Προµήθεια µέσων σύνδεσης από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα
κατηγορίας αντοχής 4.6 για τη σύνδεση των αυλακωτών λεπίδων µεταξύ
τους (κοχλίες ηµισφαιρικής κεφαλής Μ 16, εξαγωνικά περικόχλια και
κυκλικοί δακτύλιοι) και µέσων σύνδεσης από επιψευδαργυρωµένο
χάλυβα κατηγορίας αντοχής 4.6 για τη σύνδεση των αυλακωτών λεπίδων
µε τα παρεµβλήµατα και τους ορθοστάτες (κοχλίες εξαγωνικής κεφαλής
Μ 16, εξαγωνικά περικόχλια και κυκλικοί δακτύλιοι).
4. Συναρµολόγηση και σύνδεση των αυλακωτών λεπίδων, παρεµβληµάτων,
αντανακλαστικών στοιχείων και ακραίων τεµαχίων πάνω στους
ορθοστάτες και µεταξύ τους µε τη βοήθεια των κατάλληλων µέσων
σύνδεσης (κοχλίες, περικόχλια και κυκλικοί δακτύλιοι), ώστε να
προκύπτει συνεχές στηθαίο ασφάλειας από τη µια πλευρά των
ορθοστατών.
5. Πάκτωση των ακραίων κεκλιµένων φατνωµάτων στο έδαφος και είσοδο
της αυλακωτής λεπίδας µέσα στο έδαφος µε µέγιστη εξοχή αυτής 5 cm.
5. Μεταφορά όλων των απαιτούµενων υλικών στον τόπο ενσωµάτωσης
συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων και της προσωρινής
αποθήκευσης.
Τιµή για ένα µέτρο µήκους (για το φύλλο µήκους 4,13 m υπολογίζεται µήκος
εφαρµογής 4,00 m) µεταλλικού στηθαίου ασφάλειας οδών, η οποία περιλαµβάνει
όλες τις δαπάνες για εργασίες και υλικά, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω,
κάθε είδους σταλία καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν
αναγράφεται, άλλα απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,40
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Άρθρο Ζ-151: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ
U120X55X5
Για την προµήθεια, τοποθέτηση και µεταφορά επί τόπου του έργου
επιψευδαργυρωµένων χαλύβδινων ορθοστατών U120x55x5 για στήριξη µεταλλικών
στηθαίων τύπων Μ.Σ.Ο.-1, Μ.Σ.Ο.-2, Μ.Σ.Ο.-3, Μ.Σ.Ο.-9, Α.Σ.Ο.-1, Α.Σ.Ο.-2, Σ.Τ.Ε.7 οδών, σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε., την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
1. Προµήθεια ορθοστάτη από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα ποιότητας St 37-2
µε διατοµή U, ύψος κορµού 120 mm, ύψος πελµάτων 55 mm, πάχος πριν
από την επιψευδαργύρωση 5 mm (ορθοστάτης διατοµής U 120x55x5 mm),
που φέρει τις κατάλληλες οπές για την προσαρµογή των µέσων σύνδεσης.
2. Προµήθεια παρεµβληµάτων από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα ποιότητας St
37-2 µε διατοµή U, ύψος κορµού 50 mm, ύψος πελµάτων 65 mm, πάχος πριν
από την επιψευδαργύρωση 3 mm (παρέµβληµα ελαφρού τύπου U 50x65x3
mm) και µήκος από 306 µέχρι 320 mm, που φέρουν τις κατάλληλες οπές για
την προσαρµογή των µέσων σύνδεσης.
3. Τοποθέτηση των ορθοστατών στο έδαφος µε τρόπο που θα καθορίζεται από
την Υπηρεσία ανάλογα µε τη διαµόρφωση των ορθοστατών
a. είτε µε απλή έµπηξη στο έδαφος,
b. είτε µε διάνοιξη οπής µε περιστροφική διάτρηση σε έδαφος
οποιασδήποτε σύστασης σε κατάλληλο βάθος και µε κατάλληλη
διάµετρο (µε αφαίρεση του εδαφικού υλικού) και στερέωσή τους µε
πλήρωση της οπής µε άµµο µέχρι 0,20 m κάτω από την τελική
στάθµη, συµπλήρωση της οπής µε εδαφικό υλικό και συµπύκνωση
του εδάφους ή πάκτωση του στύλου µε έγχυση αόπλου σκυροδέµατος
C12/15 όπου αυτό απαιτείται. Σε περίπτωση στηθαίων τύπου Μ.Σ.Ο.3 περιλαµβάνεται η τοποθέτηση του πλαστικού σωλήνα από PVC
διαµέτρου 200 mm, η πλήρωση µε άµµο και η κατασκευή της
τσιµεντοκονίας.
c. είτε µε διάνοιξη οπών σε επιφάνεια σκυροδέµατος και κοχλίωση µε
κοχλίες αγκύρωσης
d. είτε µε συγκόλληση σε υπάρχουσα µεταλλική βάση και ψυχρό
γαλβάνισµα τοπικά στην περιοχή της συγκόλλησης,
4. Συναρµολόγηση και σύνδεση των αυλακωτών λεπίδων, παρεµβληµάτων,
αντανακλαστικών στοιχείων και ακραίων τεµαχίων πάνω στους ορθοστάτες
και µεταξύ τους µε τη βοήθεια των κατάλληλων µέσων σύνδεσης (κοχλίες,
περικόχλια και κυκλικοί δακτύλιοι), ώστε να προκύπτει συνεχές στηθαίο
ασφάλειας από τη µια πλευρά των ορθοστατών.
5. Μεταφορά όλων των απαιτούµενων υλικών στον τόπο ενσωµάτωσης
συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων και της προσωρινής
αποθήκευσης.
Τιµή για ένα τεµάχιο χαλύβδινου ορθοστάτη U 120x55x5 mm για τη στήριξη
µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας οδών, η οποία περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για
εργασίες και υλικά, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, κάθε είδους σταλία
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, άλλα
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
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Άρθρο Ζ-151.1: Ορθοστάτες U120x55x5 ύψους 1,75m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 25,30

Άρθρο Ζ-151.2: Ορθοστάτες U120x55x5 ύψους 1,50m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 23,40
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Άρθρο Ζ-152: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΑΦΑΙΡΕΤΩΝ
ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ U120X55X5 ΥΨΟΥΣ 1,20M (ΓΙΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΤΥΠΟΥ Μ.Σ.Ο.-7)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου επιψευδαργυρωµένων
χαλύβδινων αφαιρετών ορθοστατών U120x55x5 ύψους 1,20 m µε σωλήνα για
στήριξη µεταλλικών στηθαίων τύπων Μ.Σ.Ο.-7 οδών, σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε., την
Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
1. Προµήθεια ορθοστάτη από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα ποιότητας St
37-2 µε διατοµή U, ύψος κορµού 120 mm, ύψος πελµάτων 55 mm,
πάχος πριν από την επιψευδαργύρωση 5 mm (ορθοστάτης διατοµής U
120x55x5 mm) και µήκος 1,20 m, που φέρει τις κατάλληλες οπές για την
προσαρµογή των µέσων σύνδεσης.
2. Προµήθεια πλάκας από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα ποιότητας St 37-2
κυκλικής κάτοψης µε διάµετρο 170 mm και πάχος 10 mm, που είναι
ηλεκτροσυγκολληµένη στον ορθοστάτη σε απόσταση 0,55 m από το
κάτω άκρο του.
3. Προµήθεια παρεµβληµάτων από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα ποιότητας
St 37-2 µε διατοµή U, ύψος κορµού 50 mm, ύψος πελµάτων 65 mm,
πάχος πριν από την επιψευδαργύρωση 3 mm (παρέµβληµα ελαφρού
τύπου U 50x65x3 mm) και µήκος από 306 µέχρι 320 mm, που φέρουν τις
κατάλληλες οπές για την προσαρµογή των µέσων σύνδεσης.
4. Προµήθεια σωλήνα στερέωσης από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα
ποιότητας St 37-2 κυκλικής διατοµής µε εξωτερική διάµετρο 152,4 mm,
πάχους 5 mm
και µήκος 0,79 m, που στην κορυφή φέρει
ηλεκτροσυγκολληµένη πλάκα κάλυψης από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα
ποιότητας St 37-2 κυκλικής κάτοψης µε διάµετρο 170 mm και πάχος 10
mm µε κατάλληλη οπή για την διέλευση του ορθοστάτη U 120x55x5 mm.
5. Τοποθέτηση των ορθοστατών στο έδαφος µε τρόπο που θα καθορίζεται
από την Υπηρεσία ανάλογα µε τη διαµόρφωση των ορθοστατών και αν
απαιτείται, περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση του σιδηροσωλήνα
διαµέτρου 152,4 mm και ή πλήρωση του κενού µε λεπτοσκυρόδεµα
κατηγορίας Β 15 και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας της Π.Τ.Π. Α-265
6. Συναρµολόγηση και σύνδεση των αυλακωτών λεπίδων, παρεµβληµάτων,
αντανακλαστικών στοιχείων και ακραίων τεµαχίων πάνω στους
ορθοστάτες και µεταξύ τους µε τη βοήθεια των κατάλληλων µέσων
σύνδεσης (κοχλίες, περικόχλια και κυκλικοί δακτύλιοι), ώστε να
προκύπτει συνεχές στηθαίο ασφάλειας από τη µια πλευρά των
ορθοστατών.
7. Μεταφορά όλων των απαιτούµενων υλικών στον τόπο ενσωµάτωσης
συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων και της προσωρινής
αποθήκευσης.
Τιµή για ένα τεµάχιο χαλύβδινου αφαιρετού ορθοστάτη U 120x55x5 mm µήκους 1,20
m για τη στήριξη µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας οδών, η οποία περιλαµβάνει όλες
τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, κάθε
είδους σταλία καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν
αναγράφεται, άλλα απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι επτά € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 27,20
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Άρθρο Ζ-153:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑ

( Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και την τοποθέτηση
επιψευδαργυρωµένων χαλύβδινων χειρολισθήρων κιγκλιδωµάτων στηθαίων
ασφάλειας οδών, σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε., την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
1. Μεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στις
θέσεις που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την
εκτέλεση της εργασίας.
2. Προµήθεια επιψευδαργυρωµένων σιδηροσωλήνων ISI MEDIUM βαρέως
τύπου (πράσινη ετικέτα) µε διάµετρο 2 ½΄΄
3. Προµήθεια τεµαχίων περιβολής για τις θέσεις συναρµογής των
σιδηροσωλήνων από επιψευδαργυρωµένο σιδηροσωλήνα ίδιας
ποιότητας και µε διάµετρο µεγαλύτερη από εκείνη του χειρολισθήρα,
καθώς επίσης προµήθεια των λοιπών απαιτούµενων µικροϋλικών.
4. Μεταφορά όλων των υλικών από τον τόπο προµήθειας στον τόπο
εκτέλεσης της εργασίας, συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων
και της προσωρινής αποθήκευσης.
5. Κοπή, κατεργασία και συγκόλληση των σιδηροσωλήνων στη θέση
τοποθέτησης
σύµφωνα
µε
τα
κατασκευαστικά
σχέδια
συµπεριλαµβανόµενης της αξίας των αποµειώσεων και των φθορών
εξαιτίας της κοπής και της κατεργασίας.
6. Αφαίρεση παλιών χειρολισθήρων από τα κιγκλιδώµατα των στηθαίων
ασφάλειας, όπου θα τοποθετηθούν οι νέοι χειρολισθήρες,
συµπεριλαµβανόµενων της µεταφοράς αυτών από τον τόπο της εργασίας
σε προκαθορισµένο από την επίβλεψη τόπο παράδοσης µετά των
φορτοεκφορτώσεων.
7. Προσέγγιση και τοποθέτηση των κιγκλιδωµάτων στις οριστικές θέσεις
τους.
8. Σύνδεση και στερέωση των χειρολισθήρων µε τα κιγκλιδώµατα και µεταξύ
τους στις θέσεις συναρµογής.
Τιµή για ένα µέτρο µήκους πλήρως έτοιµου και τοποθετηµένου χειρολισθήρα
κιγκλιδωµάτων στηθαίων ασφάλειας οδών, η οποία περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες
για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, κάθε είδους σταλία
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, άλλα
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,70
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Άρθρο Ζ-154: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΩΝ

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και την αντικατάσταση
αντανακλαστικών στοιχείων στηθαίων ασφάλειας οδών, µεταλλικών ή από
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
1. Μεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στις
θέσεις που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την
εκτέλεση της εργασίας.
2. Προµήθεια αντανακλαστικών στοιχείων µονής όψης, των οποίων η
οπισθανακλαστική επιφάνεια έχει εµβαδόν τουλάχιστον 50 cm2 και
αποτελείται από µεµονωµένα γυάλινα φακίδια ή ενιαίο ακρυλικό υλικό του
τύπου Ι, που ορίζεται στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη προσαρµοσµένα
στερεά πάνω σε έλασµα αλουµινίου πάχους 1 mm για την προσαρµογή
στα στηθαία ασφάλειας οδών.
3. Μεταφορά των αντανακλαστικών στοιχείων µε τα ελάσµατα από τον τόπο
προµήθειας στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών, συµπεριλαµβανόµενων
των φορτοεκφορτώσεων και της απαιτούµενης συσκευασίας κατά τη
µεταφορά.
4. Αφαίρεση των παλιών αντανακλαστικών στοιχείων από τα στηθαία
ασφάλειας (µεταλλικά ή σκυροδέµατος) µε λύση των κοχλιώσεων και
ενδεχόµενη χρήση αντισκωριακών υγρών ή ακόµα την κοπή αυτών µε
οξυγόνο.
5. Σε περίπτωση καταστροφής των µέσων σύνδεσης, προµήθεια και
µεταφορά µέσων σύνδεσης:
o για µεταλλικά στηθαία ασφάλειας κοχλίες εξαγωνικής
κεφαλής Μ 16, εξαγωνικά περικόχλια και κυκλικοί δακτύλιοι
από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα κατηγορίας αντοχής 4.6 για
τη σύνδεση των αυλακωτών λεπίδων µε τα παρεµβλήµατα
και τους ορθοστάτες,
o για στηθαία από σκυρόδεµα κοχλίες διαστελλόµενου άκρου
(δυο ανά αντανακλαστικό στοιχείο).
6. Κοχλίωση των νέων αντανακλαστικών στοιχείων µε τον προβλεπόµενο
προσανατολισµό
των
αντανακλαστικών
επιφανειών
και
στις
προβλεπόµενες αποστάσεις.
7. Συγκέντρωση των παλιών αντανακλαστικών στοιχείων και µεταφορά
αυτών από τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών σε τόπο που καθορίζεται
από την επίβλεψη, συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων και
της σταλίας των µεταφορικών µέσων.
Τιµή για ένα τεµάχιο αντανακλαστικού στοιχείου σε στηθαία ασφάλειας οδών µονής
όψης, η οποία περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που
περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, κάθε είδους σταλία καθώς και οποιαδήποτε
άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, άλλα απαιτείται για την εκτέλεση
της εργασίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,10
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Άρθρο Ζ-155: ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΦΟΡΗΤΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΤΥΠΟΥ NEW
JERSEY ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-108)
Για την προµήθεια, αρχική τοποθέτηση, συντήρηση, αποµάκρυνση και
επανατοποθέτηση σε νέες θέσεις (όσες απαιτηθούν για τις ανάγκες της κατασκευής
καθ’ όλη τη διάρκεια της εργολαβίας) αµφίπλευρου φορητού στηθαίου ασφαλείας οδού,
τύπου NEW JERSEY κατασκευασµένου από πολυαιθυλένιο, σε χρώµα εναλλάξ λευκόκόκκινο, πλάτους βάσης 0,40 – 0,50 m, πλάτους στέψης 0,10 – 0,15 m, ύψους 0,60 –
0,75 m, ιδίου βάρους 8-10 kg, µε κατάλληλα διαµορφωµένη εξοχή – υποδοχή
εκατέρωθεν (κατά µήκος), για την εύκολη συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση
αυτών, καθώς και κατάλληλη οπή µε πώµα για πλήρωσή τους µε νερό ή άµµο.
Τα στηθαία θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την προδιαγραφή σήµανσης
εκτελούµενων έργων (ΦΕΚ 946Β/2003) και σύµφωνα µε την µελέτη εξασφάλισης
κυκλοφορίας ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα
της Ε.Σ.Υ.
Μετά την αρχική τους προµήθεια και µέχρι τη λήξη της σύµβασης, τα στηθαία θα
ευρίσκονται στην περιοχή του έργου, και, είτε θα χρησιµοποιούνται, σύµφωνα µε τις
ανάγκες του έργου και τις εντολές της Υπηρεσίας, είτε θα ευρίσκονται αποθηκευµένα
στην περιοχή του έργου, µε δυνατότητα άµεσης τοποθέτησης.
Καθ' όλη αυτή την περίοδο, τα ως άνω στηθαία θεωρούνται δεσµευµένο είδος επί
τόπου του έργου, ακόµη και αν δεν είναι αναγκαία η χρησιµοποίησή τους επί
ορισµένο(α) χρονικό(-α) διάστηµα(-τα) στο έργο. Μετά το πέρας των εργασιών και
ύστερα από εντολή που θα δοθεί στον ανάδοχο από την Υπηρεσία, τα ως άνω
εργοταξιακά στηθαία, θα µεταφερθούν και θα εναποτεθούν, µε φροντίδα του αναδόχου,
σε αποθήκες της Υπηρεσίας, αποτελούντα ιδιοκτησία της.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η τιµή και πληρωµή του παρόντος άρθρου αναφέρεται σε
προµήθεια και χρήση των εργοταξιακών στηθαίων στο έργο, περιλαµβανοµένης της
συντήρησης και των οποιωνδήποτε µετακινήσεων σε νέα(-ες) θέση(-εις) χρειασθούν,
σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου.
Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη για τυχόν απώλειες των στηθαίων από
φθορές, κλοπή ή άλλους λόγους.
Η αναπλήρωση απωλειών / φθορών θα γίνεται το πολύ σε µία (1) εργάσιµη ηµέρα,
πράγµα που συνεπάγεται την ανάγκη προµήθειας πρόσθετης ποσότητας από τον
Ανάδοχο ίσης κατ' ελάχιστο προς το ένα στα εκατό (1%) του προµηθευόµενου µήκους
(η οποία ποσότητα δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως), για την εξασφάλιση των αναγκαίων
εφεδρειών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η πολλαπλή χρήση των στηθαίων (µε τις οποιεσδήποτε
αναγκαίες εκτροπές σε νέες θέσεις, σύµφωνα µε τις ανάγκες της µελέτης εξασφάλισης
της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών για τις ανάγκες εκτροπών
κυκλοφορίας), συµπεριλαµβανοµένης της πλήρωσής τους µε νερό ή άµµο, της
φορτοεκφόρτωσης, µεταφοράς, τοποθέτησης και συντήρησής τους.
Η πληρωµή του παρόντος στηθαίου θα γίνεται κατά το εβδοµήντα τοις εκατό (70%)
αυτής, µε την προσκόµιση και τοποθέτηση στην πρώτη θέση των στηθαίων που
απαιτούνται για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τη µελέτη εξασφάλισης
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κυκλοφορίας ή / και τις εντολές της Υπηρεσίας. Τα προσκοµιζόµενα εργοταξιακά
στηθαία θα είναι άριστης ποιότητας, καινουργή και αµεταχείριστα.
Το υπόλοιπο τριάντα τοις εκατό (30%) της πληρωµής, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο
µετά την τελευταία αποκόµιση αυτών από το εργοτάξιο, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω, χωρίς να προβλέπεται καµιά ενδιάµεση πληρωµή, ανεξάρτητα από τις
οσεσδήποτε µετακινήσεις µεσολαβήσουν µεταξύ της πρώτης προσκόµισης και
τοποθέτησης αυτών µέχρι την αποκόµισή τους από το έργο.
Τιµή ανά µέτρο µήκους εργοταξιακού στηθαίου τύπου NEW JERSEY από σκληρό
πλαστικό σύµφωνα µε τα παραπάνω.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα €
(Αριθµητικά): 40,00
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Άρθρο Ζ-156: ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ
Άρθρο Ζ-156.1: Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γεφυρών, γαλβανισµένοι, µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµαστικής διαµέτρου DN
50 mm (σπείρωµα, thread size = 2’’, dεξ = 60,3 mm, πάχος τοιχώµατος 3,2 mm), µε τα
απαιτούµενα τεµάχια περιβολής από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µεγαλύτερης
διαµέτρου στους ορθοστάτες των κιγκλιδωµάτων.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των σιδηροσωλήνων και των ειδικών
τεµαχίων σύνδεσης/στερέωσης (όλα γαλβανισµένα)
• η τοποθέτηση και στερέωση των σιδηροσωλήνων στους ορθοστάτες του
κιγκλιδώµατος µε µηχανικά µέσα ή/και ηλεκτροσυγκόλληση
• η αποκατάσταση του γαλβανίσµατος στις θέσεις συγκόλλησης µε υλικό βάσεως
ψευδαργύρου εφαρµοζόµενο εν ψυχρώ.
• η κοπή, η κάµψη (όπου απαιτείται) και η αποµείωση των σωλήνων
Τιµή ανά µέτρο
κιγκλιδωµάτων.
ΕΥΡΩ

µήκους

πλήρως

εγκατεστηµένου

γαλβανισµένου

σωλήνα

(Ολογράφως): Εννέα € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 9,95

Άρθρο Ζ-156.2: Σιδηρά κιγκλιδώµατα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-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 ½, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και
αντισκωριακή προστασία µε δύο στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου, πάχους
ξηρού υµένα (εκάστης) 25 ± 5 µm
• η πάκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων 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 επι τόπου
ηλεκτροσυγκόλληση
• η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώµατος µε ελαιόχρωµα αλκυδικής
σιλικόνης σε δύο στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υµένα 125 µm

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 217 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Τιµή ανά χιλιόγραµµο τοποθετηµένου σιδηρού κιγκλιδώµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,30
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Άρθρο Ζ-157:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Ο∆ΟΥ

Κατασκευή τυποποιηµένης περίφραξης οδών, βαθµιδωτής ή µη διάταξης, σύµφωνα
µε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), από γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα,
στερεωµένο σε φυγοκεντρικούς πασσάλους από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας
C30/37, ή γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (σπειρώµατος:
thread size R = 1 ½΄΄, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 mm), ανά αποστάσεις
έως 2,50 m, πακτωµένους στο έδαφος µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια και µεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του
συρµατοπλέγµατος, των πασσάλων και των λοιπών απαιτουµένων υλικών
• η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η
διευθέτηση της στάθµης του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης
• η συλλογή και αποµάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
• η τοποθέτηση, ευθυγράµµιση και πάκτωση των πασσάλων µε σκυρόδεµα
• η τοποθέτηση και στερέωση του συρµατοπλέγµατος και του σύρµατος τάνυσης
• η τοποθέτηση των απαιτουµένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων
• οι τυχόν φθορές και αποµειώσεις των ενσωµατουµένων υλικών
Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµης περίφραξης.
Άρθρο Ζ-157.1:
Τυποποιηµένη περίφραξη τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6812)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 9,95

Τυποποιηµένη περίφραξη τύπου Β (ΠKE) ύψους 1,62 m
Άρθρο Ζ-157.2:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6812)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,30

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 219 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-158: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΟ∆ΕΙΚΤΕΣ Ο∆ΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1)
Tοποθέτηση πλαστικού οριοδείκτη οδού µε δύο αντανακλαστικά στοιχεία, κόκκινο και
αργυρόλευκο, σύµφωνα µε την µελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) και
την ΕΤΕΠ 05-04-04-00 ‘’Οριοδείκτες οδού’‘.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•
•

η προµήθεια των οριοδεικτών,
η µεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης,
η διάνοιξη οπής πάκτωσης, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του οριοδείκτη,
η επαναπλήρωση της οπής µε υλικό ανάλογο µε την παραπλήσια επιφάνεια της
οδού
• και η συλλογή και αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής.

Τιµή ανά εγκατεστηµένο πλαστικό οριοδείκτη.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,50
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Άρθρο Ζ-159:
∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
∆είκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης, σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής
Εργων (ΠΚΕ), προκατασκευασµένοι, από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20,
διαστάσεων 0,20 x 0,20 x 0,75 m, πακτωµένοι σε βάση από άοπλο σκυρόδεµα
κατηγορίας C12/15, διαστάσεων 0,40 x 0,40 x 0,50 m, κατά τρόπο ώστε να
προεξέχουν από το έδαφος κατά 0,40 m.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια και µεταφορά όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου των έργων,
• η τοπογραφική επισήµανση της θέσεως των δεικτών (πασσάλωση κορυφών
γραµµής απαλλοτρίωσης),
• η διάνοιξη της οπής τοποθέτησης σε έδαφος πάσης φύσεως,
• η τοποθέτηση και κατακορύφωση των δεικτών,
• η πάκτωσή τους µε σκυρόδεµα
• και η συλλογή και αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής.
Τιµή ανά δείκτη οριοθέτησης (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένο.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 16,30
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Άρθρο Ζ-160:
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 3,00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6812)
Η ενισχυµένη υπερυψηλή περίφραξη θα αποτελείται από:
1.
Πασσάλους από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα διατοµής Φ60,3 mm, πάχους
τουλάχιστον 4 mm, συνολικού µήκους 3,70 m από το οποίο τα 60 cm του άνω
µέρους θα είναι κεκαµµένα µε κλίση 45ο προς την εξωτερική πλευρά της οδού
(εκτός ζώνης οδού), τρυπηµένους κατά τη διάµετρό τους µε έξι (6) τρύπες
διαµέτρου 10 mm, µε γαλβανισµένη µεταλλική τάπα στο άνω τµήµα τους για
στεγανότητα και στερεωµένους στο έδαφος µε θεµέλιο διαστάσεων
bxlxd=50x50x80cm από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. Οι αποστάσεις
των πασσάλων µεταξύ τους θα είναι κατά µέγιστο 2,00 m. Το βάθος έµπηξης
του πασσάλου εντός του θεµελίου θα είναι της τάξεως των 70cm περίπου.
2.
O πρώτος και κάθε τέταρτος πάσσαλος θα ενισχύεται µε αντηρίδα από
γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα διατοµής Φ60,3 mm, πάχους τουλάχιστον 4.00
mm που θα συναντά τον πάσσαλο υπό γωνία 30ο περίπου και θα συνδέεται µε
αυτόν σε ύψος 1.30µ από την άνω παρειά του θεµελίου µε δακτύλιο και βίδες
πάχους 12 mm µε παξιµάδι πάχους 9 mm. Η αντηρίδα θα είναι κεκαµµένη µε
γωνία κάµψης από την κατακόρυφο 30º, το συνολικό µήκος της θα ανέρχεται
στα 2,20m (κατακόρυφο τµήµα εντός θεµελίου 70cm και κεκαµµένο 1,50m). Οι
διαστάσεις της θεµελίωσης στις θέσεις των πασσάλων µε αντηρίδες θα είναι
50x135x80cm από οπλισµένο σκυρόδεµα (σύµφωνα µε το σχέδιο οπλισµού)
κατηγορίας C16/20.
3.
Σύρµα Νο 13 (διαµέτρου 2 mm), διπλό, αγκαθωτό, µε ακίδες ανά 5 cm κατά
µέγιστο, γαλβανισµένο, τοποθετηµένο στο κεκαµµένο άνω τµήµα των
πασσάλων σε έξι (6) σειρές ίσων αποστάσεων µεταξύ τους. Το σύρµα Νο 13
θα προσδένεται στους πασσάλους µέσα από τρύπες διαµέτρου 10 mm.
4.
Γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα διπλής πλέξης, µε σύρµα πάχους τουλάχιστον
2,70 mm εξαγωνικών οπών διαστάσεων 80 x 100 mm, ύψους 2,40m
κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ASTM Α9573, ΕΝ10223-3,
ΕΝ10244-2. Η στερέωσή του στους στύλους αρχίζει από την επιφάνεια του
εδάφους (φυσική ή όπως διαµορφώνεται από τα έργα οδοποιίας, ανάλογα µε
τη θέση τοποθέτησης της περίφραξης).
5.
Για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του συρµατοπλέγµατος θα
τοποθετηθούν σε ίσες αποστάσεις µεταξύ τους και από τα άκρα τρία επί πλέον
γαλβανισµένα σύρµατα Νο 19, διαµέτρου 3,4 mm. Θα τοποθετηθούν επίσης
δύο επιπλέον γαλβανισµένα σύρµατα Νο 19 σε χιαστί διάταξη. Όλα τα σύρµατα
ενίσχυσης θα προσδεθούν στους πασσάλους µε στερέωσή τους µέσω
γαλβανισµένων συρµάτων Νο 17 (διαµέτρου 3 mm), που θα διέρχονται µέσα
από οπές διαµέτρου 10 mm.
6.
Γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα διπλής πλέξης, µε σύρµα πάχους τουλάχιστον
2,70 mm εξαγωνικών οπών διαστάσεων 80 x 100 mm, πλάτους 1,70 µ,
κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ASTM A9573, EN10223-3,
EN10244-2. To συρµατόπλεγµα θα τοποθετηθεί στη βάση του υφιστάµενου
συρµατοπλέγµατος εφαπτόµενο σε αυτό κατά 20 cm και στο έδαφος κατά 1,50
m. Η στερέωση επί του υφιστάµενου συρµατοπλέγµατος θα γίνεται µε
πρόσδεση σε αυτό µε γαλβανισµένο σύρµα διαµέτρου 2 mm και επί του
εδάφους µε γαλβανισµένα µεταλλικά πασσαλάκια στήριξης, µήκους
τουλάχιστον 30 cm και τοποθετηµένα σε τρεις σειρές και σε κάνναβο
0,50Χ1,00µ.
Το γαλβάνισµα του συρµατοπλέγµατος και του αγκαθωτού σύρµατος (που θα γίνει
ΕΝ ΘΕΡΜΩ) θα έχει ελάχιστο βάρος ίσο προς 210 gr/m2.
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου µε τις σταλίες κλπ, των πασσάλων, του αγκαθωτού
σύρµατος, του συρµατοπλέγµατος, των γαλβανίσεων συρµάτων ενίσχυσης και
λοιπών υλικών, η δαπάνη προσέγγισης, εκσκαφής των οπών θεµελίωσης,
διευθέτησης της στάθµης του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης,
αποµάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση για απόρριψη
ή χρησιµοποίηση σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας, τοποθέτησης και
στερέωσης όλων των υλικών µεταξύ τους και στο έδαφος, καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών και εργασίας, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω, αλλά που
απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη περαίωση της κατασκευής, σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη µελέτη, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης. Περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη των φθορών, των
αποµειώσεων, των αντηρίδων και των γωνιαίων πασσάλων σύµφωνα µε τα σχέδια
για την έντεχνη κατασκευή της περίφραξης σε έδαφος οποιουδήποτε είδους και
οποιασδήποτε κλίσης, για βαθµιδωτή ή µη διάταξη της κατά µήκος τοµής της
περίφραξης, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµης περίφραξης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα πέντε €
(Αριθµητικά): 45,00
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Άρθρο Ζ-161:

ΣΤΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Για την προµήθεια, µεταφορά και την τοποθέτηση στύλων περίφραξης από
οπλισµένο σκυρόδεµα, οι οποίες εκτελούνται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Προµήθεια στύλων (πασσάλων) ή αντηρίδων από οπλισµένο σκυρόδεµα
Προµήθεια των µέσων σύνδεσης αντηρίδων µε τους στύλους.
Μεταφορά των στύλων, των αντηρίδων και των µέσων σύνδεσης από τον
τόπο
προµήθειας
στο
τόπο
εκτέλεσης
των
εργασιών,
συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των
αυτοκινήτων.
Προσωρινή αποθήκευση και φύλαξη των στύλων, αντηρίδων και µέσων
σύνδεσης στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών.
Εκσκαφή οπών.
Προσέγγιση, ανύψωση, τοποθέτηση των στύλων και των αντηρίδων στις
διανοιγµένες οπές του εδάφους.
Τοποθέτηση στύλων και αντηρίδων στις οπές και πάκτωση αυτών στην
οριστική τους θέση µε έγχυση σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15.
Σύνδεση των αντηρίδων στους στύλους µε τη βοήθεια των µέσων
σύνδεσης.
Προσωρινή αντιστήριξη των τοποθετηµένων στύλων και αντηρίδων µέχρι
πλήρους στερεοποίησης του σκυροδέµατος πάκτωσης.

Τιµή για ένα τεµάχιο έτοιµου πλήρως τοποθετηµένου στύλου ή αντηρίδας από
οπλισµένο σκυρόδεµα η οποία περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για εργασίες και υλικά,
που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, κάθε είδους σταλία καθώς και
οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, άλλα απαιτείται για
την εκτέλεση της εργασίας.
Άρθρο Ζ-161.1: Ύψους 1,90µ (Τύπος Α)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,70

Άρθρο Ζ-161.2: Ύψους 2,10µ (Τύπος Β)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): ∆έκα €
(Αριθµητικά): 10,00
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Άρθρο Ζ-162:
ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
Άρθρο Ζ-162.1: Γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα περιφράξεων, µε την εργασία
τοποθέτησης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6812)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση (στερέωση, πρόσδεση, τάνυση)
γαλβανισµένου συρµατοπλέγµατος περιφράξεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10244-2, µε
ελάχιστη επίστρωση γαλβανίσµατος 70 gr/m2, οποιουδήποτε τύπου (ανεξαρτήτως
ανοίγµατος και σχήµατος βροχίδας, πάχους σύρµατος, πλέξης ή συγκόλλησης των
συρµάτων), του αναλογούντος γαλβανισµένου σύρµατος τάνυσης και ακανθωτού
πλέγµατος για την κατασκευή περίφραξης σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της
µελέτης.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε περίπτωση µη τυποποιηµένων περιφράξεων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ενσωµατουµένων ως άνω υλικών

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,70
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Άρθρο Ζ-163:
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟ∆ΕΙΚΤΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151)
Για την αφαίρεση οριοδείκτη πλαστικού, χωρίς αποξήλωση της βάσης του.
Την τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες εργασίας, χρήσης των απαιτούµενων
εργαλείων, µηχανηµάτων οχηµάτων κλπ. εξοπλισµού, µεταφορών σε χώρους
απόθεσης, σταλιών φορτοεκφορτώσεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη έστω
και αν αυτή δεν αναγράφεται, άλλα απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή για ένα τεµάχιο αποξηλωµένου οριοδείκτη.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,40
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Άρθρο Ζ-164:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΧΙΟΝΟΦΡΑΚΤΩΝ

Για την προµήθεια οδικών χιονοφραχτών οι οποίοι τοποθετηµένοι πλευρικά της
οδού, µειώνουν την ταχύτητα του ανέµου έτσι ώστε το µεταφερόµενο από τον άνεµο
χιόνι να συσσωρεύεται στην κατάντη, σε σχέση µε τη φορά του ανέµου, ζώνη µεταξύ
του χιονοφράχτη και του ορίου της οδού. Οι οδικοί χιονοφράχτες θα πρέπει να
τοποθετούνται και αφαιρούνται εύκολα και γρήγορα, από συνεργεία 2-3 ατόµων
χωρίς να απαιτείται η χρήση βαρέος µηχανολογικού εξοπλισµού.
Οι οδικοί χιονοφράχτες θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις του Οίκου
Κατασκευής τους ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, τα Εγχειρίδια
τοποθέτησης, λειτουργίας, συντήρησης και αφαίρεσης των χιονοφραχτών στην
ελληνική γλώσσα.
Οι χιονοφράχτες αποτελούνται από:
•

Πλέγµα (δίχτυ) από ελαφρύ συνθετικό υλικό (πλαστικό ή άλλο), ανθεκτικό στις
υπεριώδεις ακτίνες και στις καιρικές συνθήκες. Ο δείκτης διαπερατότητας
(porosity ratio) του πλέγµατος θα κυµαίνεται µεταξύ 0,45 και 0,55 µε
επιθυµητή τιµή το 0,5, δηλαδή το 50% της επιφάνειας του χιονοφράχτη
φράχτη να είναι κενό επιτρέποντας τη διέλευση του αέρα. Το ύψος του
πλέγµατος θα είναι κατά 30cm µικρότερο του τελικού ύψους του χιονοφράχτη
ώστε να δηµιουργείται κενό στην κάτω πλευρά του.

•

Μεταλλικούς ανοξείδωτους ορθοστάτες κατάλληλης διαµέτρου, ώστε όταν
τοποθετηθούν στις προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή αποστάσεις το
τοποθετηµένο σύστηµα να αντέχει σε θυελλώδεις ανέµους µε στιγµιαία
ταχύτητα σε ύψος 10m έως 160 km/h.

•

Ειδικές Αντηρίδες από συρµατόσχοινο για την καλύτερη στερέωση των
Ορθοστατών σε συνθήκες ανεµοπίεσης

•

Ειδικούς µεταλλικούς Πασσάλους στήριξης των Αντηρίδων στο έδαφος.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:

1. η δαπάνη προµήθειας του χιονοφράχτη και όλων των υλικών που
απαιτούνται για την κατασκευή ενός πλήρους και λειτουργικού συστήµατος
χιονοφραχτών,
2. η δαπάνη µεταφοράς του χιονοφράχτη από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου ή σε αποθηκευτικούς χώρους που θα υποδειχτούν από την
Υπηρεσία,
3. η δαπάνη προσωρινής αποθήκευσης και φύλαξης του χιονοφράχτη στο
εργοτάξιο του Αναδόχου ή σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία
4. η δαπάνη των ειδικών υλικών και εργαλείων για την τοποθέτηση (έµπηξη
ορθοστατών και πασσάλων, τέντωµα αντηρίδων κλπ) και αφαίρεση (εξολκέας
πασσάλων και ορθοστατών κλπ) των χιονοφραχτών.
5. η δαπάνη για την παρουσία επί τόπου του έργου, για τουλάχιστον 5
εργάσιµες ηµέρες κατά την πρώτη εγκατάσταση των χιονοφραχτών,
ειδικευµένου τεχνικού του οίκου κατασκευής των χιονοφραχτών για υπόδειξη
των θέσεων εγκατάστασης και για εκπαίδευση του προσωπικού του
Αναδόχου και της ΕΟΑΕ για τη µεθοδολογία εγκατάστασης και
επαναγκατάστασης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους οδικών χιονοφραχτών
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Άρθρο Ζ-164.1: Οδικοί χιονοφράκτες τελικού ύψους 1,20µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά €
(Αριθµητικά): 17,00

Άρθρο Ζ-164.2: Οδικοί χιονοφράκτες τελικού ύψους 1,30µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ €
(Αριθµητικά): 18,00

Άρθρο Ζ-164.3: Οδικοί χιονοφράκτες τελικού ύψους 1,50µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα €
(Αριθµητικά): 19,00

Άρθρο Ζ-164.4: Οδικοί χιονοφράκτες τελικού ύψους 1,80µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι ένα €
(Αριθµητικά): 21,00
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Άρθρο Ζ-165:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΧΙΟΝΟΦΡΑΚΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για την µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη τοποθέτηση οδικών χιονοφραχτών
σε κατάλληλες θέσεις πλευρικά του αυτοκινητόδροµου. Οι θέσεις και ο
προσανατολισµός τοποθέτησης των χιονοφραχτών και η απόσταση από την οδό θα
γίνεται σύµφωνα µε επίσηµες ευρωπαϊκές προδιαγραφές άλλων χωρών (πχ
Merkblatt fur Schneeschutz an Strassen), ή/και την τεχνική µελέτη ή/και τις εντολές
της Υπηρεσίας ή/και τις προδιαγραφές του οίκου κατασκευής των χιονοφραχτών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του
έργου, των χιονοφραχτών και όλων των απαιτούµενων υλικών και εξοπλισµών
σύνδεσης,
στερέωσης
και
τοποθέτησης,
συµπεριλαµβανοµένων
των
φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των αυτοκινήτων.
Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη προσέγγισης της θέσης εγκατάστασης των
χιονοφραχτών, εκσκαφής των οπών στερέωσης, διευθέτησης της στάθµης του
εδάφους στη θέση τοποθέτησης, αποµάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση για απόρριψη, τοποθέτησης, σύνδεσης και στερέωσης όλων
των υλικών µεταξύ τους και στο έδαφος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω αλλά που απαιτείται για την
πλήρη και έντεχνη περαίωση της κατασκευής σύµφωνα µε επίσηµες ευρωπαϊκές
προδιαγραφές άλλων χωρών, την τεχνική µελέτη, τις οδηγίες της Υπηρεσίες και τις
προδιαγραφές του οίκου κατασκευής των χιονοφραχτών.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως εγκατεστηµένων οδικών χιονοφραχτών.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,80
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Άρθρο Ζ-166:
ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΧΙΟΝΟΦΡΑΚΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για την απεγκατάσταση οδικού χιονοφράχτη εγκατεστηµένου στην περιοχή του
έργου, σε οδικά τµήµατα και σε χρόνο που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, η
οποία θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε
παραµόρφωση, φθορά κλπ του εγκατεστηµένου χιονοφράχτη και όλων των υλικών
σύνδεσης και στερέωσης. Κατά την αφαίρεση θα φωτογραφίζονται και θα
επισηµαίνονται επί τόπου µε ειδική µπογιά ή µε πινακίδες οι θέσεις των
χιονοφραχτών ώστε κατά την επανεγκατάστασή τους να τοποθετηθούν στα ίδια
σηµεία.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για επιµεληµένη εργασία αποσυναρµολόγησης
και απεγκατάστασης του χιονοφράχτη µε εξόλκευση ή µε βοηθητικές εκσκαφές, έτσι
ώστε ο χιονοφράχτης να είναι σε κατάσταση να επανατοποθετηθεί.
Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη φόρτωσης και στοιβάγµατος των
αποσυναρµολογηµένων υλικών σε φορτηγό αυτοκίνητο και η δαπάνη µεταφοράς και
προσωρινής αποθήκευσης και φύλαξης του χιονοφράχτη στο εργοτάξιο του
Αναδόχου ή σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως απεγκατεστηµένων οδικών χιονοφραχτών.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,70
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ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ
Άρθρο Ζ-167::

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Άρθρο Ζ-167.1: Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήµανσης, πλήρως
αντανακλαστικές µε µικροπρισµατική αντανακλαστική µεµβράνη
τύπου 3
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Προµήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων πλήρως αντανακλαστικών σε
γέφυρες σήµανσης, µε µικροπρισµατικό αντανακλαστικό υπόβαθρο (τύπου 3) µε
Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση (ΕΤΑ) και σήµανση CE, κατασκευασµένων σύµφωνα µε
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-0600 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου
AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται
πλήρως από µικροπρισµατική αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 3 (υπερυψηλής
αντανακλα-στικότητας) και φέρει αναγραφές και σύµβολα, επίσης από µεµβράνη
τύπου ΙΙΙ, η δε πίσω όψη έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθµό
της πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστή και την ηµεροµηνία κατασκευής της.
• η κατασκευή πλαισίου από µορφοδοκούς κράµατος αλουµινίου για την ενίσχυση
και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας
της
• τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα
γαλβανισµένα εν θερµώ κατά ΕΝ ISO 1461.
• η µεταφορά των πινακίδων και των εξαρτηµάτων στερέωσης στην θέση
τοποθέτησης, κατάλληλα συσκευασµένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ
φθορών
• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης µε χρήση
καλαθοφόρου οχήµατος
• η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η
αφαίρεση αυτού (όταν απαιτείται)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πινακίδας τοποθετηµένης σε γέφυρα σήµανσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα τρία €
(Αριθµητικά): 143,00

Άρθρο Ζ-167.2:
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, πλήρως
αντανακλαστικές, µε υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1
Προµήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανακλαστικών, µε ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00
‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
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• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου
AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται
πλήρως από αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και
φέρει αναγραφές και σύµβολα, από αντανακλαστική µεµβράνη (ο τύπος της
οποίος καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώµα φαιό (γκρι) και
φέρει τον αύξοντα αριθµό της πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστή και την
ηµεροµηνία κατασκευής της.
• η κατασκευή πλαισίου από µορφοδοκούς κράµατος αλουµινίου για την ενίσχυση
και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας
της
• τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα
γαλβανισµένα εν θερµώ κατά ΕΝ ISO 1461.
• η µεταφορά των πινακίδων και των εξαρτηµάτων στερέωσης στην θέση
τοποθέτησης, κατάλληλα συσκευασµένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ
φθορών
• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης
• η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η
αφαίρεση αυτού (όταν απαιτείται)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες µε αναγραφές και
Άρθρο Ζ-167.2.1:
σύµβολα από µικροπρισµατική αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 3
(µε ΕΤΑ και σήµανση CE)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-167.2.2:

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι οκτώ €
(Αριθµητικά): 128,00
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες µε αναγραφές και
σύµβολα από αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12899-1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εννέα €
(Αριθµητικά): 109,00

Άρθρο Ζ-167.3: Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, πλήρως
αντανακλαστικές, µε υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Προµήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήµανσης οδών, µε
ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι,
κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου
AlMg2 ελάχιστου πάχους 3 mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται
πλήρως από αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και
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φέρει αναγραφές και σύµβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική
µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές
πινακίδες ή από µεµβράνη µαύρου χρώµατος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε
πίσω όψη του έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθµό της
πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστού και την ηµεροµηνία κατασκευής της
• η κατασκευή πλαισίου από µορφοδοκούς κράµατος αλουµινίου για την ενίσχυση
και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας
της
• τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα
γαλβανισµένα εν θερµώ κατά ΕΝ ISO 1461.
• η µεταφορά των πινακίδων και των εξαρτηµάτων στερέωσης στην θέση
τοποθέτησης, κατάλληλα συσκευασµένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ
φθορών
• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης
• η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η
αφαίρεση αυτού (όταν απαιτείται)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα έξι €
(Αριθµητικά): 76,00
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Άρθρο Ζ-168: ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων
µε αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα
µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες
σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’
Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,
• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης
•

και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:
Άρθρο Ζ-168.1: Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα τέσσερα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 44,30

Άρθρο Ζ-168.2: Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 1,20 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα έξι €
(Αριθµητικά): 76,00

Άρθρο Ζ-168.3: Πινακίδες ρυθµιστικές µικρού µεγέθους
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες των
ακολούθων διαστάσεων:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
ΕΥΡΩ

τριγωνικές (Ρ-1)
πλευράς 0,60 m
οκταγωνικές (Ρ-2)
εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 m
τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)
πλευράς 0,40 m
τετραγωνικές (Ρ-6)
πλευράς 0,45 m
κυκλικές
διαµέτρου 0,45 m

(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 28,50

Άρθρο Ζ-168.4 Πινακίδες ρυθµιστική µεσαίου µεγέθους
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες των
ακολούθων διαστάσεων:
α. τριγωνικές (Ρ-1)
πλευράς 0,90 m
β. οκταγωνικές (Ρ-2)
εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)
πλευράς 0,60 m
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δ. τετραγωνικές (Ρ-6)
ε. κυκλικές
ΕΥΡΩ

πλευράς 0,65 m
διαµέτρου 0,65 m

(Ολογράφως): Σαράντα τέσσερα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 44,30

Άρθρο Ζ-168.5: Πινακίδες ρυθµιστικές µεγάλου µεγέθους
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες των
ακολούθων διαστάσεων:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
ΕΥΡΩ

τριγωνικές (Ρ-1)
πλευράς 1,20 m
οκταγωνικές (Ρ-2)
εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 1,20 m
τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)
πλευράς 0,80 m
τετραγωνικές (Ρ-6)
πλευράς 0,90 m
κυκλικές
διαµέτρου 0,90 m

(Ολογράφως): Εβδοµήντα ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 71,50

Άρθρο Ζ-168.6: Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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 05-0406-00 ‘’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).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα ένα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 81,40
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Άρθρο Ζ-168.7: ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης πληροφοριακών πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης µε
αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε
τις Οδηγίες ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ (ΦΕΚ Β 905 - 20.05.2011), 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
πληροφοριακών πινακίδων οιουδήποτε µεγέθους µε κίτρινο υπόβαθρο
 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
 τυχόν πινακίδες πρόσθετες (τύπου Πρ του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας)
που τοποθετούνται µαζί µε τις πληροφοριακές εργοταξιακές πινακίδες
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).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατό €
(Αριθµητικά): 100,00
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Άρθρο Ζ-169: ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
Άρθρο Ζ-169.1: Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1
½ ‘’)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40
mm (σπειρώµατος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2
mm), µήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις
στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε στεφάνη
στέψης για την στερέωση της πινακίδας, ηµικυκλική ή σχήµατος ‘’Π’’ (ανάλογα µε
τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης
γαλβανισµένης ράβδου Φ 12 mm µήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του
στύλου έναντι συστροφής (περιλαµβάνεται)
• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm
και διαµέτρου 30 cm
• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά)
Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 25,70
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Άρθρο Ζ-169.2: Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40
mm (σπειρώµατος: thread size R = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώµατος 4,0 mm),
µήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις
στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε
ηλεκτροσυγκολ-ληµένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας,
µε προδιατρηµένες οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45
- 0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την
διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 14 mm µήκους 40 cm ή,
εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκοληµµένη λάµα 10 x 20 cm, για την
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαµβάνεται η ράβδος ή η
λάµα).
• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm
και διαµέτρου 50 cm
• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά)
Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου πινακίδων
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 40,70
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Άρθρο Ζ-170: ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΜΙΚΡΟΠΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΥΠΟΥ 3

ΜΕ

Χιλιοµετρικοί δείκτες πλήρως αντανακλαστικοί, µε µικροπρισµατικό αντανακλαστικό
υπόβαθρο (τύπου 3), µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση (ΕΤΑ) και σήµανση CE,
κατασκευασµένοι σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης χιλιοµετρικού δείκτη από
επίπεδο έλασµα κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους 3 mm µε
στρογγυλεµένες γωνίες, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από
µικροπρισµατική αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 3, µε αναγραφές από
ανακλαστική µεµβράνη τύπου 2 ή µεµβράνη µαύρου χρώµατος (σύµφωνα µε την
µελέτη)
• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου στήριξης του
δείκτη από γαλβανισµένο χαλυβδοσωλήνα ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm
(σπειρώµατος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2
mm), ύψους 1,50 m, συµπιεσµένου στην κορυφή και οπή στο κάτω άκρο για την
διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 12 mm µήκους 30 cm, για την
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαµβάνεται)
• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 35 cm
και διαµέτρου 30 cm
• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, έτσι ώστε η κάτω πλευρά του
χιλιοµετρικού δείκτη να βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 0,60 m από την τελική
στάθµη της οδού, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει ο στύλος κατακόρυφος,
η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά) και η
συναρµολόγηση του χιλιοµετρικού δείκτη επί του στύλου
Τιµή ανά πλήρως τοποθετηµένο χιλιοµετρικό δείκτη, µε τον στύλο του, ανάλογα µε
την επιφάνειά του, ως εξής:
Άρθρο Ζ-170.1: Χιλιοµετρικός δείκτης διαστάσεων 0,32x0,475 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι δύο € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 22,60

Άρθρο Ζ-170.2: Χιλιοµετρικός δείκτης διαστάσεων 0,50x0,50 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι επτά € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 27,10
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ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
Άρθρο Ζ-171:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652)
Αντιθαµβωτικά πετάσµατα επί στηθαίων ασφαλείας χαλυβδίνων ή από σκυρόδεµα
(New Jersey), αποτελούµενα από ταινίες πολυµερούς ή θερµοπλαστικού υλικού,
ανθεκτικές σε ακτινοβολία UV και σε εύρος θερµοκρασιών από -25 έως +60°C,
ύψους τουλάχιστον 700 mm, πλάτους 16 - 22 cm και πάχους 4 mm, µε
στρογγυλευµένες γωνίες, οι οποίες στηρίζονται στα στηθαία µε διατάξεις από
γαλβανισµένο χάλυβα ή αλουµίνιο, σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12676-1 και
12676-2 και την ΕΤΕΠ 05-02-05-00 ‘’Αντιθαµβωτικές διατάξεις οδών’’
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια των ταινιών και των εξαρτηµάτων στερέωσης επί των στηθαίων,
• η προσκόµισή τους στις θέσεις τοποθέτησης
• και η εργασία συναρµολόγησης.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου αντιθαµβωτικού πετάσµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 33,30
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Άρθρο Ζ-172:
ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652)
Εγκατάσταση γεφυρών σήµανσης οποιουδήποτε ανοίγµατος και διάταξης (Π,Τ ή Γ),
από µορφοχάλυβα S 235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, πλήρως γαλβανισµένων,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων
κατακόρυφης σήµανσης’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια διατοµών µορφοχάλυβα κατηγορίας S235J, ελκυστήρων από
χάλυβα S355J, και των απαιτουµένων γαλβανισµένων και ανοξειδώτων κοχλιών
σύνδεσης και στερέωσης
• η διαµόρφωση των στοιχείων της γέφυρας σήµανσης και του κλωβού αγκύρωσής
της, σύµφωνα µε την µελέτη, σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούµενες
εργαλειοµηχανές
• ο καθαρισµός της επιφανείας των στοιχείων της κατασκευής µε µεταλλοβολή ή
αµµοβολή ποιότητας SA 2 ½, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και
το θερµό γαλβάνισµα αυτών κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641 και η αντισκωριακή
προστασία µε δύο στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου, πάχους ξηρού υµένα
25 ± 5 µm
• η µεταφορά των στοιχείων της κατασκευής επί τόπου και η ανέγερση και
συναρµολόγηση της γέφυρας σήµανσης µε κοχλίωση των επιµέρους στοιχείων
της, µε χρήση γερανού
• οι τυχόν απαιτούµενες βοηθητικές κατασκευές (ικριώµατα κλπ) για την ανέγερση
της κατασκευής ή/και επι τόπου ηλεκτροσυγκόλληση
• η τελική βαφή της κατασκευής µε ελαιόχρωµα αλκυδικής σιλικόνης σε δύο
στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υµένα 125 µm
∆εν περιλαµβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου:
• η εκσκαφή θεµελίων για την κατασκευή της βάσης έδρασης
• η κατασκευή των βάθρων θεµελίωσης (σκυρόδεµα, σιδηροπλισµός
• η διαµόρφωση θεµελίωσης επί πασσάλων (άν προβλέπεται)
Επιµετρούνται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της κατασκευής µε βάση τους
τυποποιηµένους πίνακες βαρών των χρησιµοποιουµένων διατοµών µορφοχάλυβα
και των πάσης φύσεως κοχλιών.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο µεταλλικής κατασκευής εγκατεστηµένης γέφυρας σήµανσης,
ανεξαρτήτως της ποιότητας του χρησιµοποιουµένου δοµικού χάλυβα.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,50
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Άρθρο Ζ-173:
∆ΙΚΤΥΩΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652)
Κατασκευή µεταλλικού δικτυώµατος στήριξης πλευρικών πινακίδων οδοσήµανσης
µεγάλου µεγέθους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις
στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η κατασκευή δικτυωµάτων από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), που
συνδέονται µεταξύ τους µε ηλεκτροκόλληση.
• η κατασκευή ορθοστατών από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), µε ταπωµένη
κεφαλή και βάση αποτελούµενη από ηλεκτροσυγκολληµένη πλάκα, µε οπές, η
οποία συνδέεται µέσω κοχλιών µε την αντίστοιχη πλάκα έδρασης που
ενσωµατώνεται στο θεµέλιο
• η κατασκευή των προβλεποµένων από την µελέτη αντιανεµικών συνδέσµων
µεταξύ των γειτονικών δικτυωµάτων, από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε
ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα),
• η διαµόρφωση των κλωβών αγκύρωσης και των αντιστοίχων πλακών έδρασης,
ολα γαλβανισµένα εν θερµών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641
• η µεταφορά των επιµέρους στοιχείων από την εγκατάσταση διαµόρφωσης επί
τόπου του έργου και η προσέγγισή τους στην θέση τοποθέτησης
• η εκσκαφή σε έδαφος κάθε είδους για την κατασκευή του θεµελίου
• η κατασκευή (εργασία και υλικά) θεµελίου από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας
C16/20 εντός του οποίου ενσωµατώνονται οι τέσσερις κλωβοί αγκυρίων (ένας για
κάθε ορθοστάτη του δικτυώµατος)
• η συναρµολόγηση, ανύψωση, τοποθέτηση, κατακορύφωση και κοχλίωση του
φορέα στις αναµονές των κλωβών αγκύρωσης, µε χρήση ανυψωτικών µέσων
(όταν απαιτείται)
• η επαναφορά της επιφάνειας του ορύγµατος θεµελίωσης στην αρχική της
κατάσταση (φυσικό έδαφος, έρεισµα οδού, ασφαλτοσκυρόδεµα, πλακόστρωση
κλπ)
Επιµετρούνται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της κατασκευής µε βάση τους
τυποποιηµένους πίνακες βαρών των χρησιµοποιουµένων διατοµών σωλήνων και
των πάσης φύσεως κοχλιών.
Τιµή ανα χιλιόγραµµο τοποθετηµένου δικτυώµατος στήριξης πλευρικών πινακίδων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,50
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Άρθρο Ζ-174:

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Ανακλαστήρες οδοστρώµατος (µάτια γάτας), προσωρινοί ή µόνιµοι, µε λεία την άνω
επιφάνεια της κεφαλής και µε εσοχές για την προσαρµογή των ανακλαστικών
στοιχείων, µε µορφή, διαστάσεις, σήµανση και φωτοµετρικές ιδιότητες των
ανακλαστικών στοιχείων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1.
Στην τιµή περιλαµβάνεται οι δαπάνες προµηθείας και µεταφοράς επί τόπου του
έργου των ανακλαστήρων και της κόλλας δύο συστατικών, χάραξης των σηµείων
τοποθέτησης στο οδόστρωµα, τοπικού καθαρισµό της επιφάνειας και τοποθέτησης
και συγκόλλησης των ανακλαστήρων.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) τοποθετηµένου ανακλαστήρα.
Άρθρο Ζ-174.1: Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος προσωρινός, µε µια
ανακλαστική επιφάνεια
(Αναθεωρείται µε το άρθρο OIK-6532)
Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος µε µία ανακλαστική
επιφάνεια χρώµατος λευκού, κόκκινου ή πορτοκαλί σύµφωνα µε
την µελέτη σήµανσης - ασφάλισης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η αφαίρεση των ανακλαστήρων από
το οδόστρωµα, όταν εκλείψει ο λόγος τοποθέτησής τους, µετά από
σχετική εντολή της Υπηρεσίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,60

Άρθρο Ζ-174.2: Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος προσωρινός, µε δυο
ανακλαστικές επιφάνειες
(Αναθεωρείται µε το άρθρο OIK-6532)
Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος µε δύο ανακλαστικές
επιφάνειες, χρώµατος λευκού, κόκκινου ή πορτοκαλί σύµφωνα µε
την µελέτη σήµανσης - ασφάλισης. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η
αφαίρεση των ανακλαστήρων από το οδόστρωµα, όταν εκλείψει ο
λόγος τοποθέτησής τους, µετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,10

Άρθρο Ζ-174.3: Μεταλλικός µόνιµος ανακλαστήρας οδοστρώµατος,
έµπηξης, µε µια ανακλαστική επιφάνεια
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6532)
ΕΥΡΩ

µε κορµό

(Ολογράφως): Πέντε € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,30
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Άρθρο Ζ-174.4: Μεταλλικός µόνιµος ανακλαστήρας οδοστρώµατος, µε κορµό
έµπηξης, µε δύο ανακλαστικές επιφάνειες
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6532)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,70
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Άρθρο Ζ-175:

ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα έξι € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 36,20
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Άρθρο Ζ-176:

∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε
σχήµατος, µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα),
µε αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436,
δοκιµών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1871, σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00
‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και
η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)
• η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την
εκτέλεση των εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους
• ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση
µηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση
• η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)
• η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον
τύπο του χρησιµοποιουµένου υλικού
• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
• η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία
µέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος
Άρθρο Ζ-176.1: ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,10

Άρθρο Ζ-176.2: ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά
υλικό
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 16,50

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 246 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-177:
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7735)
Για την αφαίρεση υπάρχουσας διαγράµµισης ασφαλτικού οδοστρώµατος
οποιασδήποτε ποιότητας, υφής και ηλικίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης
του έργου και στην οποία περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους
εργασίες:
1. αφαίρεση (εργασία και υλικά) της υπάρχουσας διαγράµµισης ανεξάρτητα από
το πάχος και το υλικό κατασκευής της µε απόξεση ή αµµοβολή,
2. καθαρισµό του οδοστρώµατος από κάθε είδος χαλαρό ή ρευστό υλικό µετά
την αφαίρεση της διαγράµµισης.
3. αποκατάσταση της επιπεδότητας του ασφαλτικού οδοστρώµατος του
ασφαλτικού οδοστρώµατος σε περίπτωση δηµιουργίας εκβάθυνσης κατά την
αφαίρεση της διαγράµµισης µε κατασκευή τοπικής ασφαλτικής στρώσης
κυκλοφορίας λεπτού πάχους.
4. διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας αφαίρεσης υπάρχουσας διαγράµµισης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,50
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Άρθρο Ζ-178: ∆ΙΑΦΑΝΗ
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ
(ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652)

ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΑ

ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

Κατασκευή ανακλαστικού αντιθορυβικού πετάσµατος µεγίστου ύψους 4,50 m από
την στάθµη του οδοστρώµατος, επί τοιχίου µεγίστου ύψους 1,50 m, σύµφωνα την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-04-00 ‘’Ηχοπετάσµατα οδών’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου χαλυβδίνων προφίλ ΗΕΑ ή ΗΕΒ 160, πλακών
έδρασης, κλωβών αγκύρωσης και λοιπών µικροϋλικών στερέωσης. Οι
ορθοστάτες, οι πλάκες έδρασης και οι δοκοί από χάλυβα θα είναι γαλβανισµένοι
εν θερµώ σε ελάχιστο πάχος 80 µm σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO
1461, µετά από κύκλο αµµοβολής κατηγορίας SA 2 ½ κατά EN ISO 8501-1.
• Η πλήρης αντισκωριακή προστασία και βαφή των ορθοστατών µε χρώµατα
υψηλής αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες, σε
αποχρώσεις της επιλογής της Υπηρεσίας
• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και συναρµολόγηση διαφανών πετασµάτων
από ΡΜΜΑ (polymethylacrylate) ή πολυκαρβονικής βάσεως (polycarbonate),
ελαχίστου πάχους 20 mm, καθώς και των απαραιτήτων ελαστικών
παρεµβυσµάτων από EPDM ή αντίστοιχο υλικό και των πάσης φύσεως ειδικών
τεµαχίων στήριξης και στερέωσης.
Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφανών στοιχείων του πετάσµατος
καθορίζονται ως εξής:
Φωτεινότητα ≥ 92%, διατηρούµενη µετά 10ετία σε ποσοστό τουλάχιστον 85%
Ηχοµόνωση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1793-2: ≥ 24 dB(A) (υλικό κατηγορίας Β3 τοτ πίνακα
Α1 του προτύπου)
Yψηλή αντοχή στις συνθήκες περιβάλλοντος (σκόνη, αέριοι ρύποι, υπεριώδης
ακτινοβολία κλπ)
Αντοχή σε κρούση χωρίς παραγωγή θραυσµάτων, τουλάχιστον 120 MΡa κατά
ASTM D790-03 ‘’Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced
and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials -- Μέθοδοι
προσδιορισµού των καµπτικών ιδιοτήτων των οπλισµένων ή µή πλαστικών και
των υλικών ελεκτρικής µόνωσης’’
Εφελκυστική αντοχή τουλάχιστον 74 MΡa, κατά ASTM D638-03 ‘’Standard Test
Method for Tensile Properties of Plastics -- Πρότυπη δοκιµή προσδιορισµού των
εφελκυστικών ιδιοτήτων των πλαστικών’’
Αντοχή σε κρούση τουλάχιστον 1,4 kJ/m2 κατά ASTM D256-05 ‘’Standard Test
Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics -Μέθοδος προσδιορισµού της αντοχής των πλαστικών σε κρούση µε την µέθοδο
του εκκρεµµούς Izod’’
Ευχερής συναρµολόγηση και αντικατάσταση επί µέρους στοιχείων
Αντοχή σε χηµικά καθαριστικά χρησιµοποιούµενα για την αφαίρεση graffiti
Οικολογικό και ανακυκλώσιµο υλικό, µη τοξικό κατά την καύση του.
Τα διαφανή στοιχεία του πετάσµατος από ΡΜΜΑ θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικό εργαστηρίου, από το οποίο θα προκύπτει η συµµόρφωσή τους µε την
ισχύουσα έκδοση του Γερµανικού Κανονισµού ZTV - LSW ‘’Πρόσθετοι τεχνικοί
συµβατικοί όροι και οδηγίες για την κατασκευή ηχοπετασµάτων σε οδούς’’.
-

Το πλήρες σύστηµα του ηχοπετάσµατος, θα συνοδεύεται από αναλυτικά τεχνικά
στοιχεία του προµηθευτή, από τα οποία θα προκύπτει η στατική επάρκεια σύµφωνα
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µε τις ισχύουσες διατάξεις και η επιτυγχανόµενη απόσβεση του θορύβου. Η
εγκατάσταση του συστήµατος θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα πλήρως εγκατεστηµένου πετάσµατος, από την
στέψη του τοιχίου έδρασης και άνω, συµπεριλαµβανοµένων των ορθοστατών. Το
τοιχίο έδρασης από σκυρόδεµα επιµετράται ιδιαιτέρως µε τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εγκατεστηµένου αντιθορυβικού πετάσµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 350,00
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Άρθρο Ζ-179:
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΡΙΟΛΩΡΙ∆ΕΣ ΕΠΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6532)

Προµήθεια και τοποθέτηση ανακλαστικών οριολωρίδων επι στηθαίων ασφαλείας
µεταλλικών ή από σκυρόδεµα (New Jersey), χρώµατος λευκού ή κόκκινου, µε τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• υπόστρωµα από φύλλα αλουµινίου πάχους τουλάχιστον 0,5 mm, µε
αναδιπλωµένες άκρες για την προστασία της επικολληµένης αντανακλαστικής
µεµβράνης
• µικροπρισµατική αντανακλαστικής µεµβράνη Τύπου 3, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική
Εγκριση (ΕΤΑ) και σήµανση CE
• ελάχιστες διαστάσεις ανακλαστικής λωρίδας: ύψος 15 cm και µήκος 80 cm
Τιµή ανά στοιχείο (τεµ) αντανακλαστικής µεµβράνης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,30
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Άρθρο Ζ-180:
BAΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1)
Προµήθεια και τοποθέτηση βάσης προσωρινής στήριξης πινακίδων από χυτό
συνθετικό υλικό από ανακύκλωση (µη µεταλλικό), µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Προδιαµορφωµένες διαµπερείς οπές για την τοποθέτηση τετραγωνικών
κοιλοδοκών, είτε σωλήνων Φ 50 mm (2’’), µε ή χωρίς χρήση συνδέσµου.
• Προδιαµορφωµένες οπές ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση επάλληλων στοιχείων
για την αύξηση του συνολικού βάρους της βάσης της πινακίδας.
• ∆ιαστάσεις τουλάχιστον 75x38x10 cm (ΜxΠxΥ) και βάρος τουλάχιστον 25 kg.
• Ανθεκτικά χερούλια µεταφοράς
Τιµή ανά βάση (τεµ) προσωρινής στήριξης πινακίδων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα €
(Αριθµητικά): 19,00
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Άρθρο Ζ-181:

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ

Για την πλήρη αποµάκρυνση διαφηµιστικών πινακίδων και των υποστηριγµάτων
τους, ανεξαρτήτως των διαστάσεων τους και της απόστασής τους από την οδό, στην
οποία περιλαµβάνονται οι εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
1. Μεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στις
θέσεις που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την
εκτέλεση της εργασίας ανεξαρτήτως των δυσκολιών προσέγγισης λόγω
κλίσης, ύψους κλπ.
2. Καθαίρεση των διαφηµιστικών πινακίδων, των πλαισίων στήριξης και των
στύλων υποστήριξης των πινακίδων, ανεξαρτήτως υλικού, µε
οποιοδήποτε µέσον ακόµη και µε γερανό, και φόρτωσή τους σε
µεταφορικό µέσον.
3. Προµήθεια και µεταφορά θραυστού υλικού από τον τόπο αποθήκευσης
στο τόπο του έργου για την πλήρωση των λάκκων που θα
δηµιουργηθούν.
4. Πλήρωση των λάκκων µε θραυστό υλικό και συµπύκνωσή του.
5. Μεταφορά των αποσυναρµολογηµένων πινακίδων και στύλων σε
εργοτάξιο της Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως της απόστασης από το έργο,
εκφόρτωση και απόθεσή τους.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αποµακρυνόµενης διαφηµιστικής πινακίδας, στην οποία
περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών και υλικών που περιγράφονται
παραπάνω, κάθε είδους σταλίες καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, άλλα απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.

Άρθρο Ζ-181.1: Πινακίδες εµβαδού <=2,00 µ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε €
(Αριθµητικά): 15,00

Άρθρο Ζ-181.2: Πινακίδες εµβαδού >2,00 µ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 25,60
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Άρθρο Ζ-182:

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ

Για την πλήρη αποξήλωση πινακίδων σήµανσης οδών οιωνδήποτε διαστάσεων από
στύλους στήριξης ή πλαίσια στήριξης ή γέφυρες σήµανσης, η οποία εκτελείται
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου και στην οποία περιλαµβάνονται
οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους εργασίες:
1. Μεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στις
θέσεις που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την
εκτέλεση της εργασίας.
2. Αποσύνδεση της πινακίδας του κάνναβου νευρώσεων, των λαµών,
στεφανιών στήριξης από τους στύλους στήριξης ή πλαίσια στήριξης ή
γέφυρες σήµανσης µε ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια, ώστε να µην
προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη.
3. Κατάλληλη συσκευασία της πινακίδας και των εξαρτηµάτων σύνδεσης και
στήριξής της για την αποφυγή πρόκλησης οποιασδήποτε βλάβης.
4. Μεταφορά της πινακίδας καθώς επίσης των εξαρτηµάτων στήριξης και
σύνδεσής της από τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών σε τόπο, που
υποδεικνύεται από την επίβλεψη, συµπεριλαµβανόµενων των
φορτοεκφορτώσεων και της προσωρινής αποθήκευσης.

Άρθρο Ζ-182.1: Αποξήλωση ρυθµιστικών πινακίδων και πινακίδων κινδύνου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275)
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας σήµανσης οδών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 7,20

Άρθρο Ζ-182.2: Αποξήλωση πληροφοριακών πινακίδων σε γέφυρες σήµανσης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275)
Τιµή ανά m2 πινακίδας σήµανσης οδών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι έξι € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 26,30

Άρθρο Ζ-182.3: Αποξήλωση πλευρικών πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275)
Τιµή ανά m2 πινακίδας σήµανσης οδών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,70

Άρθρο Ζ-182.4: Αποξήλωση µεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2151)
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας σήµανσης οδών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ €
(Αριθµητικά): 18,00
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Άρθρο Ζ-182.5: Αποξήλωση δικτυωµάτων στήριξης µεγάλων πλευρικών πινακίδων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2151)

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας σήµανσης οδών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,60

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 254 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-183: ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
Για µεταφορά και επανεγκατάσταση πινακίδων σήµανσης οδών οιωνδήποτε
διαστάσεων τοποθετηµένων σε δυο ή περισσότερους στύλους ή πλαίσια στήριξης ή
γέφυρες σήµανσης, η οποία εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του
έργου και στην οποία περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους εργασίες:
1. Μεταφορά των πινακίδων, κάνναβου νευρώσεων, µικρούλικων σύνδεσης
και στερέωσης καθώς και των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού
εξοπλισµού στις θέσεις που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα
Υπηρεσία.
2. Εγκατάσταση πινακίδας µε τον κάνναβο νευρώσεων της σε υφιστάµενους
στύλους ή πλαίσια στήριξης ή γέφυρες σήµανσης, όπως παρακάτω.
3. Τυχόν προµήθεια ελλειπόντων µικρούλικων σύνδεσης και στερέωσης.
4. οποιεσδήποτε σταλίες καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, άλλα απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
Άρθρο Ζ-183.1: Επανεγκατάσταση ρυθµιστικών πινακίδων και πινακίδων κινδύνου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275)
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας σήµανσης οδών.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Επτά € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 7,30

Άρθρο Ζ-183.2: Επανεγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων σε γέφυρες σήµανσης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275)
Τιµή ανά m2 πινακίδας σήµανσης οδών.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι οκτώ €
(Αριθµητικά) : 28,00

Άρθρο Ζ-183.3: Επανεγκατάσταση πλευρικών πληροφοριακών και πρόσθετων
πινακίδων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275)
Τιµή ανά m2 πινακίδας σήµανσης οδών.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆εκαέξι € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 16,40
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Άρθρο Ζ-184: Προµήθεια και εγκατάσταση χιονοδεικτών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση ενός χιονοδείκτη µήκους 3,30
µ., από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο, ονοµαστικής διαµέτρου 2,5", πάχους
τοιχωµάτων 3,25 χλστ. περίπου. Σε κάθε στύλο θα υπάρχουν δύο ανακλαστικές
λωρίδες πλάτους 0,125 µ και µία πλάτους 0,20 µ. Το άνω άκρο του στύλου θα είναι
κλειστό µε ηλεκτροσυγκολληµένη κατάλληλη κυκλική κεφαλή διαµέτρου 3".
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
•

η δαπάνη για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση µε τις φορτοεκφορτώσεις και τις σταλίες, των
στύλων και όλων των απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη για την
διαµόρφωση του κάτω άκρου, η δαπάνη κατασκευής της κυλινδρικής
βάσης από σκυρόδεµα C12/15, διαµέτρου 0,30 µ. και ύψους 0,50 µ. για
την πάκτωση του στύλου εντός του εδάφους, η δαπάνη για την εκσκαφή
σε έδαφος οποιουδήποτε είδους, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών
για την έντεχνη εκτέλεση της τοποθέτησης του στύλου.

•

η δαπάνη για τη βαφή του στύλου µε δυο στρώσεις µίνιου και δυο
στρώσεις ελαιοχρώµατος χρώµατος µαύρου, καθώς και η τοποθέτηση
ανακλαστικών µεµβρανών τύπου ΙΙΙ DIAMOND GRADE. Οι
αντανακλαστικές µεµβράνες θα είναι δίχρωµες (κόκκινο – κίτρινο) και θα
τοποθετηθούν έτσι, ώστε το χρώµα στην πλευρά της κυκλοφορίας να
είναι κόκκινο ενώ το χρώµα στην πλευρά της επερχόµενης κυκλοφορίας
να είναι κίτρινο.

κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας και εξοπλισµού που απαιτείται για την εκτέλεση
της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο χιονοδείκτη πλήρως τοποθετηµένου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα €
(Αριθµητικά): 60,00
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Άρθρο Ζ-185: ΥΛΙΚΟ
ΜΟΝΙΜΗΣ
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ
(ANTI-GRAFFITI)
ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ/ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7902)
Για την προµήθεια και πλήρη εφαρµογή υλικού µόνιµης αντιρρυπαντικής επάλειψης
σε ακρυλικές και πολυκαρβονικές επιφάνειες (πχ ηχοπετάσµατα), σε µεµβράνες
πινακίδων οδικής σήµανσης ή σε άλλα υλικά, µε δυνατότητα εφαρµογής µε ψεκασµό
ή µε ρολά έτσι ώστε η προστατευτική επάλειψη να λειτουργεί σαν φράγµα µπροστά
από την προστατευόµενη επιφάνεια έναντι ρύπων (χρώµατα, βερνίκια σπρέι,
ανεξίτηλοι µαρκαδόροι, αυτοκόλλητα κλπ) οι οποίοι να αποµακρύνονται εύκολα και
γρήγορα µε την χρήση ειδικών χηµικών καθαριστικών χωρίς να επιφέρεται σηµαντική
αλλοίωση του χρωµατισµού των επιφανειών και της αντανακλαστικότητας των
µεµβρανών
σήµανσης,
της
διαύγειας
και
διαφάνειας
των
ακρλυλικών/πολυκαρβονικών υλικών και γενικώς οποιαδήποτε βλάβη στην
επιφάνεια που έχουν εφαρµοσθεί.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των
απαιτουµένων υλικών από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του έργου, η δαπάνη
κάθε απαιτούµενης εργασίας, η δαπάνη χρήσης µηχανηµάτων, συσκευών,
βοηθητικών κατασκευών και ικριωµάτων, η δαπάνη των απαιτούµενων δοκιµαστικών
εφαρµογών, όπως και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως περαιωµένη εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας µόνιµης αντιρρυπαντικής επάλειψης
ακρυλικών/πολυκαρβονικών επιφανειών και πινακίδων σήµανσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα €
(Αριθµητικά): 10,00
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Άρθρο Ζ-186: ∆ΙΑΦΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ANTI-GRAFFITI)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7902)

ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ

Για την προµήθεια ∆ιαφανούς Προστατευτικής Μεµβράνης Πινακίδων Σήµανσης (antigraffiti) και την εφαρµογή της µε διάφανη κόλλα ή αυτοκόλλητα, χωρίς εξογκώµατα ή
σπασίµατα, σε υφιστάµενες εγκατεστηµένες ή νέες πινακίδες µε µεµβράνες
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ και ΙΙΙ, έτσι ώστε να λειτουργεί σαν προστατευτικό
κάλυµµα έναντι ρύπων (χρώµατα, βερνίκια σπρέι, ανεξίτηλοι µαρκαδόροι, αυτοκόλλητα
κλπ) οι οποίοι δύναται να αποµακρύνονται εύκολα και γρήγορα µε τη χρήση
κατάλληλων διαλυτικών, χωρίς να αλλοιώνεται ο χρωµατισµός των επιφανειών και να
µειώνεται η αντανακλαστικότητα των µεµβρανών σήµανσης, διατηρώντας την ίδια
εµφάνιση µέρα και νύχτα και γενικώς χωρίς να επιφέρεται οποιαδήποτε βλάβη στην
επιφάνεια που εφαρµόζονται. Ο κατασκευαστής της προστατευτικής µεµβράνης θα
παρέχει γραπτή εγγύηση ότι µε την εφαρµογή της προστατευτικής µεµβράνης
διατηρείται ο αρχικός χρωµατισµός και δεν µειώνεται η αντανακλαστικότητα της
µεµβράνης σήµανσης της πινακίδας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας ∆ιαφανούς Προστατευτικής Μεµβράνης
Πινακίδων Σήµανσης (anti-graffiti) τοποθετηµένης σε υφιστάµενες εγκατεστηµένες ή
νέες πινακίδες.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία €
(Αριθµητικά): 23,00
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Άρθρο Ζ-187:
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΡΥΠΟΥΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7902)
Για τον πλήρη καθαρισµό της επιφάνειας πλαστικών ηχοπετασµάτων από ρύπους
(χρώµατα, βερνίκια σπρέι, ανεξίτηλοι µαρκαδόροι, αυτοκόλλητα κλπ) µε οποιαδήποτε
µέθοδο, στον οποίο περιλαµβάνονται οι εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
1. Μεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στις
θέσεις που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση
της εργασίας
2. Προµήθεια και µεταφορά των προϊόντων που θα χρησιµοποιηθούν για τον
καθαρισµό των ρύπων (απορρυπαντικα, χηµικά κλπ) επί τόπου του έργου
3. Καθαρισµός των αναγραφών από την επιφάνεια των ηχοπετασµάτων µε
τη βοήθεια απορρυπαντικών, βούρτσας ή µε οποιονδήποτε τρόπο εγκριθεί
από την Υπηρεσία, χωρίς να προκληθούν, στις προστατευµένες
επιφάνειες µε anti-graffiti επάλειψη, αλλοίωση στο χρωµατισµό και στη
διαφάνεια των επιφανειών και γενικώς οποιαδήποτε βλάβη στην επιφάνεια
που καθαρίζεται.
4. Εισκόµιση – αποκόµιση και χρήση ικριωµάτων ή ειδικού καδοφόρου
οχήµατος που πιθανόν θα απαιτηθούν
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρως καθαρισµένης επιφάνειας πλαστικών
ηχοπετασµάτων στην οποία περιλαµβάνονται οι δαπάνες των εργασιών και υλικών
που φαίννονται παραπάνω, κάθε είδους σταλία καθώς και οποιαδήποτε άλλη
δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την εκτέλεση της
εργασίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα €
(Αριθµητικά): 10,00
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Άρθρο Ζ-188:
ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΣΑ (ΤΥΠΟΥ Β)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 25%ΟΙΚ3214+
15%ΟΙΚ4662+
30%ΟΙΚ6224+
10%ΟΙΚ7785+
20%ΗΛΜ-59)
Για την πλήρη κατασκευή ενός Κτιρίου Εξυπηρέτησης (Κ.Ε.) τύπου Β, που θα
κατασκευασθεί σε παρόδιο Χώρο Στάθµευσης – Αναψυχής (Χ.Σ.Α.) της Εγνατίας
Οδού και προορίζεται για την εξυπηρέτηση των χρηστών της.
Στην τιµή του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη για την πλήρη
κατασκευή, εξοπλισµό και απόδοση σε λειτουργία του Κ.Ε. τύπου Β, σε θέση που
προβλέπεται στην Μελέτη Γενικής ∆ιάταξης του Χ.Σ.Α., συµπεριλαµβανοµένων των
δαπανών για την προµήθεια, µεταφορά και ενσωµάτωση υλικών και εξοπλισµών από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, για τυχόν συµπληρωµατικές µελέτες,
την σύνδεση µε τα δίκτυα ΟΚΩ και την λήψη τυχόν απαιτουµένων αδειών ή
εγκρίσεων.
Η κατασκευή του Κ.Ε. θα γίνει σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και τις εντολές
της ΕΟΑΕ και θα περιλαµβάνει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:
Ι. Γενικά
Ισόγειο κτίριο, µε κλειστούς και ηµιυπαίθριους χώρους, διαστάσεων 8,90Χ5,05µ., µε
δύο προεξοχές 1,80Χ050µ., που αναπτύσσεται επί υπερυψωµένης βάσης
διαστάσεων 8,90Χ7,50µ., µε δύο (2) κεκλιµένα επίπεδα ανόδου. Συµµετρική διάταξη
χώρων, που περιλαµβάνει δύο (2) προθαλάµους µε νιπτήρες, δύο (2) χώρους
υγιεινής ανδρών και γυναικών, ένα (1) χώρο ουρητήρων, ένα (1) χώρο υγιεινής
ΑΜΕΑ και γυναικών – αλλαγής βρεφών, και δύο βοηθητικούς χώρους Η/Μ και
συντήρησης.
ΙΙ. Εργασίες – Υλικά
1. Οικοδοµικές Εργασίες
1.1. Προεργασίες – Χωµατουργικά
i.
Εκσκαφές κάθε είδους, µέσου, εδάφους και βάθους.
ii.
Επιχώσεις και εξυγιαντικές στρώσεις.
iii.
Κατασκευή υπόβασης.
1.2. Φέρουσες Κατασκευές
i.
Θεµελίωση, φέρων οργανισµός και πλάκες οροφής, οριζόντια και
κεκλιµένη («σάντουίτς), από ωπλισµένο σκυρόδεµα, ποιότητας
C20/25 και χάλυβα S500s, µε χρήση ξυλοτύπων.
ii.
Κατασκευή εµφανών – «κτυπητών» – επιφανειών σκυροδέµατος.
1.3. Κατασκευές Πληρώσεως
1.3.1. Τοιχοδοµές (Εξωτερικές – Εσωτερικές)
i.
Οπτοπλινθοδοµές πάχους µίας (1) πλίνθου (µπατικές) και µισής (1/2)
πλίνθου (δροµικές).
ii.
∆ιαζώµατα (σενάζ) στο ύψος του ανωφλίου (Η=2,20µ).
1.3.2. Κουφώµατα (Εξωτερικά – Εσωτερικά)
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i.
ii.
iii.

iv.

Υαλοστάσιο µε σταθερά και κινητό τµήµα (υαλόθυρα) σε πλαίσιο
ανοξείδωτων διατοµών και κρύσταλλα ασφαλείας (SECURIT).
Υαλοστάσια διατοµών αλουµινίου µε υαλοπίνακες δίδυµους
θερµοµονωτικούς και σκιασµό µε περσίδες (ξύλινες ή αλουµινίου).
Θύρες ξύλινες πρεσαριστές µε κόντρα πλακές θαλάσσης και
επένδυση φαινοπλαστικών φύλλων (φορµάικα). Κάσσες µεταλλικές,
γαλβανισµένης λαµαρίνας µε θερµοστατική βαφή πούδρας, και
ανάλογα εξαρτήµατα (χερούλια, κλειδαριές κ.α.).
Θύρες µεταλλικές, από γαλβανισµένη λαµαρίνα και θερµοστατική
βαφή πούδρας, πλήρεις, βαρέως τύπου, βιοµηχανικής κατασκευής, µε
µεταλλικές κάσσες, γαλβανισµένης λαµαρίνας, και ανάλογα
εξαρτήµατα (χερούλια, κλειδαριές κ.α.).

1.4. Καλύψεις – Τελειώµατα
1.4.1. Επικαλύψεις
i.
Επικάλυψη της κεκλιµένης πλάκας οροφής µε φύλλο τιτανιούχου
ψευδαργύρου (ZINC), επί σκελετού ξυλείας και µε τις κατάλληλες
µονώσεις.
1.4.2. Επενδύσεις
i.
Εµφανή σκυροδέµατα.
ii.
Επιχρίσµατα, εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών, τριπτά –
τριβιδιστά, µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 450Kg, απλά και µε
µαρµαροκονία.
iii.
Επενδύσεις εσωτερικών επιφανειών µε πλακίδια πορσελάνης,
20X20εκ. (Group 1).
1.4.3. Επιστρώσεις
i.
Επίστρωση δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, αντιολισθηρά, 40Χ40εκ.
(Group 4).
1.4.4. Χρωµατισµοί
i.
Χρωµατισµοί επιφανειών εµφανών σκυροδεµάτων και επιχρισµάτων
µε τσιµεντοχρώµατα, αντιδιαβρωτικών ιδιοτήτων.
1.4.5. Μονώσεις
i.
Υγροµόνωση και θερµοµόνωση πλάκας δαπέδου
ii.
Υγροµόνωση και θερµοµόνωση πλάκας οροφής
2. Εγκαταστάσεις – ∆ίκτυα
2.1. Ύδρευση
i.
∆ίκτυο ύδρευσης από το σηµείο υδροδότησης του Χ.Σ.Α.
ii.
∆εξαµενή ύδρευσης, ανοξείδωτη µε αντλητικό συγκρότηµα,
ανοξείδωτο για πόσιµο νερό και κλάδο ύδρευσης του Κ.Ε., εφόσον
απαιτείται.
iii.
Πλήρης εγκατάσταση ύδρευσης του Κ.Ε.
2.2. Αποχέτευση
i.
Πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης του Κ.Ε.
ii.
Σύστηµα σηπτικής δεξαµενής και απορροφητικού βόθρου µε δίκτυο
µεταφοράς λυµάτων
2.3. Ηλεκτρική Ενέργεια
i.
Πλήρης εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευµάτων του Κτιρίου
ii.
∆ίκτυο σύνδεσης του Κτιρίου µε το σηµείο παροχής ηλεκτρικής ισχύος
του Χ.Σ.Α.
iii.
∆ίκτυο σύνδεσης του Κτιρίου µε το σηµείο παροχής τηλεφωνικού
δικτύο του Χ.Σ.Α.
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2.4. Θέρµανση
i.
Εγκατάσταση ηλεκτρικού συστήµατος θέρµανσης του Κ.Ε.
2.4. Αντικεραυνική Προστασία
i.
Εγκατάσταση αλεξικεραύνου τύπου κλωβού Faraday, στην στέγη του
Κ.Ε.
3. Εξοπλισµός
3.1. Σήµανση (πληροφοριακή)
3.2. Χώροι Υγιεινής
i.
Είδη Υγιεινής ανοξείδωτα, κοινά και ΑΜΕΑ (λεκάνες, ουρητήρες,
νιπτήρες)
ii.
Βαλβίδες πλύσεως, υψηλής πίεσης, εντοιχισµένες, αυτόµατης
λειτουργίας (µε φωτοκύτταρο)
iii.
Κρουνοί (µπαταρίες), ανοξείδωτες, διακοπτόµενης / ελεγχόµενης ροής
(µε φωτοκύτταρο)
iv.
Καθρέπτες, σαπωνοθήκες, χαρτοθήκες, συσκευές στεγνώµατος
χειρών, άγκιστρα / κρεµάστρες, εξαρτήµατα καθαρισµού κ.α.
v.
Χειρολαβές και εξαρτήµατα ΑΜΕΑ, ανοξείδωτα.
vi.
Πάγκος αλλαγής βρεφών, συνθετικός, πτυσσόµενος, τυποποιηµένος
3.3. Κρήνη
i.
Συσκευή πόσιµου νερού, επίτοιχη, ανοξείδωτη, µε δύο παροχές,
διακοπτόµενης / ελεγχόµενης ροής
3.4. Απορρίµµατα
i.
Κάλαθοι αχρήστων
ii.
Κάδοι απορριµµάτων
3.5. Λοιπές Λειτουργίες
i.
Προθήκη, µε πλαίσιο αλουµινίου και υαλοπίνακα, ανοιγόµενη.
ii.
Τηλέφωνο Κοινού
3.6. Η/Μ Εξοπλισµός
i.
Κεντρικές Μονάδες (ηλεκτρικοί πίνακες, αντλίες, δεξαµενές νερού κ.α.)
ii.
Περιφερειακές Μονάδες (φωτιστικά εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων, αυτόµατα, στεγανά και αντιβανδαλιστικά, καλωδιώσεις,
διακόπτες, αυτοµατισµοί, όργανα, συσκευές, τηλέφωνα, σωλήνες,
φρεάτια κ.α.).
Τιµή ανά Τεµάχιο Κτίριο Εξυπηρέτησης Χ.Σ.Α. τύπου Β, πλήρως
αποπερατωµένου και εξοπλισµένου, σύµφωνα µε την ανωτέρω περιγραφή.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα χιλιάδες €
(Αριθµητικά): 50.000,00
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ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο Ζ-189: ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΣΙ∆ΗΡΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2303)
Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από µαδέρια,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα".
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και
στηριγµάτων, η µεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η
εργασία συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της
ξυλείας και των µεταλλικών µερών.
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. ∆εν περιλαµβάνονται
ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε €
(Αριθµητικά): 5,00
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Άρθρο Ζ-190:

ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε
σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών,
εµβαδού ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός
τιµολογείται ιδιαιτέρως).
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως.
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου
µικρότερου από
0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12
προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Άρθρο Ζ-190.1: Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο OIK-7809)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,60

Άρθρο Ζ-190.2: Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο OIK-7809)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,80

Άρθρο Ζ-190.3: Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο OIK-7809)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε €
(Αριθµητικά): 15,00

Άρθρο Ζ-190.4: Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο OIK-7809)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε €
(Αριθµητικά): 15,00

Άρθρο Ζ-190.5: Προσαύξηση τιµής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως
78.05.12 σε περίπτωση χρησιµοποίησης ετοίµων φύλλων εµβαδού
µικροτέρου από 0,72 m2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο OIK-7809)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα €
(Αριθµητικά): 1,00
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Άρθρο Ζ-191: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6118)
Κατασκευή µεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση µη φέροντος τοιχοπετάσµατος
µε ή χωρίς ανοίγµατα (εκτός ψευδοροφών), σύµφωνα µε την µελέτη, σε οποιοδήποτε
ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατοµές γαλβανισµένου
µορφοσιδήρου ή διατοµές στραντζαριστής λαµαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),
στερεωµένες µε γαλβανισµένα εκτονούµενα ή χηµικά βύσµατα και γενικά
µορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,50
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Άρθρο Ζ-192: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆Α ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ
ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4713)
Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα αποτελούµενα από µεταλλικό σκελετό από
στραντζαριστή γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα και επένδυση στό εξωτερικό µέρος
µε µονές τσιµεντοσανίδες πάχους 12,5 mm και στό εσωτερικό µε κοινές γυψοσανίδες
πάχους 12,5 mm, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης..
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα €
(Αριθµητικά): 50,00
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Άρθρο Ζ-193: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ - ΤΡΙΒΙ∆ΙΣΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7121)
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που
παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα €
(Αριθµητικά): 12,00
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Άρθρο Ζ-194:
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ Η ΠΑΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7122)
Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, πάχους 2,5
cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη έδαφος, και
σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,50
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Άρθρο Ζ-195:ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ
∆ΑΠΕ∆Ο ΕΡΓΑΣΙΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7171)
Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m
ύψους από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόµιο, εξώστη).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,60
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Άρθρο Ζ-196:

Υ∆ΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Υδροχρωµατισµοί ασβέστου παλαιών υδροχρωµατισµένων επιφανειών, µε
ψεκαστήρα ή χρωστήρα, µε σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Άρθρο Ζ-196.1:
ΕΥΡΩ

Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7706)
(Ολογράφως): ∆ύο €
(Αριθµητικά): 2,00

Άρθρο Ζ-196.2: Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7708)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,50
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Άρθρο Ζ-197: Υ∆ΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Η
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7725)
Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία
και συνολικό πάχος ξηρού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών
σκυροδέµατος".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,50
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Άρθρο Ζ-198:

ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ

Κατασκευή µικροπάσσαλων από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, σε κάθε
είδους έδαφος και σε οποιοδήποτε βάθος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Μελέτη
και την ΕΤΕΠ 12-03-07-00.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται:
•

η προµήθεια επί τόπου του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, ή του σιµεντενέµατος πλήρωσης, του σιδηρού
οπλισµού από χαλύβδινο σωλήνα άνευ ραφής ή από κλωβό µε ράβδους χάλυβα
οπλισµού και των λοιπών µικροϋλικών,
• η διάτρηση της οπής και η κατασκευής του µικροπασσάλου ανεξαρτήτως
συνθηκών (παρουσία νερού κλπ),
• η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανικού
εξοπλισµού.
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) µικροπασσάλου.
Άρθρο Ζ-198:

ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-198:

Μικροπάσσαλοι διαµέτρου 100-115 mm, οπλισµένοι µε χαλύβδινο
σωλήνα χωρίς ραφή Φ89/69
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2732)
(Ολογράφως): Σαράντα δύο € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 42,80
Μικροπάσσαλοι διαµέτρου 140-170, mm οπλισµένοι µε χαλύβδινο
σωλήνα χωρίς ραφή Φ114/101
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2732)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα δύο €
(Αριθµητικά): 52,00
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Ο∆ΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ
Άρθρο Ζ-199:

ΒΑΦΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7786.2)
Βαφή της επιφανείας της τελικής επένδυσης της σήραγγας µε εποξειδικά χρώµατα σε
τρεις στρώσεις εκ των οποίων η πρώτη (βάση) πάχους 40 µm και η δεύτερη και τρίτη
πάχους 150 µm εκάστη.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου χρώµατος, καταλλήλου για το εντός της
σήραγγας περιβάλλον (υγρασία και καυσαερία) και µε δυνατότητα να πλένεται µε
νερό υπό πίεση ή µε βούρτσες (15-20 bars),
• τα απαιτούµενα ικριώµατα, η προετοιµασία της επιφάνειας που θα βαφεί και η
βαφή σε τρεις στρώσεις µε χρήση ειδικού εξοπλισµού.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας σήραγγας µε εποξειδική βαφή.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,40
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ΣΩΛΗΝΕΣ
Άρθρο Ζ-200: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ
1916.
Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός
στο όρυγµα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από
σκυρόδεµα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.
Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α] Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι
[γ] Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύπoυ
"καµπάνας" (bell-sochet pipes)
[δ] Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής
διαµέτρου (DN), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού
(bedding factor), προκύπτει, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το
επιτρεπόµενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως
εκ τούτου µε µια µόνον κλάση αντοχής τσιµεντοσωλήνων και επιλογή, κατά
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισµού της σωληνογραµµής καλύπτονται όλες
οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή
ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώµατος οδού).
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώµατος, της
κατηγορίας του σκυροδέµατος και του οπλισµού (πλέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες).
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής
120, χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσµολογίας (τύπου τόρµου-εντορµίας ή
καµπάνας) και την διάταξη ή µή οπλισµού.
Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1
και µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής.
Οταν προβλέπεται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων
τσιµέντου ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant)
εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %.
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, µε υλικό
εποξειδικής βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της
αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %.
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 µε σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916, µε τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούµενες
πλάγιες µεταφορές, ο καταβιβασµός στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση, η
εφαρµογή του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράµµιση και προσωρινή στήριξη
των σωλήνων µέχρι τον εγκιβωτισµό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόµενης
από την µελέτη µηκοτοµικής κλίσης.
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγµατος, εγκιβωτισµού των σωλήνων και
επανενεπίχωσης του υπολοίπου τµήµατος του ορύγµατος, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε
βάση τα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
Η τιµολόγηση σωλήνων ενδιαµέσων διαµέτρων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται
στο παρόν άρθρο, θα γίνεται µε γραµµική παρεµβολή των εκατέρωθεν τιµών
µονάδας.
Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) σωληνογραµµής (προσµετράται και το εντός των
φρεατίων τµήµα των σωλήνων) κατά ονοµαστική διάµετρο και τύπο
τσιµεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του µήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:
Άρθρο Ζ-200.1:
ΕΥΡΩ

Ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.1)
(Ολογράφως) : ∆εκατρία € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 13,30

Άρθρο Ζ-200.2: Ονοµαστικής διαµέτρου D300 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 20,90

Άρθρο Ζ-200.3: Ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριάντα οκτώ €
(Αριθµητικά) : 38,00

Άρθρο Ζ-200.4:
Ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.4)
ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-200.5:
ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-200.6:

(Ολογράφως) : Πενήντα δύο €
(Αριθµητικά) : 52,00
Ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.5)
(Ολογράφως) : Εξήντα επτά €
(Αριθµητικά) : 67,00
Ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.6)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ενενήντα πέντε €
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(Αριθµητικά) : 95,00

Άρθρο Ζ-200.7: Ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.7)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν τριάντα τρία €
(Αριθµητικά) : 133,00

Άρθρο Ζ-200.8: Ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.7)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν εξήντα δύο €
(Αριθµητικά) : 162,00
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Άρθρο Ζ-201:

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 6 ΑΤΜ

Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση πλαστικού σωλήνα 6 ατµ. από σκληρό
PVC-100 κατά ΕΛΟΤ 686 (ΤΥΠΟΣ Ε) για διαµέτρους µέχρι 140 χλστ ή σειράς 51 κατά
ΕΛΟΤ 476 για µεγαλύτερες των 140 χλστ διαµέτρους, ο οποίος θα τοποθετηθεί
σύµφωνα µε τη µελέτη, και τις εντολές της Υπηρεσίας στις κατάλληλες θέσεις θα
στερεωθεί κατάλληλα ώστε να µην παραµορφωθεί ή µετακινηθεί ή γεµίσει µε
σκυρόδεµα κατά τη σκυροδέτηση, µε σκοπό τη διέλευση καλωδίων (ΟΤΕ, ∆ΕΗ κλπ.)
και "ενεργών αγωγών" (φυσικού αερίου, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης-απορροής
οµβρίων τεχνικών έργων), ή την παραµονή του ως αναµονή για µελλοντική τοποθέτηση
στοιχείων, όπως πάσσαλοι θεµελίωσης πετασµάτων κλπ, και την αποστράγγιση των
τοίχων και βάθρων.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, των
ειδικών τεµαχίων τους (σύνδεσµοι, καµπύλες κλπ) και όλων των υλικών
στερέωσης-σύνδεσής τους καθώς και του σύρµατος τραβήγµατος
καλωδίων
• η δαπάνη προσέγγισης και τοποθέτησής τους στην ενδεδειγµένη θέση
εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, είτε εντός τάφρου είτε εντός σώµατος τεχνικού
είτε ανάρτησής τους από σώµατα τεχνικών είτε οπουδήποτε αλλού
απαιτηθεί στις θέσεις και µε την κλίση που προβλέπονται στη µελέτη, µε
τη δαπάνη κάθε εργασίας και απαιτούµενων υλικών για την τοποθέτηση
και στερέωση και αγκύρωσή τους
• οι δαπάνες της εργασίας κοπής (κάθετα ή λοξά) µετά των αποµειώσεων
των υλικών λόγω κοπής, τοποθέτησης του σύρµατος καλωδίων,
ένωσης των σωλήνων µεταξύ τους ή µε δίκτυα ή τις εξόδους των
στοµίων αποχέτευσης γεφυρών, µε τα ειδικά τεµάχια, καθώς και κάθε
άλλη εργασία ή υλικό απαιτούνται για την πλήρη εγκατάστασή τους σε
πλήρες δίκτυο, όπου απαιτείται
• οι δαπάνες εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου, όταν οι σωλήνες
τοποθετούνται µέσα στο έδαφος, οι δαπάνες των απαιτουµένων
σκυροδεµάτων για την έδραση – στερέωση ή εγκιβωτισµό των
σωλήνων µετά της πιθανής φθοράς ξυλοτύπων και χρήσης ικριωµάτων
για την προσωρινή τοποθέτηση και στερέωση των σωλήνων
• οι δαπάνες δοκιµασίας του δικτύου καθώς και όλες οι δαπάνες για
φορτοεκφορτώσεις, τυχόν καθυστερήσεις και σταλίες αυτοκινήτων,
µηχανηµάτων και προσωπικού όπως και κάθε άλλη εργασία που είναι
αναγκαία για πλήρως συντελεσµένη εργασία, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου πλαστικού σωλήνα
PVC.
Άρθρο Ζ-201.1:

ΕΥΡΩ

Σωλήνες PVC Φ50
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1)
(Ολογράφως) : Ένα € και εξήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά) : 1,62
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Άρθρο Ζ-201.2:

Σωλήνες PVC Φ63
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ένα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 1,90

Άρθρο Ζ-201.3:

Σωλήνες PVC Φ110
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πέντε € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά) : 5,20

Άρθρο Ζ-201.4:

Σωλήνες PVC Φ120
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.2)

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-201.5:

(Ολογράφως) : Έξι € και σαράντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 6,43
Σωλήνες PVC Φ125
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Έξι € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 6,70

Άρθρο Ζ-201.6:

Σωλήνες PVC Φ140
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 7,50

Άρθρο Ζ-201.7:

Σωλήνες PVC Φ160
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.3)

ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-201.8:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-201.9:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-201.10:

(Ολογράφως) : ∆έκα €
(Αριθµητικά) : 10,00

Σωλήνες PVC Φ200
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.4)
(Ολογράφως) : ∆εκατρία €
(Αριθµητικά) : 13,00
Σωλήνες PVC Φ250
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.5)
(Ολογράφως) : Είκοσι τέσσερα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά) : 24,10
Σωλήνες PVC Φ300
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(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.7)
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-201.11:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-201.12:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-201.13:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι πέντε € και εβδοµήντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά) : 25,71
Σωλήνες PVC Φ315
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.8)
(Ολογράφως) : Τριάντα ένα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 31,90
Σωλήνες PVC Φ355
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.8)
(Ολογράφως) : Τριάντα οκτώ €
(Αριθµητικά) : 38,00
Σωλήνες PVC Φ400
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.7)
(Ολογράφως) : Σαράντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 47,50
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Άρθρο Ζ-202 ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ PVC 6
atm
Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση πλαστικού σωλήνα 6 ατµ. από σκληρό
PVC-100 κατά ΕΛΟΤ 686 (ΤΥΠΟΣ Ε) για διαµέτρους µέχρι 140 χλστ,ο οποίος θα
τοποθετηθεί σύµφωνα µε τη µελέτη, και τις εντολές της Υπηρεσίας στις κατάλληλες
θέσεις θα στερεωθεί κατάλληλα ώστε να µην παραµορφωθεί ή µετακινηθεί, µε σκοπό
την αποχέτευση – απορροή όµβριων τεχνικών έργων.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, των
ειδικών τεµαχίων τους (σύνδεσµοι, καµπύλες κλπ) και όλων των υλικών
στερέωσης-σύνδεσής τους
• η δαπάνη προσέγγισης και τοποθέτησής τους στην ενδεδειγµένη θέση
εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, είτε εντός σώµατος τεχνικού είτε ανάρτησής
τους από σώµατα τεχνικών στις θέσεις και µε την κλίση που
προβλέπονται στη µελέτη, µε τη δαπάνη κάθε εργασίας και
απαιτούµενων υλικών για την τοποθέτηση και στερέωση και αγκύρωσή
τους
• οι δαπάνες της εργασίας κοπής (κάθετα ή λοξά) µετά των αποµειώσεων
των υλικών λόγω κοπής, ένωσης των σωλήνων µεταξύ τους ή µε δίκτυα
ή τις εξόδους των στοµίων αποχέτευσης γεφυρών, µε τα ειδικά τεµάχια,
καθώς και κάθε άλλη εργασία ή υλικό απαιτούνται για την πλήρη
εγκατάστασή τους σε πλήρες δίκτυο, όπου απαιτείται
• οι δαπάνες δοκιµασίας του δικτύου καθώς και όλες οι δαπάνες για
φορτοεκφορτώσεις, τυχόν καθυστερήσεις και σταλίες αυτοκινήτων,
µηχανηµάτων και προσωπικού όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά και
εξοπλισµός, που είναι αναγκαία για πλήρως συντελεσµένη εργασία,
ανεξαρτήτως δυσχερειών, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου πλαστικού
σωλήνα PVC για την αποχέτευση – απορροή όµβριων τεχνικών έργων.
Άρθρο Ζ-202.1 Ονοµαστικής διαµέτρου 120mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τρία € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 3,75
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Άρθρο Ζ-203:

∆ΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ PVC

Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο
(ΡVC-U), συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, των οποίων η διάτρηση
εκτείνεται στα 2/3 της επιφανείας και γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής τους.
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την
εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN.
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:
α.

Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτηµάτων
σύνδεσης και έδρασης, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και
της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας).

β.

Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την
σύνδεση των σωλήνων.

γ.

Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των
σωλήνων µεταξύ τους και οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια επίσκεψης.

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου η στρώση έδρασης από σκυρόδεµα, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε
διαβαθµισµένα θραυστά υλικά φίλτρου, το γεωϋφασµα που περιβάλλει το φίλτρο και
η επανεπίχωση του ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους
των φρεατίων .
Άρθρο Ζ-203.1 Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC,-U SDR 41, Φ120
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Έξι € και τριάντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά) : 6,34

Άρθρο Ζ-203.2 Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC,-U SDR 41, Φ160
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Οκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 8,50

Άρθρο Ζ-203.3 Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC,-U SDR 41, Φ 200
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.4)
ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-203.4:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆εκατέσσερα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά) : 14,20
Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC,-U SDR 41, Φ 250
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.4)
(Ολογράφως) : ∆εκαεννέα €
(Αριθµητικά) : 19,00
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Άρθρο Ζ-203.5:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-203.6:
ΕΥΡΩ

Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC,-U SDR 41, Φ300
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.7)
(Ολογράφως) : Είκοσι επτά € και δεκατέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά) : 27,14
Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC,-U SDR 41, Φ400
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.9)
(Ολογράφως) : Σαράντα δύο €
(Αριθµητικά) : 42,00
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Άρθρο Ζ-204:

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 6 ΑΤΜ

Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα
πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH DENSITY) µε πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών,
σύµφωνα µε το DIN 8074 (σειρά 4), εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, για την κατασκευή
σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, Ο.Τ.Ε.),
για δίκτυα πυρασφάλειας κλπ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου
των σωλήνων, του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού
που απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την
ευθυγράµµισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα µήκη που απαιτούνται, σύνδεσής
του, που θα γίνει µε κατάλληλες πλαστικές µούφες, τοποθέτησης του σύρµατος
καλωδίων, η δαπάνη επισήµανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης
δέσµης σωλήνων. Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν περιβληµάτων προστασίας
του σωλήνα, η ανηγµένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους
δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών
που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου εύκαµπτου πλαστικού
σωλήνα πολυαιθυλενίου (ΡΕ), 6 ατµοσφαιρών.
Άρθρο Ζ-204.1:
ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-204.2:
ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-204.3:
ΕΥΡΩ

Σωλήνες Φ40
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1)
(Ολογράφως) : Εξήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά) : 0,67
Σωλήνες Φ50
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1)
(Ολογράφως) : Εβδοµήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά) : 0,76
Σωλήνες Φ90
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1)
(Ολογράφως) : Ένα € και σαράντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 1,43

Άρθρο Ζ-204.4:

Σωλήνες Φ110
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ένα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 1,90
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Άρθρο Ζ-205:

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

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
Άρθρο Ζ-205.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-205.2:
ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-205.3:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-205.4:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-205.5:
ΕΥΡΩ

∆ιατοµής Φ2΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
(Ολογράφως) : ∆ώδεκα € και πενήντα λεπτά
Αριθµητικά) : 12,50
∆ιατοµής Φ2 1/2΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
(Ολογράφως) : ∆εκαέξι €
(Αριθµητικά) : 16,00

∆ιατοµής Φ3΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
(Ολογράφως) : ∆εκαέξι € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 16,95
∆ιατοµής Φ4΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
(Ολογράφως) : Είκοσι δύο € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 22,60
∆ιατοµής Φ6΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
(Ολογράφως) : Τριάντα τρία € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 33,90
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Άρθρο Ζ-206:ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ

ΑΠΟΡΡΟΗΣ

ΟΜΒΡΙΩΝ

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),
• 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.
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους τοποθετηµένου σωλήνα.

Άρθρο Ζ-206.1:

ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-206.2:
ΕΥΡΩ

Σιδηροσωλήνας Φ6΄΄ ελάχιστου πάχους 4,5 χλστ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
(Ολογράφως) : Σαράντα οκτώ €
(Αριθµητικά) : 48,00

Σιδηροσωλήνας Φ8΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
(Ολογράφως) : Εξήντα τέσσερα €
(Αριθµητικά) : 64,00
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ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο Ζ-207:

∆ΙΑΤΡΗΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

Προµήθεια και τοποθέτηση διατρήτων σωλήνων αποστράγγισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,
µε οπές διαµορφωµένες κατά την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο,
διαµόρφωση άκρων τύπου τόρµου - εντορµίας (Ogee pipes), µε ή χωρίς πεπλατυσµένη
βάση έδρασης.
Οι λοιπές εργασίες εργασίες διαµόρφωσης του γραµµικού στραγγιστηρίου, σύµφωνα µε
την τυπική διατοµή που προβλέπεται από την µελέτη (βάση έδρασης από σκυρόδεµα,
γεωύφασµα περιβολής, υλικό φίλτρου κλπ) τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία
άρθρα του τιµολογίου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο γραµµικού στραγγιστηρίου.
Άρθρο Ζ-207.1:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-207.2:
ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-207.3:
ΕΥΡΩ

Εσωτερικής διαµέτρου 200mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2861)
(Ολογράφως) : ∆εκαεπτά € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά) : 17,10
Εσωτερικής διαµέτρου 300mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2862)
(Ολογράφως) : Είκοσι έξι € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 26,60
Εσωτερικής διαµέτρου 400mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2863)
(Ολογράφως) : Τριάντα οκτώ €
(Αριθµητικά) : 38,00

Άρθρο Ζ-207.4:
Εσωτερικής διαµέτρου 600mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2864)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εξήντα επτά €
(Αριθµητικά) : 67,00
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Άρθρο Ζ-208: ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2815)
Για την πλήρωση τάφρων σωλήνων αποστράγγισης, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Τ110, τους
όρους δηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε θραυστά σκύρα λατοµείου και
άµµο (διβάθµιο φίλτρο) τελείως καθαρά που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγρ. 4.4.2
της ΠΤΠ Τ 110 και σε στρώσεις των οποίων η διάταξη και οι διαστάσεις καθορίζονται
είτε στους όρους δηµοπράτησης είτε από την Υπηρεσία κατά την εκτέλεση του έργου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας ή παραγωγής των υλικών που
απαιτούνται για την πλήρωση των στραγγιστηρίων, η δαπάνη µεταφοράς των
παραπάνω υλικών επί τόπου των έργων µε οποιοδήποτε µέσο και από οποιαδήποτε
απόσταση µετά των φορτοεκφορτώσεων και του χαµένου χρόνου, η δαπάνη
διάστρωσης, διαβροχής, συµπύκνωσης κατά στρώσεις µέγιστου πάχους 0,15 µ., η
δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς του νερού διαβροχής, η δαπάνη των τυχόν
αναγκαίων ξυλοτύπων, η δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και
κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη
υλικού και εργασίας που απαιτείται για πλήρως περαιωµένη εργασία.
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται και η διαµόρφωση στραγγιστηρίων πίσω από τοίχους µε
διάτρητους σωλήνες, που περιβάλλονται από χονδρόκοκκο υλικό στραγγιστηρίου,
καθώς και η αντικατάσταση του διβάθµιου φίλτρου από απλό χονδρόκοκκο υλικό
στραγγιστηρίου µε περίβληµα γεωυφάσµατος. Το χονδρόκοκκο υλικό στραγγιστηρίου,
που περιβάλλεται από γεωύφασµα, θα αποτελείται από παντελώς καθαρά θραυστά
σκύρα λατοµείου διαµέτρου 12 έως 63 χλστ (1/2" έως 2 1/2"). Στην περίπτωση αυτή η
αξία του γεωυφάσµατος που περιβάλλει το χονδρόκοκκο υλικό στραγγιστηρίου
πληρώνεται ιδιαίτερα.
Για την πληρωµή επιµετράται ο όγκος που προκύπτει σύµφωνα µε τις διαστάσεις και
κλίσεις που αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης ή στην Π.Τ.Π. Τ 110 ή στις
οδηγίες της Υπηρεσίας κατά την εκτέλεση του έργου.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης πλήρωσης τάφρου στραγγιστηρίου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Οκτώ € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 8,60
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο Ζ-209:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Για την απασχόληση µηχανήµατος έργου µε τον χειριστή του για την αποκατάσταση
ζηµιών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, οι οποίες δεν εντάσσονται στα πλαίσια
της στοιχειώδους συντήρησης και σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του
έργου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• εργασίας του απαιτούµενου προσωπικού
• χρήσης των µηχανηµάτων µε τις οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες
συµπεριλαµβανοµένων των καυσίµων, λιπαντικών, κλπ.
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται
αλλά απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας
Επιµετράται η ώρα από την εκκίνηση του µηχανήµατος έως την ώρα επιστροφής στη
βάση του, για οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, οποιαδήποτε ηµέρα της εβδοµάδος
(περιλαµβανοµένων Κυριακών, αργιών κλπ.) και για οσεσδήποτε συνεχόµενες ώρες
απασχόλησης.
Τιµή ανά ώρα απασχόλησης µηχανήµατος έργου.
Άρθρο Ζ-209.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-209.2:

ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-209.3:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-209.4:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-209.5:
ΕΥΡΩ

Εκσκαφέας τύπου JCB
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151)
(Ολογράφως) : Τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 35,00
Φορτωτής ελαστιχοφόρος 3/4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510)
(Ολογράφως) : Σαράντα τρία €
(Αριθµητικά) : 43,00
Μικρός εκσκαφέας (διαβολάκι)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6065)
(Ολογράφως) : Είκοσι εννέα €
(Αριθµητικά) : 29,00
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 30tn
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151)
(Ολογράφως) : Εξήντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 65,00
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφέλιµου φορτίου 16tn
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Β)
(Ολογράφως) : Τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 35,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 288 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-209.6:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-209.7:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-209.8:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-209.9:

ΕΥΡΩ

Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφέλιµου φορτίου 25tn
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Β)
(Ολογράφως) : Σαράντα τρία €
(Αριθµητικά) : 43,00
Φορτηγό µε παπαγαλάκι
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Β)
(Ολογράφως) : Τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 35,00
Καδοφόρο όχηµα ύψους κάδου άνω των 20µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2176)
(Ολογράφως) : Τριάντα τέσσερα €
(Αριθµητικά) : 34,00
Ανυψωτική πλατφόρµα ψαλιδωτή 8µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2303)
(Ολογράφως) : ∆ώδεκα €
(Αριθµητικά) : 12,00

Ανυψωτικό περονοφόρο όχηµα 5 tn.
Άρθρο Ζ-209.10:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2303)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά) : 25,00

Ανυψωτικό περονοφόρο όχηµα 10 tn.
Άρθρο Ζ-209.11:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2303)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριάντα €
(Αριθµητικά) : 30,00

Άρθρο Ζ-209.12:
Γερανός ανυψωτικής ικανότητας 30 tn
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4720Α)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πενήντα τέσσερα €
(Αριθµητικά) : 54,00

Άρθρο Ζ-209.13:
Γερανός ανυψωτικής ικανότητας 100 tn
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4720Α)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εξήντα τρία €
(Αριθµητικά) : 63,00

Άρθρο Ζ-209.14:
Αντλητικό συγκρότηµα διαµέτρου 6”
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6109)
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆εκαεννέα €
(Αριθµητικά) : 19,00

Άρθρο Ζ-209.15:
Αεροσυµπιεστής µε πιστολέτο
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6062)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι ένα €
(Αριθµητικά) : 21,00
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Άρθρο Ζ-210: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για την ωριαία υποστήριξη από ένα εργατοτεχνίτη µε τα βασικά του εργαλεία,
εκτάκτων αναγκών (πληµµύρες, κλπ.) οι οποίες δεν εντάσσονται στα πλαίσια της
στοιχειώδους συντήρησης, έπειτα από εντολή της ΕΟΑΕ και σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης του έργου.
Τιµή ανά ώρα υποστήριξης έκτακτων αναγκών, για οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου,
οποιαδήποτε ηµέρα της εβδοµάδος (περιλαµβανοµένων Κυριακών, αργιών κλπ.) και
για οσεσδήποτε συνεχόµενες ώρες απασχόλησης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 22,50
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Άρθρο Ζ-211: ΕΚΣΚΑΦΗ
ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-2111)

ΤΑΦΡΩΝ

ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου
(µε σταλακτηφόρους ή εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούµενο
βάθος, µε χρήση µηχανικών µέσων (π.χ. αυτοφερόµενης καδένας, αυλακωτήρα
κλπ).
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 0,80
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Άρθρο Ζ-212: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922)
Κατασκευή πλακόστρωσης µε κυβόλιθους 10 x 10 x 10 cm, µε διάκενο 4,0 cm µεταξύ
τους για την εγκατάσταση πρασίνου. Οι κυβόλιθοι θα είναι τοποθετηµένοι σε στρώση
άµµου πάχους 3 cm και τα διάκενα θα γεµίζουν µε κηπευτικό χώµα. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής της υπόβασης, προµήθειας και
µεταφοράς των υλικών καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και
των εργαλείων που απαιτούνται.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 35,00
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Άρθρο Ζ-213: ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ
ΦΥΤΩΝ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-1140)
Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε
άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της
επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική
µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή
εγκατάσταση χλοοτάπητα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού,
των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση
της εργασίας.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν πέντε €
(Αριθµητικά) : 105,00
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Άρθρο Ζ-214: ∆ΕΝ∆ΡΑ
Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης
και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών
κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των
δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Άρθρο Ζ-214.1:
∆ένδρα κατηγορίας ∆1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τρία € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 3,50:
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Άρθρο Ζ-215: ΘΑΜΝΟΙ
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης
και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών
κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των
θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Άρθρο Ζ-215.1:
Θάµνοι κατηγορίας Θ1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ύο € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 2,30:
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Άρθρο Ζ-216: ΆΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Aνοιγµα λάκκων µε χρήση κοχλιοφόρου συσκευής, καθώς και καθαρισµός και
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για
την εκτέλεση της εργασίας.
Άρθρο Ζ-216.1:
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,20 x 0,20 x 0,30 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5150)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Σαράντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 0,45
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Άρθρο Ζ-217:
ΧΕΙΡΟΣ

ΆΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ Ε∆ΑΦΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για
την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Άρθρο Ζ-217.1:
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5130)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 0,60

Άρθρο Ζ-217.2:
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5120
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 1,50
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Άρθρο Ζ-218: ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ
Άρθρο Ζ-218.1: Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 0,40 - 1,50 lt
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι
την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης,
λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες,
σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 0,80

Άρθρο Ζ-218.2:
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι
την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης,
λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
10-05-01-00
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες,
σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως) : Ένα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά) : 1,10
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Άρθρο Ζ-219: Υποστύλωση δένδρων
Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-09-00
Άρθρο Ζ-219.1:

Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου

Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου,
βαµµένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από
κατάλληλη ξυλεία. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τ’οπου του
πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50
m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και µε οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή
του δέντρου σ’ αυτόν µε κατάλληλο µέσον.
Άρθρο Ζ-219.1.1:
Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5240)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 2,50
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Άρθρο Ζ-220: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΑΝΩΝ
Άρθρο Ζ-220.1:
Υδραυλική υδροσπορά
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5710)
Εγκατάσταση χλοοτάπητα σε πρανή ορυγµάτων ή επιχωµάτων µε οποιοδήποτε
ύψος ή βάθος και µε οποιαδήποτε κλίση, µε υδραυλική υδροσπορά, εκτελούµενη µε
ειδικό µηχάνηµα (υδροσπορέα), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-04-00.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
-

-

-

-

Η προµήθεια και µεταφορά στον τόπο ενσωµάτωσης, του ύδατος και του υλικού
σποράς από µίγµα οργανικού και χηµικού λιπάσµατος, σταθεροποιητικού
εδάφους, κόλλας, κυτταρίνης ή ινών ξύλου και µίγµα σπόρων χλοοτάπητα.
Οι δαπάνες του απαιτουµένου για την εκτέλεση των εργασιών ειδικευµένου
προσωπικού και µηχανικού εξοπλισµού: µηχανήµατος υδροσποράς
(υδροσπορέα), βυτίων µεταφοράς ύδατος, φορτηγών µεταφοράς των υλικών και
όσων άλλων µηχανηµάτων και µέσων απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της
υδροσποράς, συµπεριλαµβανοµένης της σταλίας και της µεταφοράς των
µηχανηµάτων στον τόπο του έργου
Οι λιπάνσεις, οι αρδεύσεις και γενικότερα η συντήρηση του χλοοτάπητα (εργασία
και υλικά) µέχρι την παραλαβή του από την Υπηρεσία.
Ολοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και αναλύσεις (εδαφολογικές αναλύσεις, έλεγχοι
ταυτοποίησης του µίγµατος των σπόρων, βαθµού καθαρότητας και
βλαστικότητας)
Κάθε πρόσθετη εργασία, υλικά ή µικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη και
έντεχνη ολοκλήρωση του αντικειµένου, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και την
εγκεκριµένη µελέτη.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια εκατό €
(Αριθµητικά): 1.100,00

Άρθρο Ζ-220.2:
Υδροσπορά µε
κοκκοφοίνικα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5710)

χρήση

πλέγµατος

γιούτας,

αχύρου

ή

Για την εγκατάσταση χλοοτάπητα σε πρανή ορυγµάτων ή επιχωµάτων οποιουδήποτε
ύψους και µε οποιαδήποτε κλίση, µε υδραυλική υδροσπορά και χρήση πλέγµατος
από γιούτα, άχυρο, κοκκοφοίνικα ή άλλο βιοαποικοδοµήσιµο υλικό της έγκρισης της
Υπηρεσίας, µε χρήση ειδικού µηχανήµατος (υδροσπορέα), σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-05-04-00.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
-

-

Η οµαλοποίηση της επιφάνειας (γέµισµα χαντακιών και αποµάκρυνση λίθων και
άλλων ευκόλως αποσπώµενων υλικών)
Η προµήθεια και µεταφορά στον τόπο ενσωµάτωσης, των χαλυβδίνων διχάλων,
του πλέγµατος, του ύδατος και του υλικού σποράς από µίγµα οργανικού και
χηµικού λιπάσµατος, σταθεροποιητικού εδάφους, κόλλας, κυτταρίνης ή ινών
ξύλου και µίγµα σπόρων χλοοτάπητα εγκεκριµένων από την Υπηρεσία
Οι δαπάνες του απαιτουµένου για την εκτέλεση των εργασιών ειδικευµένου
προσωπικού και µηχανικού εξοπλισµού: µηχανήµατος υδροσποράς
(υδροσπορέα), βυτίων µεταφοράς ύδατος, φορτηγών µεταφοράς των υλικών και
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-

-

-

όσων άλλων µηχανηµάτων και µέσων απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της
υδροσποράς, συµπεριλαµβανοµένης της σταλίας και της µεταφοράς των
µηχανηµάτων στον τόπο του έργου.
Η κάλυψη της επιφάνειας του πρανούς µε το ειδικό πλέγµα και
η
σταθεροποίησή του εντός τάφρου βάθους τουλάχιστον 30 cm στο χείλος του
πρανούς, η οποία πληρώνεται µε χώµα και συµπυκνώνεται ή/και µε χαλύβδινα
δίχαλα.
Οι λιπάνσεις, οι αρδεύσεις και γενικότερα η συντήρηση του χλοοτάπητα (εργασία
και υλικά) µέχρι την παραλαβή του από την Υπηρεσία.
Όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και αναλύσεις (εδαφολογικές αναλύσεις, έλεγχοι
ταυτοποίησης του µίγµατος των σπόρων, βαθµού καθαρότητας και
βλαστικότητας)
Κάθε πρόσθετη εργασία, υλικά ή µικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη και
έντεχνη ολοκλήρωση του αντικειµένου, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και την
εγκεκριµένη µελέτη.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες εξακόσια €
(Αριθµητικά): 2.600,00
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Άρθρο Ζ-221:

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΦΥΤΩΝ

Σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, µε εκσκαφή του
εδάφους γύρω από τον κορµό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και
αποµάκρυνση τυχόν ζιζανίων και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων.
Άρθρο Ζ-221.1: ∆ιαµέτρου έως 0,40 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5330)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 0,20

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 303 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-222: ΆΡ∆ΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ
Άρθρο Ζ-222.1:
ΆΡ∆ΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΟ Η ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5321)
Άρδευση φυτού µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης (αυτοµατοποιηµένο),
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαµβάνεται ο
έλεγχος του ποτίσµατος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε
κλίση εδάφους.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): _Ένα λεπτό Εννέα χιλιοστά
(Αριθµητικά): 0,01

Άρθρο Ζ-222.2: Άρδευση φυτών µε βυτίο και χρήση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5321)
Άρδευση φυτού µε βυτίο και χρήση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαµβάνονται η αξία και η
µεταφορά του νερού επι τόπου, η σταλία του βυτιοφόρου, η προσαρµογή του βυτίου
στο τριτεύον δίκτυο µε την κατάλληλη παροχή και πίεση ώστε να εξασφαλίζεται η
ισοκατανοµή του νερού σε κάθε σταλάκτη και το πότισµα µε ποσότητα 12 lt ανά
σταλάκτη.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 0,06
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Άρθρο Ζ-223:

ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ

Άρθρο Ζ-223.1: Λίπανση φυτών µε τα χέρια
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5340)
Λίπανση φυτών µε τα χέρια, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 1006-03-00. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσµατος και την
εργασία διασποράς του στο λάκκο του φυτού.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,10

Άρθρο Ζ-223.2:
Λίπανση φυτών µε λιπαντήρες
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5730)
Λίπανση φυτών µε τα λιπαντήρες, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ
10-06-03-00. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά και
τοποθέτηση του λιπάσµατος στο δοχείο λίπανσης, η διάλυσή του και η διανοµή του
διαλύµατος µε αντλία λίπανσης ή πιεστικό, καθώς και ο έλεγχος της διανοµής του για
την λίπανση κάθε φυτού.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,09
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Άρθρο Ζ-224:

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΘΑΜΝΩΝ

Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η
δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και
εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που
επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές.

Άρθρο Ζ-224.1: Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων και δένδρων, ηλικίας
έως 3 ετών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5351)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,65
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Άρθρο Ζ-225: ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Καταπολέµηση ασθενειών µε προληπτική ή θεραπευτική εφαρµογή εγκεκριµένων
χηµικών ή βιολογικών µυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασµάτων, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και των
σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν.
Άρθρο Ζ-225.1: Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5362Α)
Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-0500
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,40
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Άρθρο Ζ-226: ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
Άρθρο Ζ-226.1:
χειριστή

Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού

Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύµφωνα
µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των
ζιζανίων στο χώρο µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η
αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το
βοτάνισµα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήµανση και η λήψη
µέτρων προστασίας.
Άρθρο Ζ-226.1.1: σε µη φυτεµένους χώρους
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5371)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα πέντε €
(Αριθµητικά): 45,00

Άρθρο Ζ-226.1.2: Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή
σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5371)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα €
(Αριθµητικά): 80,00
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Άρθρο Ζ-227:
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
Άρθρο Ζ-227.1: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ 6 ATM
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην
τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως
εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και
η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και
δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)

Άρθρο Ζ-227.1.1:Ονοµαστικής διαµέτρου Φ20
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,35

Άρθρο Ζ-227.1.2:Ονοµαστικής διαµέτρου Φ32
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,65

Άρθρο Ζ-227.1.3:Ονοµαστικής διαµέτρου Φ40
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,85

Άρθρο Ζ-227.1.4:Ονοµαστικής διαµέτρου Φ50
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και δεκαπέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,15
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Άρθρο Ζ-227.2: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ 10 atm
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10
atm (SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE)
κατά DIN 8072 για διατοµές έως Φ32 mm. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η
προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και µικροϋλικών
(καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή
σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
Άρθρο Ζ-227.2.1:Ονοµαστικής διαµέτρου Φ40
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,35

Άρθρο Ζ-227.2.2:Ονοµαστικής διαµέτρου Φ50
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 2,20

Άρθρο Ζ-227.2.3:Ονοµαστικής διαµέτρου Φ63
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 3,20

Άρθρο Ζ-227.2.4:Ονοµαστικής διαµέτρου Φ75
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,50
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Άρθρο Ζ-228: ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΟΠΛΙΣΜΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-4)
Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης, από σίδηρο οπλισµών B500C, διατοµής
Φ6, µήκους 0,40 - 0,50 m, επί τόπου, µε την εργασία κοπής, διαµόρφωσης σε
αγκύριο, έµπηξης στο έδαφος και στερέωσης επ’ αυτού των σωλήνων, σύµφωνα µε
την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,25
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Άρθρο Ζ-229: ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση χυτοσιδηρών ειδικών
τεµαχίων αγωγών από πλαστικούς σωλήνες PVC (ταυ, σταυροί, καµπύλες, συστολές
µε ή χωρίς ωτίδες), σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,80
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Άρθρο Ζ-230: ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ
Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισµένα, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα
µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Ζ-230.1 Φ1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,60

Άρθρο Ζ-230.2 Φ1 1/2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα €
(Αριθµητικά): 14,00

Άρθρο Ζ-230.3 Φ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 20,50
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Άρθρο Ζ-231: ΣΤΑΥΡΟΙ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ
Σταυροί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα
µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Ζ-231.1 Φ1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,50

Άρθρο Ζ-231.2 Φ1 1/2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα €
(Αριθµητικά): 9,00

Άρθρο Ζ-231.3 Φ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία €
(Αριθµητικά): 13,00
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Άρθρο Ζ-232: ΤΑΥ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ
Ταυ µεταλλικά, γαλβανισµένα, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά
και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-0801-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Ζ-232.1 Φ1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,50

Άρθρο Ζ-232.2 Φ1 1/2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά €
(Αριθµητικά): 7,00

Άρθρο Ζ-232.3 Φ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,50
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Άρθρο Ζ-233: Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες

Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα
µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Ζ-233.1 Φ11/2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι €
(Αριθµητικά): 6,00
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Άρθρο Ζ-234: ΜΑΣΤΟΙ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ
Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα
µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Ζ-234.1 Φ1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,80

Άρθρο Ζ-234.2 Φ1 1/2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα €
(Αριθµητικά): 4,00

Άρθρο Ζ-234.3 Φ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,50
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Άρθρο Ζ-235: ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ
Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα
µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Ζ-235.1 Φ1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία €
(Αριθµητικά): 3,00

Άρθρο Ζ-235.2 Φ1 1/2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε €
(Αριθµητικά): 5,00

Άρθρο Ζ-235.3 Φ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά €
(Αριθµητικά): 7,00
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Άρθρο Ζ-236: ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ
Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), δηλαδή σιδηροσωλήνες
γαλβανισµένοι µε σπείρωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10220, µε πώµατα συγκολλητά, µε τα
προβλεπόµενα στόµια εισόδου - εξόδου και την υποδοχή βαλβίδας εισαγωγής εξαγωγής αέρος, επιτόπου το έργου,
µε τα µικροϋλικά και την εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών πίεσης, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Ζ-236.1 Φ1 ½΄΄ , 2 εξόδων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα €
(Αριθµητικά): 14,00

Άρθρο Ζ-236.2 Φ1 ½΄΄ , 3 εξόδων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 16,50

Άρθρο Ζ-236.3 Φ1 ½΄΄ , 4 εξόδων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 19,50

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 19,50
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Άρθρο Ζ-237: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ, ΚΟΧΛΙΩΤΟΙ, PN 16 atm
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του
έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Ζ-237.1 Φ1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,80

Άρθρο Ζ-237.2 Φ1 1/2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι €
(Αριθµητικά): 20,00

Άρθρο Ζ-237.3 Φ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ €

(Αριθµητικά): 28,00
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Άρθρο Ζ-238:
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

BΑΛΒΙ∆ΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Η

Βαλβίδες εξαερισµού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή µεταλλικές, PΝ 16 atm.
Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά,
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Ζ-238.1 Φ1΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 25,00
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Άρθρο Ζ-239: ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Φ 2''
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
Βαλβίδα εξαερισµού διπλής ενέργειας, Φ 2'', πλαστική ή µεταλλική, κυλιόµενου
διαφράγµατος, ΡΝ 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα
σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και
δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 175,00
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Άρθρο Ζ-240:

ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΡΝ 16 atm

Μειωτές πίεσης, µε σώµα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης
ανοξείδωτα, ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης,
ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-0801-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Ζ-240.1 Φ2΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα €
(Αριθµητικά): 140,00
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Άρθρο Ζ-241: ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ 63
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-31)
Μανόµετρο γλυκερίνης, Φ 63 mm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα
σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και
δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα €
(Αριθµητικά): 10,00
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Άρθρο Ζ-242: Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ
Άρθρο Ζ-242.1: Υδραυλικές βαλβίδες µονόυ θαλάµου
Άρθρο Ζ-242.1.1: Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού
θαλάµου, ΡΝ 16 atm
Υδραυλικές χυτοσιδηρές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, µονού θαλάµου, ονοµ. πίεσης
ΡΝ 16 atm, µε όλα τα εξαρτήµατα (δηλ. µεταλλικό πιλότο, βάνα βελόνης, φίλτρο,
σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες κ.λ.π.). Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης,
ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-0801-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Ζ-242.1.1.1 Φ1 1/2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι €
(Αριθµητικά): 320,00

Άρθρο Ζ-242.1.1.2 Φ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια σαράντα €
(Αριθµητικά): 340,00
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Άρθρο Ζ-243: ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ, ΣΙΤΑΣ Η ∆ΙΣΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ 10 atm
Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή
νάϋλον ενισχυµένο µε ίνες υάλου, µε απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό
φίλτρο, υπό την µεγίστη παροχή µικρότερες από 0,50 atm.
Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά,
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Ζ-243.1 Φ1 ½ µακρύ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 95,00
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Άρθρο Ζ-244: ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ
Άρθρο Ζ-244.1: Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
Σταλάκτης επικαθήµενος, αυτορυθµιζόµενος, αυτοκαθαριζόµενος, επισκέψιµος, για
πίεση λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης,
ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-0801-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 0,22
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Άρθρο Ζ-245: ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ
Άρθρο Ζ-245.1: ΒΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), ΡΝ 10 atm,
πλαστικές
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής
λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας.
Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Ζ-245.1.1 µε µηχανισµό ρύθµισης πίεσης Φ1΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 95,00

Άρθρο Ζ-245.1.2 µε µηχανισµό ρύθµισης πίεσης Φ 1 ½΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δεκαπέντε €

(Αριθµητικά): 115,00
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Άρθρο Ζ-245.2:

ΠΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ

Προµήθεια πηνίου ηλεκτροβάνας µε τα παρελκόµενά του, σύνδεσή του από
ειδικευµένο τεχνίτη σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και
εκτέλεση δοκιµών λειτουργίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Ζ-245.2.1: 24 V AC
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα €
(Αριθµητικά): 10,00

Άρθρο Ζ-245.2.2: Συγκράτησης (Latching)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε €
(Αριθµητικά): 15,00
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Άρθρο Ζ-246: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο Ζ-246.1:Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου
Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου
ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών διάρκειας από 1 min µέχρι και 12 ώρες, µε δυνατότητα
εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας. Έλεγχος ηλεκτροβανών µε πηνία µανδάλωσης
(latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m µέσω καλωδίου διατοµής 1,5 mm2.
Προγραµµατισµός µέσω φορητής µονάδας µε παράλληλη δυνατότητα χειροκίνητης
λειτουργίας χωρίς κονσόλα.
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και τα
πάσης φύσεως εξαρτηµάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης,
προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Ζ-246.1.1: Ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες : 1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 125,00
Άρθρο Ζ-246.1.2: Ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες : 2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα €
(Αριθµητικά): 130,00

Άρθρο Ζ-246.1.3: Ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες : 4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 170,00
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Άρθρο Ζ-246.2:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Επαγγελµατικός προγραµµατιστής άρδευσης, ρεύµατος, εξωτερικού χώρου:
4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραµµάτων για κάθε ελεγχόµενη
ηλεκτροβάνα (Η/Β)
µε έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση
µε δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας
µε δυνατότητα αυξοµείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραµµάτων
διατήρηση προγράµµατος χωρίς µπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)
µε δυνατότητα χρονικής υστέρησης µεταξύ των στάσεων
µε δυνατότητα εκκίνησης µέσω αισθητήρα
µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή τροφοδοσίας
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου προγραµµατιστή και πάσης φύσεως
εξαρτηµάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού,
ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Ζ-246.2.1: Ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες : 4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 450,00
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Άρθρο Ζ-246.3: ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ
Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα
υλικά εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης
(άνοιγµα του λάκκου, διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων,
τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση,
προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε
άλλη απαραίτητη εργασία).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Άρθρο Ζ-246.3.1: 30Χ40 cm, 4 Η/Β
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 25,00

Άρθρο Ζ-246.3.2: 50Χ60 cm, 6 Η/Β
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα πέντε €
(Αριθµητικά): 45,00
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Άρθρο Ζ-247:

ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

Στεγανό κουτί προγραµµατιστών, από πολυεστέρα ενισχυµένο µε ίνες υάλου, για
τοποθέτηση προγραµµατιστών ή και κεφαλών άρδευσης, µε σώµα και πόρτα
πάχους τουλάχιστον 3 mm, µε εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτηµάτων
(προγραµµατιστών, µετασχηµατιστών κλπ), µεταλλική ή από πολυεστέρα, µε
στεγανοποιητικά παρεµβύσµατα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθµού
προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, µε κλειδαριά ασφαλείας, µε δυνατότητα ανοίγµατος
της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή µε δύο πόρτες, µε όλα τα εξαρτήµατα υλικά και
µικρουλικά και την εργασία τοποθέτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Ζ-247.1: διαστάσεων 50x40x20
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 70,00
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Άρθρο Ζ-248 : ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ JIVV-U (ΝΥΥ)
Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ) επί τόπου του
έργου, µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης
καλωδίων, διαµόρφωσης, σύνδεσης και ελέγχου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
Άρθρο Ζ-248.1: 2x1,5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,45

Άρθρο Ζ-248.2: 3x1,5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,60

Άρθρο Ζ-248.3: 4x1,5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,80

Άρθρο Ζ-248.4: 5x1,5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα €
(Αριθµητικά): 1,00
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ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο Ζ-249: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η ΚΟΠΗ ΜΙΚΡΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ
Άρθρο Ζ-249.1:
∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι 4 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354)
∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους µέχρι 4 m, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται
καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,50

Άρθρο Ζ-249.2:
Ανανέωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι 4 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354)
Ανανέωση κόµης (σκελετοκλάδεµα) δέντρου ύψους µέχρι 4 m σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η
δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και
εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που
επιτρέπεται.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ €
(Αριθµητικά): 18,00

Άρθρο Ζ-249.3:
Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους µέχρι 4 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354)
Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρου ύψους µέχρι 4 m, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται
καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα €
(Αριθµητικά): 12,00
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Άρθρο Ζ-250: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η ΚΟΠΗ ΜΕΣΑΙΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ
Άρθρο Ζ-250.1:
Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354)
Ανανέωση κόµης (σκελετοκλάδεµα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 µέχρι 8 m
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας
περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη
αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα €
(Αριθµητικά): 50,00

Άρθρο Ζ-250.2:
∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354)
∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους από 4 µέχρι 8 m σύµφωνα µε την φυτοτεχνική
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, καθώς και
η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα €
(Αριθµητικά): 40,00
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Άρθρο Ζ-251: Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων
Κλάδέµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε
νησίδες, ερείσµατα και παράπλευρους χώρους οδών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η
επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες
Αρχές.
Άρθρο Ζ-251.1:
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά): 135,00

Άρθρο Ζ-251.2:
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 175,00

Άρθρο Ζ-251.3:
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια €
(Αριθµητικά): 200,00

Άρθρο Ζ-251.4:
Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσµατα
κλπ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 280,00

Άρθρο Ζ-251.5:
Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια €
(Αριθµητικά): 300,00
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Άρθρο Ζ-251.6:
Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσµατα
κλπ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 450,00

Άρθρο Ζ-251.7:
Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m, σε πλατείες,
πάρκα κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 500,00

Άρθρο Ζ-251.8:Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσµατα
κλπ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 650,00
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Άρθρο Ζ-252: Κλάδεµα θάµνων
Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η
δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και
εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που
επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές.
Άρθρο Ζ-252.1:
Ανανέωση
διαµόρφωση
αναπτυγµένων θάµνων ύψους έως 1,70 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5353)

κόµης

παλαιών

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 1,20

Άρθρο Ζ-252.2:
Ανανέωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων,
ύψους πάνω από 1,70 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5353)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,50

Άρθρο Ζ-252.3:
∆ιαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων,
ύψους πάνω από 1,70 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5353)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία €
(Αριθµητικά): 3,00

Άρθρο Ζ-252.4:
Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων και δένδρων,
ηλικίας έως 3 ετών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5351)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,65
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο Ζ-253: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Ο∆ΟΥ
Για τη λεπτοµερή επιθεώρηση των γειώσεων ενός ηλεκτρικού πίνακα οδού (γείωση
πίνακα, γείωση εκάστης αναχώρησης, γειώσεις ιστών οδοφωτισµού, τερµατικές
διατάξεις γείωσης ακραίων ιστών οδοφωτισµού, κλπ.), τη µέτρηση της ωµικής
αντίστασης των γειώσεων µε κατάλληλα όργανα, µε σκοπό τον εντοπισµό φθορών οι
οποίες αποκαθίστανται ύστερα από προγραµµατισµό εργασιών στοιχειώδους
συντήρησης. Η λεπτοµερής επιθεώρηση θα διεξάγεται σύµφωνα µε το πρότυπο
ΕΛΟΤ HD384, τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τις “Οδηγίες Στοιχειώδους
Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων” και ειδικότερα την παράγραφο 2.9 των οδηγιών, την
Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
∆εν περιλαµβάνονται στην παρούσα λεπτοµερή επιθεώρηση γειώσεων: τα φωτιστικά
σώµατα (παράγραφος οδηγιών 2.9.3) και οι εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης
της οδού (παράγραφος οδηγιών 2.9.7).
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
εργασίας του απαιτούµενου προσωπικού,
χρήσης των απαιτουµένων οχηµάτων, µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες,
σύνταξης και υποβολής στην Υπηρεσία αναλυτικής έκθεσης µε τα συµπεράσµατα και
αποτελέσµατα της επιθεώρησης,
προµήθειας και µεταφοράς επιτόπου αναλωσίµων υλικών,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας
Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτρικού πίνακα οδού:
Άρθρο Ζ-253.1: Έως 8 αναχωρήσεων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ενενήντα €
(Αριθµητικά) : 90,00

Άρθρο Ζ-253.2: Άνω των 8 αναχωρήσεων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν δεκαπέντε €
(Αριθµητικά) : 115,00
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Άρθρο Ζ-254: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για τη λεπτοµερή επιθεώρηση των γειώσεων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων
σήραγγας, και ειδικότερα των γειώσεων του υποσταθµού Μέσης Τάσης και των
γειώσεων των ερµαρίων διανοµής ισχύος εντός της σήραγγας, τη µέτρηση της
ωµικής αντίστασης εκάστης γείωσης µε κατάλληλα όργανα, µε σκοπό τον εντοπισµό
φθορών οι οποίες αποκαθίστανται ύστερα από προγραµµατισµό εργασιών
στοιχειώδους συντήρησης. Η λεπτοµερής επιθεώρηση θα διεξάγεται σύµφωνα µε το
πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τις “Οδηγίες
Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων
Σηράγγων” και ειδικότερα την παράγραφο 1.10 των οδηγιών, την Τεχνική Περιγραφή
και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• εργασίας του απαιτούµενου προσωπικού,
• χρήσης των απαιτουµένων οχηµάτων, µηχανηµάτων, εργαλείων και
οργάνων µε τις οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες,
• σύνταξης και υποβολής στην Υπηρεσία αναλυτικής έκθεσης µε τα
συµπεράσµατα και αποτελέσµατα της επιθεώρησης,
• προµήθειας και µεταφοράς επιτόπου αναλωσίµων υλικών,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας
Τιµή ανά τεµάχιο υποσταθµού Μέσης Τάσης:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Επτακόσια τριάντα ένα € και είκοσι τρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 731,23
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Άρθρο Ζ-255: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
Για την ετήσια καθολική συντήρηση µιας κλιµατιστικής µονάδας κτιρίου σύµφωνα µε
όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες Συντήρησης
Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, και
ειδικότερα στην παραγρ. 1.12.2 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης
– Κλιµατισµός και Αερισµός Κτιρίων” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του
Κατασκευαστή.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
•
της ανά εξάµηνο (δηλ. 2 φορές) επιτόπου επιθεώρησης της
λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων από τεχνικό προσωπικό
που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση κλιµατιστικών αναλόγου
ισχύος και τύπου,
•
της εργασίας επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη
συντήρηση) που µπορεί να προκύπτουν εντός του έτους κατόπιν
ειδοποίησης (έως 4 φορές), του απαιτούµενου πιστοποιηµένου
τεχνικού προσωπικού,
•
της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων
µε τις οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες,
•
της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων κλιµατιστικών
µονάδων κτιρίων το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του
ΚΕΣ/ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν
εκτελεστεί και τα αποτελέσµατα τους,
•
των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, αντιµυκητιακών υγρών, κλπ
•
της παράδοσης στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας έκαστης
επιθεώρησης και τακτικής συντήρησης, υπογεγραµµένης εκ του
απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά κλιµατιστική µονάδα
Άρθρο Ζ-255.1: Έως πέντε µονάδες ανά εντολή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Σαράντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 45,00

Άρθρο Ζ-255.2: Άνω των πέντε µονάδων ανά εντολή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριάντα τρία € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 33,75
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Άρθρο Ζ-256: ΠΛΥΣΙΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για το εξωτερικό πλύσιµο ενός φωτιστικού σώµατος εγκατεστηµένου εντός σήραγγας
ή κάτω διάβασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και στις
“Οδηγίες
Συντήρησης
Αυτοκινητοδρόµων:
Στοιχειώδης
Συντήρηση
Η/Μ
Εγκαταστάσεων Σηράγγων” και ειδικότερα στην παράγραφο 1.5 των οδηγιών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• της απαιτούµενης εργασίας για το εξωτερικό πλύσιµο ενός φωτιστικού
σώµατος σήραγγας,
• της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των αναγκαίων
υλικών (υλικά καθαρισµού νερό, απορρυπαντικά, κλπ.),
• της µεταφοράς και χρήσης επί τόπου του έργου των αναγκαίων
µηχανηµάτων (πχ. ανυψωτικής πλατφόρµας ή καδοφόρου) και λοιπού
εξοπλισµού,
• της σύνταξης και υποβολής στην Υπηρεσία της µεθοδολογίας για την
εκτέλεση της εργασίας, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει αυτόµατα
µηχανικά µέσα ή πλύσιµο µε χειρωνακτικά µέσα και ανυψωτική
πλατφόρµα,
• της προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης υλικών, που απαιτούνται
για την προσωρινή προστασία των φρεατίων καλωδίων εντός της
σήραγγας και άλλου ευαίσθητου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
από την είσοδο νερού.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως) : ∆ύο € και ογδόντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά) : 2,82
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Άρθρο Ζ-257: ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για το εξωτερικό πλύσιµο ενός ερµαρίου-πίνακα (Ερµάριο Ανάγκης, Ερµάριο
∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ισχύος, κλπ.) εγκατεστηµένου εντός σήραγγας ή κάτω
διάβασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες
Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων
Σηράγγων” και ειδικότερα στην παράγραφο 1.10 των οδηγιών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• της απαιτούµενης εργασίας για το εξωτερικό πλύσιµο ενός ερµαρίου
σήραγγας,
• της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των αναγκαίων
υλικών (υλικά καθαρισµού νερό, απορρυπαντικά, κλπ.),
• της µεταφοράς και χρήσης επί τόπου του έργου των αναγκαίων
µηχανηµάτων (ανυψωτικής πλατφόρµας ή καδοφόρου) και λοιπού
εξοπλισµού,
• της σύνταξης και υποβολής στην Υπηρεσία της µεθοδολογίας για την
εκτέλεση της εργασίας, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει αυτόµατα
µηχανικά µέσα ή πλύσιµο µε χειρωνακτικά µέσα,
• της προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης υλικών που απαιτούνται
για την προσωρινή προστασία των φρεατίων καλωδίων εντός της
σήραγγας και άλλου ευαίσθητου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
από την είσοδο νερού.
Τιµή ανά τεµάχιο ερµαρίου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τρία € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά) : 3,38
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Άρθρο Ζ-258: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για το εξωτερικό πλύσιµο ενός τηλεφωνικού θαλάµου εντός σήραγγας και καθαρισµό
του εσωτερικού αυτού, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και
στις “Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ
Εγκαταστάσεων Σηράγγων”.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• της απαιτούµενης εργασίας για το εξωτερικό πλύσιµο ενός τηλεφωνικού
θαλάµου εντός σήραγγας,
• της απαιτούµενης εργασίας για καθάρισµα του εσωτερικού του θαλάµου
και του υπάρχοντος εξοπλισµού µε κατάλληλα χειρωνακτικά µέσα για την
αποφυγή ζηµιών,
• της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των αναγκαίων
υλικών (υλικά καθαρισµού, νερό, απορρυπαντικά, κλπ.),
• της µεταφοράς και χρήσης επί τόπου του έργου των αναγκαίων
µηχανηµάτων (ανυψωτικής πλατφόρµας ή καδοφόρου) και λοιπού
εξοπλισµού,
• της προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης υλικών που απαιτούνται
για την προσωρινή προστασία των φρεατίων καλωδίων εντός της
σήραγγας και άλλου ευαίσθητου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
από την είσοδο νερού.
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται,
αλλά απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο τηλεφωνικού θαλάµου εντός σήραγγας πλήρως καθαρισµένου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Έξι €
(Αριθµητικά) : 6,00
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Άρθρο Ζ-259: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΗΜΙΘΑΛΑΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για το πλύσιµο της εξωτερικής (εκτεθειµένης) επιφάνειας ενός τηλεφωνικού
ηµιθαλάµου εκτός σήραγγας και καθαρισµό των εσωτερικών επιφανειών αυτού και
του υπάρχοντος εξοπλισµού, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή
και στις “Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων΄΄.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• της απαιτούµενης εργασίας για το πλύσιµο της εξωτερικής (εκτεθειµένης)
επιφάνειας ενός τηλεφωνικού ηµιθαλάµου εκτός σήραγγας,
• της απαιτούµενης εργασίας για καθάρισµα των εσωτερικών επιφανειών
αυτού και του υπάρχοντος εξοπλισµού, µε κατάλληλα χειρωνακτικά µέσα
για την αποφυγή ζηµιών,
• της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των αναγκαίων
υλικών (υλικά καθαρισµού νερό, απορρυπαντικά, κλπ.),
• της µεταφοράς και χρήσης επί τόπου του έργου των αναγκαίων
µηχανηµάτων (ανυψωτικής πλατφόρµας ή καδοφόρου) και λοιπού
εξοπλισµού,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται,
αλλά απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο τηλεφωνικού θαλάµου εντός σήραγγας πλήρως καθαρισµένου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ύο €
(Αριθµητικά) : 2,00
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Άρθρο Ζ-260: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
Για την πλήρη αποξήλωση από τη βάση του και αποµάκρυνση κατεστραµµένου ή
υγιούς ιστού ηλεκτροφωτισµού µετά του βραχίονος και του φωτιστικού σώµατος
ανεξαρτήτως µορφής διατοµής και ύψους, η οποία εκτελείται µε µηχανικά µέσα ή και
µε τα χέρια, µε τρόπο ώστε τα αποξηλωθέντα στοιχεία να µπορούν να
επαναχρησιµοποιηθούν, και το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο να µη βλαφτεί, και κατά τα
λοιπά σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων και ΠΚΕ Η/Μ
Εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης, και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
• µεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στο
έργο και χρήση κάθε απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού µε τις
φθορές και τις σταλίες του για την µε κάθε επιµέλεια αποµόνωση και
αποσύνδεση
από
το
υπόλοιπο
δίκτυο,
αποξήλωση
και
αποσυναρµολόγηση του ιστού, του βραχίονα και του φωτιστικού
σώµατος, τοποθέτηση των καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδότησης του
ιστού εντός του παρακείµενου φρεατίου, αφού γίνει η απαιτουµένη
µονωµένη σύνδεση αυτών για την οµαλή λειτουργία του υπόλοιπου
δικτύου µέχρι την εγκατάσταση νέου ιστού.
• εργασία επιµελούς αποξήλωσης και αποσυναρµολόγησης του ιστού µε
τρόπο ώστε να µπορεί όλος ή µέρη αυτού να επαναχρησιµοποιηθούν και
να µην προκληθεί φθορά στο υπάρχον ηλεκτρολογικό δίκτυο
• φόρτωση, µεταφορά και απόθεσής τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν
από την Υπηρεσία
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, έστω και αν αυτή δεν
αναγράφεται, άλλα απαιτείται αφ’ ενός µεν για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
αποξήλωσης - αποµάκρυνσής του, αφ’ ετέρου δε για την αποκατάσταση του
υπάρχοντος ηλεκτρολογικού δικτύου από πιθανές βλάβες που θα προκληθούν κατά
την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού οδοφωτισµού.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν δεκαπέντε €
(Αριθµητικά) : 115,00
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Άρθρο Ζ-261: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΙΣΤΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-100)
Για τη µετατόπιση ιστού ηλεκτροφωτισµού µετά του βραχίονος και του φωτιστικού
σώµατος ανεξαρτήτως µορφής διατοµής και ύψους θεµελιωµένο σε άοπλο ή
οπλισµένο σκυρόδεµα, η οποία εκτελείται µε µηχανικά µέσα ή και µε τα χέρια, εν
ξηρώ ή µέσα σε νερό. Η αποξήλωση του ιστού από την παλιά θέση γίνεται µε
τρόπο ώστε τα αποξηλωθέντα στοιχεία να µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν
στη νέα θέση, και το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο να µην βλαφτεί, και κατά τα λοιπά
σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων και ΠΚΕ Η/Μ
Εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης, και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
• µεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στο
έργο και χρήση κάθε απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού µε τις
φθορές και τις σταλίες του για την µε κάθε επιµέλεια αποµόνωση και
αποσύνδεση
από
το
υπόλοιπο
δίκτυο,
αποξήλωση
και
αποσυναρµολόγηση του ιστού, του βραχίονα και του φωτιστικού
σώµατος, Τοποθέτηση των καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδότησης του
ιστού εντός του παρακείµενου φρεατίου, αφού γίνει η απαιτουµένη
µονωµένη σύνδεση αυτών για την οµαλή λειτουργία του υπόλοιπου
δικτύου,
• εργασία επιµελούς αποξήλωσης και αποσυναρµολόγησης του ιστού µε
τρόπο ώστε να µπορεί όλος να επαναχρησιµοποιηθεί και να µην
προκληθεί φθορά στο υπάρχον ηλεκτρολογικό δίκτυο,
• φόρτωση, µεταφορά και απόθεσή όλων των επιµέρους τµηµάτων του
σιδηροϊστού σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία,
• προµήθεια και µεταφορά κατάλληλου υλικού για την αποκατάσταση των
οπών και τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν λόγω της αποξήλωσης του
ιστού καθώς και η δαπάνη της έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας
αποκατάστασης των οπών ή ζηµιών
• µετακίνηση των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού
στη νέα θέση και χρήση κάθε απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού
µε τις φθορές και τις σταλίες του για την µε κάθε επιµέλεια εγκατάσταση
και επανασύνδεση µε το υπόλοιπο δίκτυο του ιστού, του βραχίονα και του
φωτιστικού σώµατος
• καθαρισµό του εδάφους στην περιοχή τοποθέτησης
οδοφωτισµού από κάθε είδους αυτοφυή βλάστηση

του

ιστού

• εκσκαφή σε έδαφος κάθε είδους (γαιώδες, ηµιβραχώδες ή βραχώδες) και
επανεπίχωση των οπών για την εγκατάσταση της βάσης του ιστού, ή
αγκύρωση της βάσης σε πεζοδρόµιο τεχνικών ή όπου αλλού απαιτείται,
• έλεγχο και καθαρισµό του ιστού
• εκσκαφή σε έδαφος κάθε είδους (γαιώδες, ηµιβραχώδες ή βραχώδες) και
επανεπίχωση των τάφρων διέλευσης των σωληνώσεων των αγωγών
µεταξύ των ιστών και προς τα πίλαρς, στο ακριβές σηµείο τοποθέτησης
του ιστού,
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• εγκατάσταση της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού ή επιτόπου
κατασκευή τους,
• ανύψωση, τοποθέτηση, κατακορύφωση και πάκτωση του ιστού,
τοποθέτηση του ακροκιβωτίου, σωληνώσεων, φρεατίων, καλωδίων,
γείωσης κ.λ.π.
• σύνδεση του ιστού µε το υπόλοιπο δίκτυο, εκτέλεση των δοκιµών, των
ελέγχων και ρυθµίσεων που απαιτούνται για πλήρη και κανονική
λειτουργία του,

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, άλλα απαιτείται αφ’ ενός µεν για την έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας αποξήλωσης – µετακίνησης - επανατοποθέτησής του
ιστού, αφ’ ετέρου δε για την αποκατάσταση του υπάρχοντος ηλεκτρολογικού
δικτύου από πιθανές βλάβες που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση των
ανωτέρω εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού οδοφωτισµού.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριακόσια ενενήντα τρία € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 393,75
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Άρθρο Ζ-262: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση (ή αντικατάσταση) σε βραχίονα ιστού
και ηλεκτρική σύνδεση ενός εξαρτήµατος φωτιστικού σώµατος, σύµφωνα µε τις
Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων και ΠΚΕ Η/Μ Εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια
Συντήρησης, και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησης σε βραχίονα ιστού και της
ηλεκτρικής σύνδεσης νέου εξαρτήµατος φωτιστικού σώµατος µε τα
απαιτούµενα µικροϋλικά εγκατάστασης
• διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος
• αποξήλωσης, µεταφοράς και αποθήκευσης του παλιού αποξηλωθέντος
εξαρτήµατος στις αποθήκες της Υπηρεσίας
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο εξαρτήµατος φωτιστικού σώµατος.

Άρθρο Ζ-262.1: Στραγγαλιστικό πηνίο
Άρθρο Ζ-262.1.1: Για φωτιστικό σώµα Νa Υ.Π. 100 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Σαράντα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 40,50

Άρθρο Ζ-262.1.2: Για φωτιστικό σώµα Νa Υ.Π. 250 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πενήντα € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 50,63

Άρθρο Ζ-262.1.3: Για φωτιστικό σώµα Νa Υ.Π. 400 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πενήντα τέσσερα €
(Αριθµητικά) : 54,00

Άρθρο Ζ-262.1.4: Για φωτιστικό σώµα Νa Υ.Π. 1000 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εξήντα πέντε €

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 350 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

(Αριθµητικά) : 65,00

Άρθρο Ζ-262.1.5: Για φωτιστικό σώµα Νa Χ.Π. 180 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν δώδεκα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 112,50

Άρθρο Ζ-262.1.6: Για φωτιστικό σώµα Ηg 250 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριάντα επτά € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 37,13

Άρθρο Ζ-262.1.7: Για φωτιστικό σώµα Ηg 400 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Σαράντα δύο € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 42,75

Άρθρο Ζ-262.1.8: Ηλεκτρονικό για φωτιστικό σώµα φθορισµού 36 W εξωτερικών
χώρων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆εκαεννέα € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 19,13

Άρθρο Ζ-262.2: Εκκινητής ηλεκτρονικού τύπου
Άρθρο Ζ-262.2.1: Φωτιστικού σώµατος Νa Υ.Π. 100 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Σαράντα δύο € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 42,75

Άρθρο Ζ-262.2.2: Φωτιστικού σώµατος Νa Υ.Π. 250 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Σαράντα έξι € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 46,13

Άρθρο Ζ-262.2.3: Φωτιστικού σώµατος Νa Υ.Π. 400 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πενήντα έξι € και είκοσι πέντε λεπτά
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(Αριθµητικά) : 56,25
Άρθρο Ζ-262.2.4: Φωτιστικού σώµατος Νa Y.Π. 1000 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εβδοµήντα οκτώ €
(Αριθµητικά) : 78,00

Άρθρο Ζ-262.2.5: Φωτιστικού σώµατος Νa Χ.Π. 180 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Σαράντα ένα € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 41,63

Άρθρο Ζ-262.2.6: Ηλεκτρονική διάταξη υποβιβασµού τάσης (dimmer) φωτιστικού
σώµατος Νa Υ.Π. 400 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ογδόντα πέντε € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 85,50

Άρθρο Ζ-262.2.7: Πυκνωτής βελτίωσης φωτιστικού σώµατος
Άρθρο Ζ-262.2.7.1: Πυκνωτής βελτίωσης cosφ των 18 µF για φωτιστικό σώµα Ηg
250 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆έκα € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 10,13

Άρθρο Ζ-262.2.7.2: Πυκνωτής βελτίωσης cosφ 25 µF για φωτιστικό σώµα Ηg 400W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 22,50

Άρθρο Ζ-262.2.7.3: Πυκνωτής βελτίωσης cosφ 16 µF για φωτιστικό σώµα Νa Υ.Π.
100W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆εκαεννέα € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 19,13

Άρθρο Ζ-262.2.7.4: Πυκνωτής βελτίωσης cosφ των 20 µF για φωτιστικό σώµα Νa
Υ.Π. 250 W
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(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι ένα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά) : 21,38

Άρθρο Ζ-262.2.7.5: Πυκνωτής βελτίωσης cosφ των 25 µF για φωτιστικό σώµα Νa
Υ.Π. 400 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 22,50

Άρθρο Ζ-262.2.7.6: Πυκνωτής βελτίωσης cosφ των 25 µF για φωτιστικό σώµα Νa
Υ.Π. 1000 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Σαράντα τρία €
(Αριθµητικά) : 43,00

Άρθρο Ζ-262.2.7.7: Πυκνωτής βελτίωσης cosφ των 4,4 µF για φωτιστικό σώµα Νa
Χ.Π. 180 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 20,25

Άρθρο Ζ-262.2.8: Λυχνιολαβή πορσελάνης τύπου Ε – 40
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆εκαέξι € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά) : 16,88

Άρθρο Ζ-262.2.9: Πλαστικός κώδων
Άρθρο Ζ-262.2.9.1: για φωτιστικό σώµα Ηg 400 W ή Νa Υ.Π. 400 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πενήντα επτά € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά) : 57,38

Άρθρο Ζ-262.2.9.2: για φωτιστικό σώµα Ηg 250 W ή Νa Υ.Π. 250 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Σαράντα οκτώ € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά) : 48,38
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Άρθρο Ζ-262.2.9.3: για επίµηκες φωτιστικό σώµα Νa Χ.Π. 180 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ογδόντα επτά € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 87,75

Άρθρο Ζ-262.2.10 Γυάλινο επίπεδο κάλυµµα φωτιστικών σωµάτων
Άρθρο Ζ-262.2.10.1. σηράγγων ή υπογείων διαβάσεων οποιασδήποτε ισχύος Na
Υ.Π.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εβδοµήντα τέσσερα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 74,25

Άρθρο Ζ-262.2.10.2 φθορισµού εξωτερικών χώρων 1Χ36W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριάντα εννέα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά) : 39,38
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Άρθρο Ζ-263: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ο∆ΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση φωτιστικού οδού χαµηλής τοποθέτησης
σύµφωνα µε την ΤΣΥ και τα εγκεκριµένα σχέδια., αποτελούµενου από:
α. σκελετό ανάρτησης από
προκατασκευασµένη βάση

ανοξείδωτο

χάλυβα

µε

κατάλληλη

β. φρεάτιο τροφοδοσίας χυτοσιδηρό (ένα για κάθε δύο φωτιστικά)
γ. στεγανό κιβώτιο διανοµής εντός χυτοσιδήρου φρεατίου (ένα κιβώτιο για
κάθε δύο φωτιστικά).
δ. πλήρες φωτιστικό οδού χαµηλής τοποθέτησης για λαµπτήρα φθορισµού
ε. λαµπτήρα φθορισµού 1Χ36W
στ.

καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 από κιβώτιο διανοµής µέχρι το φωτιστικό

ζ. ηλεκτρικό σωλήνα καλωδίων σπιράλ χαλύβδινο µε επένδυση από
πλαστικό για την τοποθέτηση του καλωδίου τροφοδοσίας του φωτιστικού.
η. αγωγό γειώσεως διατοµής κατάλληλης για τη γείωση των αγωγών
τροφοδότησης από κιβώτιο διανοµής µέχρι τον κεντρικό αγωγό γείωσης
25mm2.
θ. κάθε άλλο υλικό ή µικροϋλικό που είναι απαραίτητο για την πλήρη
λειτουργία του φωτιστικού.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις, τις
σταλίες κ.λ.π. του φωτιστικού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά
εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής για την
εγκατάσταση της βάσης του φωτιστικού, εγκατάστασης και σύνδεσης µεταξύ των
και προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης, των δοκιµών, των
ελέγχων και ρυθµίσεως καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού οδού χαµηλής τοποθέτησης.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριακόσια είκοσι έξι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 326,25
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Άρθρο Ζ-264: ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση µιας µεταλλικής βάσης στήριξης
φωτιστικού οδού χαµηλής τοποθέτησης σύµφωνα µε τα ΠΚΕ Η/Μ, τα εγκεκριµένα
σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, αποτελούµενου από σκελετό ανάρτησης
από ανοξείδωτο χάλυβα µε δύο ορθοστάτες και δύο χιαστί τοποθετηµένες αντιρρίδες
µεταξύ αυτών
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η δαπάνη:
•
προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στο τόπο του
έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις, τις σταλίες, κλπ. της µεταλλικής βάσης
•
καθαρισµού, εξοµάλυνσης εδάφους και κατασκευής της βάσης έδρασης
(από σκυρόδεµα) της µεταλλικής βάσης,
•
εργασίας τοποθέτησης της µεταλλικής βάσης,
•
εργασίας σύνδεσης του υφιστάµενου φωτιστικού επί αυτής καθώς και της
ηλεκτρολογικής σύνδεσης του µε τις υφιστάµενες τροφοδοτικές γραµµές,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής και την παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε
τους λοιπούς όρους της δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο µεταλλικής βάσης στήριξης φωτιστικού οδού χαµηλής τοποθέτησης

Άρθρο Ζ-264.1: Για έδραση στο έδαφος
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως) : Εκατόν είκοσι τρία € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 123,75

Άρθρο Ζ-264.2: Για έδραση σε βάση σκυροδέµατος
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως) : ∆ιακόσια δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 202,50
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Άρθρο Ζ-265: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
Ο∆ΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
Για την αποξήλωση µιας µεταλλικής βάσης στήριξης φωτιστικού οδού χαµηλής
τοποθέτησης, η οποία εκτελείται µε µηχανικά µέσα ή και µε τα χέρια, µε τρόπο ώστε
τα αποξηλωθέντα στοιχεία να µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν, και το υπάρχον
ηλεκτρικό δίκτυο να µη βλαφτεί, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• µεταφοράς των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στο
έργο και χρήσης κάθε απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού µε τις
φθορές και τις σταλίες του για την µε κάθε επιµέλεια αποµόνωση και
αποσύνδεση από το υπόλοιπο δίκτυο, αποξήλωση και αποσυναρµολόγηση
της µεταλλικής βάσης και του φωτιστικού σώµατος αυτής,
• τοποθέτησης των καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδότησης του φωτιστικού εντός
του παρακείµενου φρεατίου, αφού γίνει η απαιτουµένη µονωµένη σύνδεση
αυτών για την οµαλή λειτουργία του υπόλοιπου δικτύου
• εργασίας επιµελούς αποξήλωσης και αποσυναρµολόγησης του φωτιστικού µε
τρόπο ώστε να µπορεί όλος να επαναχρησιµοποιηθεί και να µην προκληθεί
φθορά στο υπάρχον ηλεκτρολογικό δίκτυο
• φόρτωσης, µεταφοράς και απόθεσης όλων των επιµέρους τµηµάτων της
βάσης σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία
• προµήθειας και µεταφοράς κατάλληλου υλικού για την αποκατάσταση των
οπών και τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν λόγω της αποξήλωσης στη θέση
της µεταλλικής βάσης, της έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας αποκατάστασης
των οπών ή ζηµιών,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας
Τιµή ανά τεµάχιο µεταλλικής βάσης στήριξης φωτιστικού οδού χαµηλής τοποθέτησης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Σαράντα τρία € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά) : 43,88
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Άρθρο Ζ-266: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ Ή ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση (ή αντικατάσταση) σε πίνακα διανοµής
ή σε ακροκιβώτιο εξαρτήµατος αυτών, µετά της απαιτούµενης ηλεκτρικής σύνδεσης,
σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης, και
τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας, µεταφοράς και αντικατάστασης σε πίνακα διανοµής ή σε
ακροκιβώτιο και ηλεκτρικής σύνδεσης νέου εξαρτήµατος µετά της
απαιτούµενης ηλεκτρικής σύνδεσης, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά
εγκατάστασης,
• αποξήλωσης, µεταφοράς και αποθήκευσης του παλιού αποξηλωθέντος
εξαρτήµατος στις αποθήκες της Υπηρεσίας
• διάθεσης και χρήσης ειδικού εξοπλισµού
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο εξαρτήµατος πίνακα διανοµής ή ακροκιβωτίου.

Άρθρο Ζ-266.1: Μονοπολική συντηκτική ασφάλεια από πορσελάνη µε τη βάση, τη
µήτρα και το φυσίγγιο τύπου NEOZED ή DIAZED
Άρθρο Ζ-266.1.1: ονοµαστικής έντασης από 6 Α µέχρι και 63 Α
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκατέσσερα € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 14,63
Άρθρο Ζ-266.1.2: ονοµαστικής έντασης 80 Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι οκτώ € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 28,13

Άρθρο Ζ-266.2: Τριπολική συντηκτική ασφάλεια µέχρι 3Χ63 Α από πορσελάνη µε τη
βάση, τη µήτρα και το φυσίγγιο τύπου NEOZED ή DIAZED
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα τέσσερα € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά) : 34,88
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Άρθρο Ζ-266.3: Ασφάλεια µαχαιρωτή από πορσελάνη µε τη βάση και το φυσίγγιο
έντασης από 25 Α µέχρι και 80 Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-54)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαέξι € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά) : 16,88

Άρθρο Ζ-266.4: Φυσίγγια συντηκτικών ασφαλειών οιουδήποτε τύπου µέχρι 63 Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-54)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ένα € και εξήντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά) : 1,69

Άρθρο Ζ-266.5: Φυσίγγια συντηκτικών ασφαλειών οιουδήποτε τύπου 80 Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-54)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ύο € και ογδόντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά) : 2,82
Άρθρο Ζ-266.6: Φυσίγγια µαχαιρωτών ασφαλειών µέχρι και 80 Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-54)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ύο € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 2,25
Άρθρο Ζ-266.7: Μικροαυτόµατος µονοπολικός πλήρης
Άρθρο Ζ-266.7.1: Ονοµαστικής έντασης από 6 Α µέχρι και 40 Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εννέα €
(Αριθµητικά) : 9,00
Άρθρο Ζ-266.8: Τριπολικός διακόπτης πλήρης
Άρθρο Ζ-266.8.1: Τύπου ΙΙΙ PACCO µε τη ροζέτα ονοµαστικής έντασης 63 Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-53)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι τρία € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 23,63
Άρθρο Ζ-266.8.2: Ραγοδιακόπτης 3Χ25 Α ή 3Χ35 Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-53)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαεννέα € και δεκατρία λεπτά
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(Αριθµητικά) : 19,13
Άρθρο Ζ-266.8.3: Ραγοδιακόπτης 3Χ40 Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-53)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 22,50
Άρθρο Ζ-266.8.4: Ραγοδιακόπτης 3Χ63 Α ή 3Χ80 Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-53)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα δύο € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 32,63
Άρθρο Ζ-266.8.5: Ενδεικτική λυχνία ράγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πέντε € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 5,63
Άρθρο Ζ-266.8.6: Ρευµατοδότης Schuko 16 A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Έξι € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 6,75
Άρθρο Ζ-266.9: Τηλεχειριζόµενος διακόπτης (Ρελέ καστάνιας)
Άρθρο Ζ-266.9.1: Μονοπολικός µέχρι και 20 A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι οκτώ € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 28,13
Άρθρο Ζ-266.9.2: Μονοπολικός 45 A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα οκτώ € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 38,25
Άρθρο Ζ-266.9.3: Μονοπολικός 63 A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα πέντε € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 55,13
Άρθρο Ζ-266.9.4: Τριπολικός 16 A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα τέσσερα € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά) : 34,88
Άρθρο Ζ-266.9.5: Τριπολικός 25 A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα έξι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 56,25
Άρθρο Ζ-266.9.6: Τριπολικός 35 A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα οκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 58,50
Άρθρο Ζ-266.9.7: Τριπολικός 100 A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ενενήντα €
(Αριθµητικά) : 90,00

Άρθρο Ζ-266.9.8: Τριπολικός 160 A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν εξήντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 165,00
Άρθρο Ζ-266.9.9: Ρελέ µονοπολικό ή τριπολικό
Άρθρο Ζ-266.9.9.1: Μονοπολικό έως και 20 A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαέξι € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά) : 16,88
Άρθρο Ζ-266.9.9.2: Μονοπολικό 45 A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά) : 30,38
Άρθρο Ζ-266.9.9.3: Μονοπολικό 63 A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα τρία € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά) : 43,88
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Άρθρο Ζ-266.9.9.4: Τριπολικό 16 A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι επτά €
(Αριθµητικά) : 27,00
Άρθρο Ζ-266.9.9.5: Τριπολικό 25 A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα έξι €
(Αριθµητικά) : 36,00
Άρθρο Ζ-266.9.9.6: Τριπολικό 40 A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 45,00

Άρθρο Ζ-266.10: Καραβοχελώνα αλουµινίου 60 W πλήρης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-60)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εννέα €
(Αριθµητικά) : 9,00
Άρθρο Ζ-266.11: Βολτόµετρο πίνακα 0-500 V
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 20,25

Άρθρο Ζ-266.12: Αµπερόµετρο πίνακα 0-50/5Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 20,25

Άρθρο Ζ-266.13: Φωτοκύτταρο οδικού φωτισµού
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα έξι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 56,25
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Άρθρο Ζ-266.14: Χρονοδιακόπτης ηλεκτρονικός 2 προγραµµάτων µε εφεδρική
λειτουργία 48 ωρών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εβδοµήντα επτά € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 77,63
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Άρθρο Ζ-267: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση εντός πίλλαρ ηλεκτροδότησης ενός
χρονοδιακόπτη ηλεκτρονικού τύπου µε τα ακόλουθα κατ' ελάχιστον τεχνικά
χαρακτηριστικά :
•
• Ονοµαστική τάση λειτουργίας : 240Vac, µε ανοχή -20% έως +10%
• Συχνότητα λειτουργίας : 50/60 Hz
• Οθόνη ενδείξεων : LCD 3 γραµµών
• Ελάχιστος χρόνος µεταγωγής : 1 min
• Ακρίβεια ρολογίου : +/- 2sec/ηµέρα µέγιστο
• Θερµοκρασία λειτουργίας : -10οC έως +55οC
• Ενεργοποίηση : Ανατολή/ ∆ύση ή Λυκαυγές/ Λυκόφως
• Τρόποι λειτουργίας : AUTO, ON AUTO, OFF AUTO
• Ορισµός ωρών εκτός (OFF) : Προγραµµατιζόµενες
• Κατηγορία χρήσης : ΑC-15
• Έξοδοι : τουλάχιστον 1 ΝΟ
• GSM Type : dual band 900/ 1800 (ισχύει για τους χρονοδιακόπτες µε GSM
υποστήριξη)
• GPRS Packet data : Class 10 coding scheme (ισχύει για τους χρονοδιακόπτες µε
GSM υποστήριξη)
• Τύπος στερέωσης : DIN rail
• Σήµανση : CE certified
• Βαθµός προστασίας : ΙP 20 για τις επαφές και IP 40 για το κυρίως σώµα
• Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (ΕΜΙ/EMC) : IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-2 έως
61000-4-6, 61000-4-11
• ∆ιατήρηση ισχύος (power reserve) για το εσωτερικό ρολοι µε µπαταρία
• Προστασία έναντι υπέρτασης/ υπότασης
• Εγγύηση : 2 έτη
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
•
της εργασίας επιτόπου τοποθέτησης,
•
της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων
µε τις οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες,
•
των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών,
•
την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη
λειτουργία, τη ρύθµιση και τη συντήρηση,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται
αλλά απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
Άρθρο Ζ-267.1: Μονοφασικός απλός
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα έξι €
(Αριθµητικά): 56,00

Άρθρο Ζ-267.2: Μονοφασικός µε GSM
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα έξι €
(Αριθµητικά): 56,00
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Άρθρο Ζ-267.3: Τριφασικός απλός
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα έξι €
(Αριθµητικά): 56,00

Άρθρο Ζ-267.4:
Τριφασικός µε GSM
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα έξι €
(Αριθµητικά): 56,00
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Άρθρο Ζ-268:
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός ανιχνευτή οµίχλης εξωετρικού
τύπου µε τα ακόλουθα κατ' ελάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Έξοδος : Αναλογική (0-10V ή 4-20 mA) µε µια τουλάχιστον επαφή ρελαί για την
αυτόµατη µεταγωγή εξοπλισµού ή/και σειριακή έξοδο RS232, RS422 and RS485
Εύρος (ορατοτητα) : 10m έως 40km (MOR, Meteorological Optical Range)
Ακρίβεια : <5% στα 2km έως <20% στα 30km
Πηγή φωτός και µήκος κύµατος: υπέρυθρο 880nm
Κατασκευή : ανοδειωµένο αλουµίνιο
∆υνατότητα θέρµανσης εξωτερικού κελύφους
∆υνατότητα διασύνδεσης µε λογισµικό ελέγχου και ρύθµισης
Θερµοκρασία λειτουργίας : -30οC έως +55οC
Προστασία : IP66
Σήµανση : CE certified
EMC compliance with EN61326-1997, 1998, 2001
RoHS and WEEE compliant
Εγγύηση : 4 έτη
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
•
της εργασίας επιτόπου τοποθέτησης του,
•
τα απαιτούµενα υλικά στήριξης του,
•
τα απαιτούµενα υλικά ηλεκτρικής τροφοδοσίας (τροφοδοτικό, καλώδια
σύνδεσης, κλπ.) και ρύθµισης/ βαθµονόµησης (calibration kit)
•
της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων
µε τις οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες,
•
των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών,
•
την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη
λειτουργία, τη ρύθµιση και τη συντήρηση,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται
αλλά απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια €
(Αριθµητικά): 1.000,00
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Άρθρο Ζ-269: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Ή ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για την έρευνα ύπαρξης και τον εντοπισµό θέσης βραχυκυκλώµατος ή
διακοπής σε υπόγειο ηλεκτρικό δίκτυο και σε αφανή θέση αυτού, σύµφωνα µε τις
Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης, και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• της έρευνας ύπαρξης και του εντοπισµού της θέσης βραχυκυκλώµατος ή
διακοπής σε υπόγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού µε οποιαδήποτε µέσα.
• της αποκάλυψης του εδάφους, δρόµου, οδοστρώµατος ή πεζόδροµου
στη θέση του βραχυκυκλώµατος ή της διακοπής µε οποιαδήποτε µέσα.
• της διάθεσης και χρήσης απαιτούµενου εξοπλισµού.
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών έστω και αν αυτή
δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για τον εντοπισµό του βραχυκυκλώµατος
ή της διακοπής δικτύου, ανεξαρτήτως των θέσεων και του αριθµού ερευνών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο βραχυκυκλώµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν είκοσι τρία € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 123,75
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Άρθρο Ζ-270: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Ή ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Για την πλήρη αποκατάσταση βραχυκυκλώµατος ή διακοπής σε υπόγειο ηλεκτρικό
δίκτυο και σε αφανή θέση αυτού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ
εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης, και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• της αποκατάστασης του βραχυκυκλώµατος ή της διακοπής µε την
χρησιµοποίηση
είτε
µούφας
χυτορητίνης
(πρωτολίνης)
είτε
θερµοσυστελλόµενου µανδύα είτε βουλκανιζαρισµένης ταινίας τύπου 3Μ.
• της πλήρους αποκατάστασης του εδάφους, δρόµου, οδοστρώµατος ή
πεζόδροµου στη θέση του βραχυκυκλώµατος ή της διακοπής και στις
λοιπές θέσεις έρευνας.
• της διάθεσης και χρήσης απαιτούµενου εξοπλισµού.
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο βραχυκυκλώµατος.

Άρθρο Ζ-270.1: Καλωδίου διατοµής έως 5x25 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πεντακόσια πενήντα ένα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 551,25

Άρθρο Ζ-270.1.1: Καλωδίου διατοµής έως 5x35 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πεντακόσια εβδοµήντα τρία € και εβδοµήντα πέντε
λεπτά
(Αριθµητικά) : 573,75

Άρθρο Ζ-270.1.2: Καλωδίου διατοµής έως 4x50+25 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εξακόσια επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 607,50

Άρθρο Ζ-270.1.3: Καλωδίου διατοµής έως 4x70+35 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εξακόσια πενήντα δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 652,50
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Άρθρο Ζ-270.2: Καλωδίου διατοµής έως 4x95+50 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εξακόσια εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 675,00

Άρθρο Ζ-270.3: Καλωδίου διατοµής έως 4x120+70 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Επτακόσια τριάντα ένα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 731,25

Άρθρο Ζ-270.4: Καλωδίου διατοµής έως 4x150+95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Επτακόσια εξήντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 765,00

Άρθρο Ζ-270.5: Καλωδίου διατοµής έως 4x185+95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Επτακόσια ογδόντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 787,50

Άρθρο Ζ-270.6: Καλωδίου διατοµής έως 1x50 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τετρακόσια πέντε €
(Αριθµητικά) : 405,00

Άρθρο Ζ-270.7: Καλωδίου διατοµής έως 1x70 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τετρακόσια είκοσι επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 427,50

Άρθρο Ζ-270.8: Καλωδίου διατοµής έως 1x95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τετρακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά) : 450,00

Άρθρο Ζ-270.9: Καλωδίου διατοµής έως 1x120 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τετρακόσια εξήντα ένα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 461,25
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Άρθρο Ζ-270.10: Καλωδίου διατοµής έως 1x150 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τετρακόσια ογδόντα τρία € και εβδοµήντα πέντε
λεπτά
(Αριθµητικά) : 483,75

Άρθρο Ζ-270.11: Καλωδίου διατοµής έως 1x185 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πεντακόσια € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 500,63

Άρθρο Ζ-270.12: Καλωδίου διατοµής έως 1x240 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πεντακόσια είκοσι τρία € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 523,13

Άρθρο Ζ-270.13: Καλωδίου διατοµής έως 1x300 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πεντακόσια πενήντα ένα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 551,25

Άρθρο Ζ-270.14: Καλωδίου ΜΤ 20KV διατοµής έως 1x50 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τετρακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά) : 450,00

Άρθρο Ζ-270.15: Καλωδίου ΜΤ 20KV διατοµής έως 1x70 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τετρακόσια εβδοµήντα δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 472,50

Άρθρο Ζ-270.16: Καλωδίου ΜΤ 20KV διατοµής έως 1x95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τετρακόσια ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 495,00
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Άρθρο Ζ-271: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΑΥΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για την πλήρη περιοδική συντήρηση και τον καθαρισµό του θαλάµου λαµπτήρα και
του χώρου οργάνων έναυσης φωτιστικού σώµατος βραχίονος ιστού οδικού
ηλεκτροφωτισµού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια
Συντήρησης, και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• του καθαρισµού του κελύφους, του κατόπτρου του πλαστικού
καλύµµατος και του χώρου οργάνων έναυσης του θαλάµου λαµπτήρα
φωτιστικού σώµατος βραχίονος ιστού οδικού ηλεκτροφωτισµού.
• της ενδεχόµενης αντικατάστασης φθαρµένου δακτυλίου στεγανότητας
(τσιµούχας) από
τσόχα η νεοπρένιο (η δαπάνη του πλαστικού
καλύµµατος αποτιµάται ξεχωριστά).
• της χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού
εξοπλισµού.
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι €
(Αριθµητικά) : 20,00
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Άρθρο Ζ-272: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ
ΙΣΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για την πλήρη περιοδική συντήρηση και τον καθαρισµό ακροκιβωτίου ιστού οδικού
ηλεκτροφωτισµού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια
Συντήρησης, και την Τ.Σ.Υ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• της αποσύνδεσης των υφισταµένων καλωδιώσεων τροφοδοσίας και
γείωσης, καθώς και της αποκοπής τους µέχρι υγιούς σηµείου,
• της επανασύνδεσης µε χρησιµοποίηση υφισταµένων ή νέων ακροδεκτών,
• της αντικατάστασης ασφάλειας,
• της διάθεσης και χρήσης απαιτούµενου εξοπλισµού,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής
και την αποκατάσταση της οµαλής και ασφαλούς λειτουργίας του ακροκιβωτίου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο ακροκιβωτίου ιστού.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆εκατρία € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 13,50
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Άρθρο Ζ-273: ΒΑΦΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Για την απόξεση, τον καθαρισµό και τη βαφή του βραχίονα ιστού οδικού
ηλεκτροφωτισµού, όπως και τον καθαρισµό και τη βαφή µε µία στρώση κατάλληλου
χρώµατος της κορυφής του ιστού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ
εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• της προµήθεια υλικών βαφής, αντισκοριακών βαφής, υλικών απόξεσης
κλπ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης,
• της απόξεσης και του καθαρισµού του βραχίονα και του ιστού µε
σµυριδόπανο,
• της βαφής του βραχίονα και της κορυφής του ιστού µε αντισκωρικό
χρώµα,
• της βαφής του βραχίονα µε αντισκωρικό χρώµα και ψυχρό γαλβάνισµα
µε χρονική διαφορά 3 ωρών,
• της βαφής της κορυφής του ιστού µε αντισκωρικό χρώµα και ψυχρό
γαλβάνισµα µε χρονική διαφορά 3 ωρών,
• της χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού
εξοπλισµού,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών,
έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο βραχίονα ή ιστού οδικού ηλεκτροφωτισµού.
Άρθρο Ζ-273.1: Βαφή µονού βραχίονα και του άνω άκρου του ιστού
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7755)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Σαράντα δύο €
(Αριθµητικά) : 42,00

Άρθρο Ζ-273.2: Βαφή διπλού βραχίονα και του άνω άκρου του ιστού
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7755)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πενήντα τέσσερα €
(Αριθµητικά) : 54,00

Άρθρο Ζ-273.3: Βαφή τριπλού βραχίονα και του άνω άκρου του ιστού
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7755)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εβδοµήντα δύο €
(Αριθµητικά) : 72,00

Άρθρο Ζ-273.4: Βαφή ιστού ύψους 9,00 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7755)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εξήντα €
(Αριθµητικά) : 60,00

Άρθρο Ζ-273.5: Βαφή ιστού ύψους 12,00 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7755)
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 75,00

Άρθρο Ζ-273.6: Βαφή ιστού ύψους 15,00 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7755)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ογδόντα τέσσερα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά) : 84,38
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Άρθρο Ζ-274: ΒΑΦΗ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Για την απόξεση, τον καθαρισµό και τη βαφή ερµαρίου πίνακα (είτε ηλεκτρικού
πίνακα οδικού ηλεκτροφωτισµού είτε πίνακα εκτάκτου ανάγκης σήραγγας είτε πίνακα
διανοµής σήραγγας) σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα
Εγχειρίδια Συντήρησης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• της προµήθειας υλικών βαφής, αντισκοριακών βαφής, υλικών απόξεσης
κ.λ.π., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης,
• της απόξεσης και του καθαρισµού του ερµαρίου πίνακα µε σµυριδόπανο,
• της βαφής του ερµαρίου πίνακα µε αντισκωρικό χρώµα,
• της βαφής του ερµαρίου πίνακα µε χρώµα ριπολίνης σε δυο στρώσεις µε
χρονική διάφορα 24 ωρών,
• της διάθεσης και χρήσης απαιτούµενου εξοπλισµού,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά ερµάριο πίνακα.

Άρθρο Ζ-274.1: Βαφή ερµαρίου ηλεκτρικού πίνακα οδοφωτισµού
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7755)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Σαράντα €
(Αριθµητικά) : 40,00

Άρθρο Ζ-274.2: Βαφή ερµαρίου πίνακα εκτάκτου ανάγκης σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7755)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Σαράντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 45,00

Άρθρο Ζ-274.3: Βαφή ερµαρίου πίνακα διανοµής σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7755)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι οκτώ €
(Αριθµητικά) : 28,00
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Άρθρο Ζ-275: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Για την ωριαία απασχόληση συνεργείου τεχνικών, µε αντικείµενο ειδικές εργασίες,
που απαιτούν εργατοτεχνική απασχόληση µη δυνάµενη να τιµολογηθεί εκ των
προτέρων, όπως ανακαίνιση ηλεκτρικών πινάκων, σύνδεση νέων προς υφιστάµενα
δίκτυα κλπ. συµπεριλαµβανόµενων των µικροϋλικών και της χρήσης εργαλείων και
µηχανηµάτων σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια
Συντήρησης, και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης..
Τιµή ανά ώρα απασχόληση συνεργείου τεχνικών για οιαδήποτε ώρα του 24ώρου,
οποιαδήποτε ηµέρα (περιλαµβανοµένων Κυριακών, εορτών κλπ.) και για
οσεσδήποτε συνεχόµενες ώρες.

Άρθρο Ζ-275.1: Απασχόληση διµελούς συνεργείου τεχνίτη και βοηθού
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριάντα επτά € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά) : 37,13

Άρθρο Ζ-275.2: Απασχόληση µονοµελούς συνεργείου τεχνίτη
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2232)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 22,50
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Άρθρο Ζ-276: ΣΙ∆ΗΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ & ΓΕΦΥΡΩΝ
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης
και πλήρη εγκατάσταση γαλβανισµένου σιδηροϊστού ηλεκτροφωτισµού οδών και
γεφυρών, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα
Π.Κ.Ε.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου µε τις σταλίες, φορτοεκφορτώσεις κλπ όλων των
απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της
εργασίας τοποθέτησης, πάκτωσης, σύνδεσης, δοκιµών κ.λ.π. καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο σιδηροιστού ηλεκτροφωτισµού οδών και γεφυρών
Άρθρο Ζ-276.1: Σιδηροϊστός ύψους 9,00µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως) :Τετρακόσια δεκαέξι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 416,25

Άρθρο Ζ-276.2: Σιδηροϊστός ύψους 10,00µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τετρακόσια σαράντα τέσσερα € και τριάντα οκτώ
λεπτά
(Αριθµητικά) : 444,38

Άρθρο Ζ-276.3: Σιδηροϊστός ύψους 12,00µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τετρακόσια εβδοµήντα δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 472,50

Άρθρο Ζ-276.4: Σιδηροϊστός ύψους 15,00µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) :Πεντακόσια σαράντα €
(Αριθµητικά) : 540,00
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Άρθρο Ζ-277: ΠΥΛΩΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης
και πλήρη εγκατάσταση γαλβανισµένου ανακλινόµενου/κατακλινόµενου πυλώνα
ηλεκτροφωτισµού διοδίων, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η-Μ εργασιών την Τ.Σ.Υ.
και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, ο οποίος περιλαµβάνει:
α. πυλώνα ύψους, όπως παρακάτω, µε θύρα επίσκεψης, τις απαιτούµενες
ενισχύσεις,
τον
ειδικό
κλωβό
βάσης
µε
το
µηχανισµό
ανάκλισης/κατάκλισης και όλα τα µηχανικά και ηλεκτρικά µέρη, τα
ενισχυτικά πτερύγια, τους κοχλίες στήριξης και κατακορύφωσης καθώς
και το σύστηµα ανάρτησης των φωτιστικών σωµάτων
β. αναλογία από µία (για όλη την εγκατάσταση των διοδίων) φορητή
υδραυλική ηλεκτροκίνητη µονάδα ανάκλισης/κατάκλισης του ιστού
γ. έντεκα προβολείς κατάλληλους για λαµπτήρα Νa YΠ 1.000W ασύµµετρης
στενής δέσµης µε στήριγµα, κέλυφος, γυάλινο κάλυµµα, λυχνία,
λυχνιολαβή, στυπιοθλίπτη, στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διόρθωσης
συνηµιτόνου, εναυστήρα και µικροϋλικά στήριξης-σύνδεσης (κοχλίες,
περικόχλια κλπ.)
δ. στεγανή διανοµή µέσα στον πυλώνα
ε. καλώδια από τη στεγανή διανοµή µέχρι τα φωτιστικά σώµατα µέσω των
οργάνων έναυσης
στ. εξοπλισµό αλεξικέραυνου, αποτελούµενο από ακίδα, αγωγό καθόδου,
και τρίγωνο γείωσης.
Στην τιµή του άρθρου, επί πλέον των ανωτέρω, περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη:
1) του καλωδίου τροφοδοσίας από τη στεγανή διανοµή µέχρι το πίλαρ
πλήρως εγκατεστηµένου σε υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα
2) της κατασκευής του ανωτέρω υπόγειου δικτύου στο έρεισµα ή το σώµα
της οδού µε σωληνώσεις ΡΕ 6 ατµ. περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των
τάφρων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προµήθειας,
µεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των σωληνώσεων, καθώς και της
επανεπίχωσης των τάφρων ή της κατασκευής του ανωτέρω υπόγειου
δικτύου σε διαβάσεις οδοστρώµατος µε σωληνώσεις από εγκιβωτισµένο
σε σκυρόδεµα σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο “πράσινη ετικέτα”,
περιλαµβανοµένης της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και
σύνδεσης των σωληνώσεων
3) του πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού (ένα για όλη την
εγκατάσταση), που περιλαµβάνει προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση
ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ) ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού, σύµφωνα
µε τις Προδιαγραφές, την ΤΣΥ και τα σχέδια, που αποτελείται από:
α. το γαλβανισµένο µεταλλικό ερµάριο (Πίλαρ)
β. τη βάση του από οπλισµένο σκυρόδεµα
γ. τη στεγανή διανοµή πλήρως εξοπλισµένη µε τον απαιτούµενο αριθµό
αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισµού µε ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ,
φωτοκύτταρο και χρονοδιακόπτης ελέγχου και επαφείς για τριφασική
παροχή, καθώς και όλα τα υλικά (ιστός, κεφαλή, κλπ) που απαιτούνται
για τη στήριξη του φωτοκύτταρου, η δαπάνη των εκσκαφών, της
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σκυροδέτησης της βάσης του ιστού, των σωληνώσεων και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών εργασίας που απαιτείται για τη θεµελίωση του ιστού
και την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
δ. φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε. ρευµατοδότη 16 Α.
4) της πλάκας γειώσεως διαστάσεων 500Χ500Χ5 χλστ
5) των
φρεατίων
τραβήγµατος
και
διακλαδώσεων
καλωδίων
τοποθετουµένων στο έρεισµα ή το σώµα της οδού εσωτερικών
διαστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΚΕ µε τοιχώµατα και πυθµένα από Β15 και
οπλισµό St IV µε διαµόρφωση οπών εισόδου-εξόδου των σωληνώσεων
και µε διπλό χυτοσιδηρό κάλυµµα βαµµένο µε δυο στρώσεις
αντισκωριακού υλικού ή φρεατίων κατάλληλων για τοποθέτηση σε
γέφυρα, για τράβηγµα και διακλαδώσεις καλωδίων, µε διαµορφώσεις
εισόδου και εξόδου του σιδηροσωλήνα
6) του χάλκινου αγωγού γείωσης του υπογείου δικτύου από τη στεγανή
διανοµή του πυλώνα µέχρι το πίλαρ και την πλάκα γείωσης καθώς και
όλων των υλικών-µικροϋλικών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ όλων
των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης,
η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής για την εγκατάσταση του τριγώνου γείωσης, η
δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης µεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η
δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης του πίλαρ, µε τις
εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού
δικτύου και του πίλαρ, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις
Προδιαγραφές Η/Μ εργασιών, την ΤΣΥ, τα εγκεκριµένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο πυλώνα ηλεκτροφωτισµού

Άρθρο Ζ-277.1: Με ιστό ύψους 25,00µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) :∆εκατρείς χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά) : 13.725,00

Άρθρο Ζ-277.2: Με ιστό ύψους 30,00µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) :∆εκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο € και
πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 14.962,50
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Άρθρο Ζ-278: ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΙΣΤΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση βραχίονα (µονού ή
διπλού ανά ιστό) ειδικού φωτιστικού σώµατος σε ιστό οδοφωτισµού, σύµφωνα µε τις
Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα Π.Κ.Ε Η/Μ και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή του άρθρου επιπλέον των ανωτέρω περιλαµβάνονται :
α. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη στήριξη του
βραχίονα στον ιστό, ανεξαρτήτως του αριθµού βραχιόνων ανά ιστό.
β. ανηγµένα η δαπάνη εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που
απαιτούνται για παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
γ. η δαπάνη χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού
εξοπλισµού
δ. η δαπάνη για την αποξήλωση, µεταφορά και αποθήκευση του παλιού
αποξηλωθέντος βραχίονα στις αποθήκες της Υπηρεσίας
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο βραχίονα
Άρθρο Ζ-278.1: Μονός βραχίονας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν δώδεκα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 112,50

Άρθρο Ζ-278.2: ∆ιπλός βραχίονας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά) : 225,00

Άρθρο Ζ-278.3: Τριπλός βραχίονας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριακόσια τριάντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 337,50
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Άρθρο Ζ-279: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Νa ή Ηg
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση ειδικού
φωτιστικού σώµατος τύπου βραχίονα κατάλληλου για εγκατάσταση σε βραχίονα
ιστού οδοφωτισµού, µε ένα λαµπτήρα νατρίου ή υδραργύρου, πλήρους
(λυχνιολαβές, λαµπτήρες, όργανα αφής κλπ), σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε τις
Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα Π.Κ.Ε Η/Μ, τα Εγχειρίδια Συντήρησης και
τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή του άρθρου επί πλέον των παραπάνω περιλαµβάνονται:
α. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη στήριξη του
φωτιστικού,
β. ανηγµένα η δαπάνη εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που
απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία,
γ. η δαπάνη χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού
εξοπλισµού,
δ. η δαπάνη για την αποξήλωση, µεταφορά και αποθήκευση του παλιού
αποξηλωθέντος φωτιστικού στις αποθήκες της Υπηρεσίας,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος

Άρθρο Ζ-279.1: Με λαµπτήρα Νa Υ.Π. 250 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια δεκαεννέα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά) : 219,38

Άρθρο Ζ-279.2: Με λαµπτήρα Νa Υ.Π. 400 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριακόσια είκοσι €
(Αριθµητικά) : 320,00

Άρθρο Ζ-279.3: Με λαµπτήρα Ηg 250 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν ογδόντα δύο € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 182,25

Άρθρο Ζ-279.4: Με λαµπτήρα Ηg 400 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
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ΕΥΡΩ
(Ολογράφως) : ∆ιακόσια είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά) : 225,00
Άρθρο Ζ-279.5: Με λαµπτήρα Νa ΧΠ. 180 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τετρακόσια €
(Αριθµητικά) : 400,00
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Άρθρο Ζ-280: ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΕ ΙΣΤΟ 15 M ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΚΕΦΑΛΗ & ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Νa ή Ηg
Φωτιστικό σώµα προβολέας, στεγανός, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Προδιαγραφές,
µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές,
εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιµή ανά τεµάχιο.
Άρθρο Ζ-280.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-280.2:
ΕΥΡΩ

500 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
(Ολογράφως): Τετρακόσια είκοσι €
(Αριθµητικά): 420,00
1000 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
(Ολογράφως): Τετρακόσια εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 475,00
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Άρθρο Ζ-281:

Λαµπτήρας 500 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση λαµπτήρα νατρίου ή
υδραργύρου, φωτιστικού σώµατος σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ
εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-282:

(Ολογράφως): Πενήντα δύο €
(Αριθµητικά): 52,00
Λαµπτήρας 1000 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση λαµπτήρα νατρίου ή
υδραργύρου, φωτιστικού σώµατος σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ
εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 65,00
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Άρθρο Ζ-283:

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος βαθµού
προστασίας ΙΡ66, ειδικό και αποκλειστικά κατάλληλου για σήραγγες, µε ένα
λαµπτήρα εκκενώσεως ατµών νατρίου υψηλής πίεσης PLUS (SΟΝΤ-Plus)
συµµετρικού τύπου ή τύπου counter beam, πλήρους (µε λυχνιολαβές, λαµπτήρες,
όργανα αφής, κλπ), σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τη
µελέτη.
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνονται:
1. η προµήθεια και η µεταφορά στον τόπο ενσωµάτωσης, πλήν του
φωτιστικού σώµατος µε το λαµπτήρα, και όλων των υλικών και
εξαρτηµάτων που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού (κολάρα,
κοχλίες, µούφες, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά
στηρίγµατα κλπ),
2. τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για την στήριξη του
φωτιστικού,
3. η δαπάνη εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που
απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία,
4. η δαπάνη χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού
εξοπλισµού,
5.
η δαπάνη για την αποξήλωση, µεταφορά και αποθήκευση του παλιού
αποξηλωθέντος φωτιστικού στις αποθήκες της Υπηρεσίας,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής,
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος.

Άρθρο Ζ-283.1: Συµµετρικού τύπου µε λαµπτήρα Na Υ.Π. 100 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 450,00

Άρθρο Ζ-283.2: Συµµετρικού τύπου µε λαµπτήρα Na Υ.Π. 150 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 450,00

Άρθρο Ζ-283.3: Συµµετρικού τύπου µε λαµπτήρα Na Υ.Π. 250 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια εβδοµήντα δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 472,50

Άρθρο Ζ-283.4: Συµµετρικού τύπου µε λαµπτήρα Na Y.Π. 400 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια ογδόντα τρία € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 483,75
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Άρθρο Ζ-283.5: Τύπου counter beam µε λαµπτήρα Na Υ.Π. 100 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια σαράντα €
(Αριθµητικά): 440,00

Άρθρο Ζ-283.6: Τύπου counter beam µε λαµπτήρα Na Υ.Π. 150 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια εξήντα ένα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 461,25

Άρθρο Ζ-283.7: Τύπου counter beam µε λαµπτήρα Na Υ.Π. 250 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια έξι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 506,25

Άρθρο Ζ-283.8: Τύπου counter beam µε λαµπτήρα Na Y.Π. 400 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια δεκαεπτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 517,50
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Άρθρο Ζ-284:

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση ενός φωτιστικού
σώµατος φθορισµού, κατάλληλου για εγκατάσταση σε οροφή κτιρίου, µε ένα ή δύο
λαµπτήρες φθορισµού πλήρους (λυχνιολαβές, λαµπτήρες, όργανα αφής κλπ)
σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης και
τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή του άρθρου επί πλέον των παραπάνω περιλαµβάνονται :
α. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για την στήριξη του
φωτιστικού,
β. ανηγµένα η δαπάνη εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που
απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία,
γ. η δαπάνη ικριωµάτων και λοιπού εξοπλισµού,
δ. η δαπάνη για την αποξήλωση, µεταφορά και αποθήκευση του παλιού
αποξηλωθέντος φωτιστικού στις αποθήκες της Υπηρεσίας,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής,
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος.
Άρθρο Ζ-284.1: Επίµηκες φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής 1Χ36 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 22,50
Άρθρο Ζ-284.2: Επίµηκες φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής 2Χ36 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 31,50

Άρθρο Ζ-284.3: Επίµηκες φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής 2Χ58 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα τρία € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 43,88

Άρθρο Ζ-284.4:Αυτόνοµο φωτιστικό σώµα ασφάλειας µε λαµπτήρα φθορισµού
6W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα εννέα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 39,38
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Άρθρο Ζ-285: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση ενός επίµηκους
ανοξείδωτου φωτιστικού σώµατος φθορισµού 1Χ36 W, στεγανού κατάλληλου για
εγκατάσταση πάνω σε ειδική σιδηροκατασκευή, στο ύπαιθρο, πλήρους (λυχνιολαβές,
λαµπτήρες, όργανα αφής κλπ) σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων,
τα Εγχειρίδια Συντήρησης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή του άρθρου επί πλέον των παραπάνω περιλαµβάνονται :
α. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για την στήριξη του
φωτιστικού,
β. η δαπάνη εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που
απαιτούνται
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία,
γ. η δαπάνη ικριωµάτων και λοιπού εξοπλισµού,
δ. η δαπάνη για την αποξήλωση, µεταφορά και αποθήκευση του παλιού
αποξηλωθέντος φωτιστικού στις αποθήκες της Υπηρεσίας,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής,
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα €
(Αριθµητικά): 90,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 388 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-286:

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση λαµπτήρα νατρίου ή
υδραργύρου υψηλής πίεσης, φωτιστικού σώµατος τύπου βραχίονα κατάλληλου για
εγκατάσταση σε βραχίονα ιστού οδοφωτισµού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ
εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή του άρθρου επί πλέον των παραπάνω περιλαµβάνονται :
α. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που τυχόν απαιτούνται,
β. η δαπάνη εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών
απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία,

που

γ. η δαπάνη χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού
εξοπλισµού,
δ. η επιστροφή του αποξηλωθέντος
Υπηρεσίας,

λαµπτήρα στις αποθήκες της

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο λαµπτήρα
Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 100 W απιοειδούς µορφής
Άρθρο Ζ-286.1:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι εννέα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 29,25

Άρθρο Ζ-286.2:
Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 150 W απιοειδούς µορφής
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 31,50

Άρθρο Ζ-286.3:
Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 250 W απιοειδούς µορφής
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 33,75

Άρθρο Ζ-286.4:
Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 400 W απιοειδούς µορφής
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα επτά € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά): 37,13

Άρθρο Ζ-286.5:
Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 100 W σωληνοειδούς µορφής
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 31,50

Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 150 W σωληνοειδούς µορφής
Άρθρο Ζ-286.6:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα δύο € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 32,63

Άρθρο Ζ-286.7:
Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 250 W σωληνοειδούς µορφής
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τέσσερα € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 34,88

Άρθρο Ζ-286.8:
Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 400 W σωληνοειδούς µορφής
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα εννέα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 39,38

Άρθρο Ζ-286.9:
Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 1000 W σωληνοειδούς µορφής
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 65,00

Άρθρο Ζ-286.10:

Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 400 W σωληνοειδούς µορφής αυξηµένης
ροής (τύπος PLUS)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα τέσσερα €
(Αριθµητικά): 54,00

Άρθρο Ζ-286.11:

Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 250 W σωληνοειδούς µορφής αυξηµένης
ροής (τύπος PLUS)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 50,63
Άρθρο Ζ-286.12:
Λαµπτήρας Νa Χ.Π. 180 W επιµήκης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα δύο €
(Αριθµητικά): 62,00

Άρθρο Ζ-286.13:
Λαµπτήρας Ηg 250 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα πέντε € και δεκατέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 45,14

Άρθρο Ζ-286.14:
Λαµπτήρας Ηg 400 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 35,38
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Λαµπτήρας φθορισµού 18W
Άρθρο Ζ-286.15:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): Πέντε € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,90
Άρθρο Ζ-286.16:
Λαµπτήρας φθορισµού 36 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 6,75

Άρθρο Ζ-286.17:
Λαµπτήρας φθορισµού 58 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα €
(Αριθµητικά): 9,00

Άρθρο Ζ-286.18:
Λαµπτήρας φθορισµού 6 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 5,63
Άρθρο Ζ-286.19:
Λάµπες HQI 150W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και ογδόντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 7,85
Λάµπες HQI 250W
Άρθρο Ζ-286.20:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,10
Άρθρο Ζ-286.21:
Λάµπες Ιωδίνης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και ενενήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 7,97
Άρθρο Ζ-286.22:
Λάµπες Οικονοµίας 9W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-286.23:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-286.24:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 7,20
Λάµπες Οικονοµίας 11W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
(Ολογράφως): Επτά € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,60
Λάµπες Οικονοµίας 15W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
(Ολογράφως): Επτά € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,60
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Άρθρο Ζ-286.25:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-286.26:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-286.27:

ΕΥΡΩ

Λάµπες Οικονοµίας 24W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
(Ολογράφως): Οκτώ €
(Αριθµητικά): 8,00
Λάµπες SON-T Plus 150 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
(Ολογράφως): Σαράντα έξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 46,50
Λάµπες SON-T Plus 250 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
(Ολογράφως): Πενήντα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 50,70
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Άρθρο Ζ-287:

ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΙΣΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ακροκιβωτίου ιστού
οδοφωτισµού, κατασκευασµένου µε κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο µε
δυνατότητα ασφάλειας ενός ή δύο κυκλωµάτων, ήτοι µε µια ή δυο πλήρεις ασφάλειες
των 6Α, τους διακλαδωτήρες των 10 mm2 και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις
Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή του άρθρου επί πλέον των παραπάνω περιλαµβάνονται :
α. όλα τα απαραίτητα υλικά, µικροϋλικά και εξαρτήµατα τοποθέτησης και
εγκατάστασης,
β. η δαπάνη εγκατάστασης, πλήρους σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που
απαιτούνται για την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο ακροκιβωτίου
Με δυνατότητα ασφάλισης ενός κυκλώµατος
Άρθρο Ζ-287.1:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-104)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 24,75

Άρθρο Ζ-287.2:
Με δυνατότητα ασφάλισης δύο κυκλωµάτων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-104)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 30,38
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Άρθρο Ζ-288:
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΜ 3x1,5 χλστ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-46)
Για την προµήθεια καλωδίου τύπου ΝΥΜ (H05VV) 3Χ1,5 χλστ2 και την πλήρη
εγκατάσταση αυτού είτε εντός ηλεκτρικών ερµαρίων, είτε εντός ιστών οδοφωτισµού
για την ηλεκτρική τροφοδότηση φωτιστικών σωµάτων και ακροκιβωτίων σύµφωνα µε
τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ και τη µελέτη εγκατάστασης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου του καλωδίου και όλων των απαιτούµενων υλικών
και µικροϋλικών συνδέσεως, η δαπάνη φθοράς και αποµείωσης του καλωδίου,
καθώς και η δαπάνη της εργασίας πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης κλπ για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους καλωδίου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,30
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Άρθρο Ζ-289:

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΝΥΥ

Για την προµήθεια καλωδίου τύπου ΝΥΥ (J1VV) 1ΚV και την πλήρη εγκατάσταση
αυτού είτε σε υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα, είτε εντός ηλεκτρικών ερµαρίων, είτε
εντός ιστών µε σκοπό την ηλεκτρική τροφοδότηση ακροκιβωτίων ιστών
οδοφωτισµού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τη
µελέτη εγκατάστασης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου των καλωδίων και όλων των απαιτούµενων υλικών
και µικροϋλικών συνδέσεως καθώς και η δαπάνη της εργασίας πλήρους
εγκατάστασης, σύνδεσης κλπ. για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους καλωδίου
Άρθρο Ζ-289.1:
Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 1x2,5 χλστ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και πενήντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 1,58

Άρθρο Ζ-289.2:
Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 2x10 χλστ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και είκοσι επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 3,27

Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 3x1,5 χλστ2
Άρθρο Ζ-289.3:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,30

Άρθρο Ζ-289.4:
Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 3x2,5 χλστ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,10

Άρθρο Ζ-289.5:
Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 3x4 χλστ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,60

Άρθρο Ζ-289.6:
Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 21x1,5 χλστ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και ογδόντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 6,87
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Άρθρο Ζ-289.7:
Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 3x10 χλστ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 5,20

Άρθρο Ζ-289.8:
Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 4x6 χλστ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,30

Άρθρο Ζ-289.9:
Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 4x10 χλστ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και πενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,54
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Άρθρο Ζ-290:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 2 ΕΩΣ 6 ΖΕΥΓΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
Για την προµήθεια και εγκατάσταση ή αντικατάσταση καλώδιου ασθενών ρευµάτων 2
έως 6 ζευγών, τύπου A2Y(ST)2Y ή A2Y(L)2Y µέσα σε πλαστικό ή γαλβανιζέ σωλήνα
κ.λ.π. χωρίς την εργασία φορµαρίσµατος του καλωδίου για τη σύνδεσή του προς την
οριολωρίδα ιστού ή ερµαρίου, τη µελέτη εγκατάστασης και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου των καλωδίων και όλων των απαιτούµενων υλικών
και µικροϋλικών συνδέσεως καθώς και η δαπάνη της εργασίας πλήρους
εγκατάστασης, σύνδεσης κλπ για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους καλωδίου.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και δεκαπέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 3,15
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Άρθρο Ζ-291:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ – ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
Για την ηλεκτρική σύνδεση – µικτονόµηση (σε κλέµα ή µε συγκόλληση) ενός άκρου
καλωδίου ΝΥΥ 21Χ1,5 τ.χ., είτε για το φορµάρισµα και την ηλεκτρική σύνδεση
καλωδίου ασθενών ρευµάτων διατοµής έως 10x2x0,6 mm2
Τιµή ανά τεµάχιο άκρου καλωδίου.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,50
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Άρθρο Ζ-292:

ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου
αγωγού, περιλαµβανοµένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης
(ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, πέδιλα, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες
σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) γυµνού χάλκινου αγωγού
Άρθρο Ζ-292.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-292.2:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-292.3:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-292.4:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-292.5:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-292.6:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-292.7:
ΕΥΡΩ

∆ιατοµής 16 χλστ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
(Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,90
∆ιατοµής 25 χλστ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
(Ολογράφως): Πέντε € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,70
∆ιατοµής 35 χλστ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
(Ολογράφως): Πέντε € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 5,95
∆ιατοµής 50 χλστ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
(Ολογράφως): Έξι € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,10
∆ιατοµής 70 χλστ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
(Ολογράφως): Επτά € και σαράντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 7,45
∆ιατοµής 95 χλστ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
(Ολογράφως): ∆έκα € και τριάντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 10,32
∆ιατοµής 120 χλστ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
(Ολογράφως): ∆εκατρία € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 13,20
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Άρθρο Ζ-293: ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΑ 10 χλστ2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-44)
Για την προµήθεια καλωδίου τύπου ΝΥΑ (H05V) 10 χλστ2 και την πλήρη
εγκατάσταση αυτού για την σύνδεση του ακροκιβωτίου ιστού οδοφωτισµού µε το
γυµνό χάλκινο αγωγό γειώσεως διατοµής 25 χλστ2, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές
Η/Μ εγκαταστάσεων, τη µελέτη εγκατάστασης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου του καλωδίου και όλων των απαιτούµενων υλικών
και µικροϋλικών συνδέσεως, η δαπάνη φθοράς και αποµείωσης του καλωδίου,
καθώς και η δαπάνη της εργασίας πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης κλπ για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους καλωδίου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και δεκατέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,14
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Άρθρο Ζ-294: ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
Για την προµήθεια πλάκας γειώσεως εκ χαλκού διαστάσεων 500Χ500Χ5 χλστ. την
πλήρη έµπηξή της εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 µ. από την επιφάνεια του
εδάφους, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τη σχετική µελέτη και
τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου, µε τη σταλία, τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, της πλάκας γειώσεως και
όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσής της, η
δαπάνη εκσκαφών , επανεπιχώσεων και κάθε εργασίας για την εγκατάσταση και
σύνδεσή της, η δαπάνη της ειδικής σκόνης άνθρακα που µπορεί να απαιτηθεί για τη
βελτίωση των απαιτούµενων χαρακτηριστικών αγωγιµότητας του εδάφους, η δαπάνη
των ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο πλάκας γειώσεως
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα έξι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 146,25
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Άρθρο Ζ-295: ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΕ ΡΑΒ∆ΟΥΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
Για την κατασκευή ενός τριγώνου γειώσεως αποτελούµενου από τρεις (3) χαλύβδινους
ράβδους µε επιµετάλλωση ηλεκτρολυτικά χαλκού τύπου St/E-Cu (ελάχιστου πάχους
επιµετάλλωσης 250µm), µήκους 150 εκ. και διαµέτρου 19 χλστ. και την πλήρη έµπηξή
τους εντός του εδάφους ώστε οι κεφαλές τους να βρίσκοναι σε βάθος 30 εκ. από την
επιφάνεια του εδάφους σε διάταξη ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3,00 µέτρων και εν
συνεχεία τη σύνδεση των ράβδων µεταξύ τους όσο και µε τον κόµβο γείωσης του
ηλεκτρικού πίνακα, µε χάλκινο γυµνό αγωγό 25 τ.χ. µήκους έως 5,00 µ. και µέσω
ειδικών χάλκινων σφικτήρων και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ
εγκαταστάσεων, την ΤΣΥ και την µελέτη εγκατάστασης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη:
 προµήθειας από οποιαδήποτε απόσταση από τον τόπο του έργου,
µε τη σταλία, τις φορτοεκφορτώσεις κλπ των ράβδων, του
χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 25 τ.χ. και όλων των
απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών εγκατάστασης και
σύνδεσής της,
 των απαιτούµενων εκσκαφών σε έδαφος πάσης φύσεως και οι
απαιτούµενες επανεπιχώσεις,
 του χυτοσιδηρού φρεατίου κάλυψης κάθε κεφαλής ηλεκτροδίου,
διαστάσεων 30Χ30 εκ.,
 της ειδικής σκόνης άνθρακα που µπορεί να απαιτηθεί για τη
βελτίωση των απαιτούµενων χαρακτηριστικών αγωγιµότητας του
εδάφους,
 των ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων της γειώσεως
καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο τριγώνου γειώσεως
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια €
(Αριθµητικά): 600,00
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Άρθρο Ζ-296: ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)

Για την κατασκευή ενός τριγώνου γείωσης αποτελούµενου από τρεις (3) χάλκινες
πλάκες διαστάσεων 500Χ500Χ5 χλστ. και την πλήρη έµπηξή τους εντός του εδάφους
σε βάθος 1,00 µ. από την επιφάνεια του εδάφους σε διάταξη ισόπλευρου τριγώνου
πλευράς 3,00 µέτρων και εν συνεχεία τη σύνδεση τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον
κόµβο γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα, µε χάλκινο γυµνό αγωγό 25 τ.χ. µήκους έως
5,00 µ. και µέσω ειδικών χάλκινων σφικτήρων και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις
Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τη µελέτη εγκατάστασης και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη:
• προµήθειας από οποιαδήποτε απόσταση από τον τόπο του έργου,
µε τη σταλία, τις φορτοεκφορτώσεις κλπ των πλακών, του χάλκινου
πολύκλωνου αγωγού των 25 τ.χ. και όλων των απαιτούµενων υλικών
και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσής της,
• των απαιτούµενων εκσκαφών σε έδαφος πάσης φύσεως και οι
απαιτούµενες επανεπιχώσεις,
• της ειδικής σκόνης άνθρακα που µπορεί να απαιτηθεί για τη
βελτίωση των απαιτούµενων χαρακτηριστικών αγωγιµότητας του
εδάφους,
• των ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων της γειώσεως,
καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο τριγώνου γείωσης

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια ογδόντα πέντε €
(Αριθµητικά): 585,00
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Άρθρο Ζ-297: ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
Για την προµήθεια µιας (1) ράβδου γείωσης χαλύβδινης µε επιµετάλλωση
ηλεκτρολυτικά χαλκού τύπου St/E-Cu (ελάχιστου πάχους επιµετάλλωσης 250µm),
µήκους 150 εκ. και διαµέτρου 19 χλστ, την πλήρη έµπηξη της εντός του εδάφους και
την εν συνεχεία σύνδεση της µε χάλκινο γυµνό αγωγό 25 τ.χ. µήκους έως 5,00 µ. και
µέσω ειδικών χάλκινων σφικτήρων στην κόµβο γειώσεως του πίνακα και κατά τα
λοιπά σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τη µελέτη εγκατάστασης
και τα λοιπά τεύχη εγκατάστασης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας από οποιαδήποτε απόσταση από
τον τόπο του έργου, µε τη σταλία, τις φορτοεκφορτώσεις κλπ των ράβδων, του
χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 25 τ.χ. και όλων των απαιτούµενων υλικών και
µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσής της, των απαιτούµενων εκσκαφών σε
έδαφος πάσης φύσεως και οι απαιτούµενες επανεπιχώσεις, η δαπάνη της ειδικής
σκόνης άνθρακα που µπορεί να απαιτηθεί για τη βελτίωση των απαιτούµενων
χαρακτηριστικών αγωγιµότητας του εδάφους, η δαπάνη των ελέγχων και µετρήσεων
γειώσεως καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτροδίου γείωσης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα δύο € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 92,25
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Άρθρο Ζ-298: ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ
Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση ενός τριφασικού αναλυτή ενέργειας, σε
θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ
εγκαταστάσεων, τη µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που θα έχει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα (DIN rail) εντός ηλεκτρικού πίνακα,
τροφοδοσία 230 Vac~ ή 115 Vac~ ±10%, 50/60 Hz (2 έως 4 VA),
εύρος θερµοκρασιών λειτουργίας από –10 °C - +60 °C και σχετικής
υγρασίας 20% - 80%,
προστασία IP20 για τον αναλυτή και IP40 για τον εµπρόσθιο πίνακα
(front panel),
σήµανση CE,
ακρίβεια κλάσης Ι κατά IEC1036,
σειριακή έξοδο επικοινωνίας RS232 ή RS485 για µετάδοση των
µετρούµενων µεγεθών σε εξωτερική συσκευή (ηλεκτρονικό υπολογιστή,
ελεγκτή, κλπ.) και υποστήριξη πρωτοκόλλων επικοινωνίας (π.χ.
Modbus ASCII, BCD, IEEE)
και θα φέρει στην εµπρόσθια όψη οθόνη απεικόνισης των µετρήσεων (LCD display)
µε πληκτρολόγιο πλοήγησης και θα πρέπει να καταγράφει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα
µεγέθη:
ηµεροµηνία και ώρα λήψης των µετρήσεων,
τάσεις φασικές και πολικές (rms τιµές),
ρεύµατα φάσης και γραµµής (rms τιµές) (είτε απευθείας για ρεύµατα
έως 30Α είτε µέσω εξωτερικών µετασχηµατιστών εντάσεως CT/5 A για
ρεύµατα άνω των 30Α),
συντελεστή ισχύος (συνφ) µονοφασικό και τριφασικό,
συχνότητα,
ισχύεις µονοφασικές και τριφασικές (kW, kVAr, kVA),
ισχύεις αιχµής (peak kVA, peak, kW),
µέση ισχύς (kW, kVAr, kVA),
ενέργεια (kWh, kVarh, kVAh),
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο ενσωµάτωσης του τριφασικού
αναλυτή ενέργειας και όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
των µικροϋλικών συνδέσεων κλπ,
• της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης µε τις εισερχόµενες και
εξερχόµενες γραµµές,
• εγκατάστασης της απαιτούµενης γείωσης του αναλυτή,
• προµήθειας και εγκατάστασης τριών (3) κατάλληλων µετασχηµατιστών
εντάσεως CT/5A και σύνδεσης τους µε τον ενεργειακό αναλυτή εφόσον
απαιτούνται εκ των ρευµάτων της εγκατάστασης, εντός υφισταµένου
ηλεκτρικού ερµαρίου,
• ένα πλήρες εγχειρίδιο χρήσης,
• οδηγίες του κατασκευαστή για το πρωτόκολλο µεταφοράς των
δεδοµένων (data format)
• των απαιτούµενων ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της
κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο τριφασικού ενεργειακού αναλυτή
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Άρθρο Ζ-298.1:

Για ρεύµατα έως 30Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτακόσια σαράντα τρία € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 843,75
Άρθρο Ζ-298.2:
Για ρεύµατα άνω των 30Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτακόσια ογδόντα οκτώ € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 888,75
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Άρθρο Ζ-299:

ΑΠΑΓΩΓΟI ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση διπολικού απαγωγού κρουστικών
υπερτάσεων ισχύος χαµηλής τάσης, µε δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα DIN, µε
οπτική ένδειξη σφάλµατος και µε µια (1) κανονικά ανοικτή βοηθητική επαφή (ΝΟ) για
τηλε-ένδειξη-τηλεχειρισµό, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τις
Προδιαγραφές ΕΛΟΤ 1197, τη µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο
ενσωµάτωσης του απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, της βάσης του και όλων των
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και των µικροϋλικών συνδέσεων κλπ, η δαπάνη της
εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, µε τις εισερχόµενες και εξερχόµενες
γραµµές, η δαπάνη γείωσης, η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη
και κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων
Άρθρο Ζ-299.1:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-299.2:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-299.3:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-299.4:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-299.5:

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για
ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=15kA(8/20µs) και για µέγιστο
ρεύµα εκφόρτισης Imax=40kA (8/20µs)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα έξι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 146,25
Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για
ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=20kA(8/20µs) και για µέγιστο
ρεύµα εκφόρτισης Imax=40kA (8/20µs)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα ένα €
(Αριθµητικά): 151,00
Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για
ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=1,5kA(8/20µs) και για µέγιστο
ρεύµα εκφόρτισης Imax=25kA (8/20µs)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
(Ολογράφως): Εκατόν πέντε €
(Αριθµητικά): 105,00
Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για
ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=3kA(8/20µs) και για µέγιστο
ρεύµα εκφόρτισης Imax=25kA (8/20µs)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
(Ολογράφως): Εκατόν δώδεκα €
(Αριθµητικά): 112,00
Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για
ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=5kA(8/20µs) και για µέγιστο
ρεύµα εκφόρτισης Imax=25kA (8/20µs)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
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ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-299.6:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-299.7:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-299.8:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-299.9:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-299.10:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-299.11:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-299.12:

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δεκαεννέα €
(Αριθµητικά): 119,00
Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για
ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=10kA(8/20µs) και για µέγιστο
ρεύµα εκφόρτισης Imax=25kA (8/20µs)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι τέσσερα €
(Αριθµητικά): 124,00
Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για
ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=15kA(8/20µs) και για µέγιστο
ρεύµα εκφόρτισης Imax=25kA (8/20µs)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι οκτώ €
(Αριθµητικά): 128,00
Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων 24V για ονοµαστικό
ρεύµα εκφόρτισης Isn=20kA(8/20µs) και για µέγιστο κρουστικό
ρεύµα Iimp=5kA (10/350µs)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
(Ολογράφως): Ογδόντα εννέα €
(Αριθµητικά): 89,00
Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων 12V για ονοµαστικό
ρεύµα εκφόρτισης Isn=20kA(8/20µs) και για µέγιστο κρουστικό
ρεύµα Iimp=5kA (10/350µs)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
(Ολογράφως): Ογδόντα έξι €
(Αριθµητικά): 86,00
Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων για σήµα video 5V για
ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=10kA(8/20µs)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
(Ολογράφως): Ογδόντα τέσσερα €
(Αριθµητικά): 84,00
Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων τηλεφωνικών σηµάτων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
(Ολογράφως): Ογδόντα ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 81,50
Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων για γραµµές δεδοµένων
data
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
(Ολογράφως): Εβδοµήντα εννέα €
(Αριθµητικά): 79,00
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Άρθρο Ζ-300:
ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΡΩΙΜΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΑΚΤΙΝΑΣ 60Μ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ενός αλεξικέραυνου εκποµπής
πρώιµου οχετού (µη ραδιενεργού) ακτίνας 60 µ., στάθµης αντικεραυνικής
προστασίας Ι, σε οποιαδήποτε θέση του έργου υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Το
αλεξικέραυνο θα αποτελείται από τα εξής µέρη:
i)
Ακίδα από ειδικό κράµα ορείχαλκου επινικελωµένη
ii)
Στεγανός κύλινδρος µε περίβληµα ανοξείδωτου χάλυβα που θα
περιλαµβάνει τη κεφαλή του αλεξεκιραύνου (µη ραδιενεργή)
iii)
Στέλεχος (σωληνωτή ράβδος) ειδικού ορειχάλκινου κράµατος
επινικελωµένου
iv)
Ιστός
εδάφους
γαλβανισµένος
εν
θερµώ,
τηλεσκοπικός
κατακλινόµενος, ύψους 15µ.
v)
Αγωγός καθόδου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1,
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2
vi)
Γείωση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαικού προτύπου ΕΝ
61024-1 καθώς και οι απαιτούµενες πινακίδες σήµνασης της γείωσης
vii) Χάλκινα εξαρτήµατα στερεώσεως και συνδέσεως συστήµατος
γειώσεως
Το αλεξικέραυνο θα πρέπει να φέρει έγκυρο πιστοποιητικό εκδοθέν από Κρατικό
Φορέα, όπου να αναφέρονται οι εργαστηριακές δοκιµές που έχουν γίνει καθώς και
τα πρότυπα που πληρεί.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς
στον τόπο του έργου όλων των εξαρτηµάτων και υλικών του αλεξικέραυνου τύπου
πρώιµου οχετού (µη ραδιενεργό) ακτίνας προστασίας 60µ., µετά των µικροϋλικών
συνδέσεων κλπ, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης
αυτού µε το σύστηµα γειώσεως, η δαπάνη κατασκευής της γείωσης µετά των
απαιτουµένων υλικών και της ειδικής σκόνης άνθρακα που µπορεί να απαιτηθεί
για τη βελτίωση των απαιτούµενων χαρακτηριστικών αγωγιµότητας του εδάφους,
η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο αλεξικέραυνου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 5.625,00
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Άρθρο Ζ-301:
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ RF
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων
οµοαξονικού καλωδίου RG213 µεταφοράς ραδιοσηµάτων RF, σύµφωνα µε τις
Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ 1197, τη µελέτη και τα
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Ο απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων θα είναι τύπου διόδου αερίου και θα
προστατεύει ευαίσθητο ραδιοεξοπλισµό VHF-UHF και θα είναι κατασκευασµένος
από περίβληµα ανωδιοµένου αλουµινίου µε υψηλής ποιότητας επαφές από
µπρούτζο, και θα πληρεί τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :
Μέγιστη ισχύς :
1000 Watt,
Τάση διάσπασης :
350 Vac,
Αντοχή σε κρουστικό ρεύµα :
5 ΚΑ
Σύνθετη Αντίσταση :
50 Ωhm,
Απώλειες γραµµής :
< 0.1 dB για συχνότητες από 27-500
MHz
< 0.25 db για συχνότητες 1000 MHz
Η δίοδος αερίου θα µπορεί να αντικατασταθεί χωρίς της ανάγκη αλλαγής του
εξωτερικού περιβλήµατος.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο
ενσωµάτωσης του απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων και όλων των απαιτούµενων
υλικών, καλωδίων και των µικροϋλικών συνδέσεων κλπ, η δαπάνη της εργασίας
πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, µε τις εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, η
δαπάνη γείωσης, η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη
υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και
κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι τρία € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 123,75

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 410 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-302: ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-20)
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ενός µεταλλικού ερµαρίου
βιοµηχανικού τύπου, προστασίας IP54 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο,
κατασκευασµένο από γαλβανισµένη λαµαρίνα 1,5 χλστ, σύµφωνα µε τις
Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ.
Οι εξωτερικές διαστάσεις του ερµαρίου θα είναι: πλάτος 1,20 µ., ύψος 1,20 µ. και
βάθος 0,35 µ. Το ερµάριο θα φέρει στην κορυφή του για κάλυψη στέγαστρο,
πυραµιδοειδούς σχήµατος, το οποίο θα εξέχει των πλευρών του πρώτου περιµετρικά
κατά 2,50 εκ., θα έχει δε ύψος κορυφής 10 εκ. Το ερµάριο θα αποτελείται από δύο
θύρες που θα εφάπτονται πολύ καλά στο σώµα του ερµαρίου µέσω ελαστικού
παρεµβίσµατος ώστε να αποφεύγεται η είσοδος βροχής και σκόνης στο εσωτερικό
του. Η θύρες του ερµαρίου θα βρίσκεται στην εµπρόσθια όψη του, και θα
ασφαλίζονται αφενός µε τη βοήθεια ενός ειδικού κλείστρου (χωρίς κλειδαριά)
τοποθετηµένου στο µέσο του ύψους της κι αφετέρου µε την βοήθεια δύο
συµπληρωµατικών χωνευτών κλείστρων, τα στελέχη των οποίων προϋποθέτουν τη
χρήση ειδικής λαβής χειρισµού.
Το ερµάριο θα κατασκευασθεί από λαµαρίνα γαλβανιζέ, πάχους 1,5 χλστ. Τα
θυρόφυλλα θα κατασκευάζονται αµφότερα από όµοια λαµαρίνα, πάχους 1,5 χλστ. Οι
µεντεσέδες των θυρόφυλλων θα είναι χωνευτοί, τα σηµεία δε συγκόλλησής τους θα
εξασφαλίζονται, εάν απαιτείται, µε πρόσθετες ενισχύσεις. Γενικά, όπου απαιτείται να
γίνονται συγκολλήσεις, αυτές θα γίνονται επιµεληµένα και θα τροχίζονται. Εντός του
ερµαρίου θα τοποθετηθεί ο δίδυµος πυροσβεστικός κρουνός.
Στην τιµή περιλαµβάνεται περιλαµβάνεται επιπλέον η αξία των υλικών στερέωσης, η
εργασία τοποθέτησης του ερµαρίου, η δαπάνη βαφής αυτού µε κόκκινη εποξειδική
βαφή δύο συστατικών, η αποξήλωση του κατεστραµµένου ερµαρίου, η
αποσυναρµολόγηση των δίδυµων πυροσβεστικών κρουνών καθώς και η
εγκατάστασή τους στο νέο ερµάριο.
Τιµή ανά τεµάχιο ερµαρίου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια τριάντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1.237,50
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Άρθρο Ζ-303:

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

Για την προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση ενός πυροσβεστήρα φορητού ξηράς
κόνεως πλήρους µετά της βάσεως στήριξης αυτού επίτοιχου, µετά των µικροϋλικών
και της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο πυροσβεστήρα
Άρθρο Ζ-303.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-303.2:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-303.3:
ΕΥΡΩ

Βάρους 6 Kg
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
(Ολογράφως): Σαράντα δύο € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 42,75
Βάρους 12 Kg
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
(Ολογράφως): Πενήντα τέσσερα €
(Αριθµητικά): 54,00
Βάρους 9 Kg
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
(Ολογράφως): Σαράντα επτά € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 47,25
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Άρθρο Ζ-304:

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

Για την παραλαβή, αναγόµωση και επαναφορά στην αρχική του θέση ενός
πυροσβεστήρα φορητού ξηράς κόνεως.
Τιµή ανά τεµάχιο πυροσβεστήρα
Άρθρο Ζ-304.1: Βάρους 6 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 15,75

Άρθρο Ζ-304.2:
Βάρους 9 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και σαράντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,44

Άρθρο Ζ-304.3:
Βάρους 12 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά): 19,13

Άρθρο Ζ-304.4:
Βάρους 6 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,50

Άρθρο Ζ-304.5:
Βάρους 9 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και δεκαεννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,19

Άρθρο Ζ-304.6:
Βάρους 12 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 16,88
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Άρθρο Ζ-305:

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2

Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός φορητού πυροσβεστήρα
διοξειδίου άνθρακα πλήρους µετά της βάσεως στήριξης αυτού επί τοίχου, µετά των
µικροϋλικών και της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο πυροσβεστήρα.
Άρθρο Ζ-305.1:
Βάρους 6 Kg
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 50,63

Άρθρο Ζ-305.2:
Βάρους 9 Kg
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα επτά € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 57,38

Άρθρο Ζ-305.3:
Βάρους 12 Kg
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 67,50
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Άρθρο Ζ-306:

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2

Για την παραλαβή, αναγόµωση και επαναφορά στην αρχική του θέση ενός φορητού
πυροσβεστήρα διοξειδίου άνθρακα.
Τιµή ανά τεµάχιο πυροσβεστήρα
Άρθρο Ζ-306.1:
Βάρους 6 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι ένα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 21,38

Άρθρο Ζ-306.2:
Βάρους 9 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 25,88

Άρθρο Ζ-306.3:
Βάρους 12 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι εννέα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 29,25

Άρθρο Ζ-306.4:
Βάρους 6 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά): 19,13

Άρθρο Ζ-306.5:
Βάρους 9 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 23,63

Άρθρο Ζ-306.6:
Βάρους 12 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι επτά €
(Αριθµητικά): 27,00
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Άρθρο Ζ-307: ΘΥΡΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6236)
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση µια θύρας µεταλλικού ερµαρίου
βιοµηχανικού τύπου, προστασίας IP 54 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο,
κατασκευασµένο από γαλβανισµένη λαµαρίνα 1,5 χλστ., και κατά λοιπά
κατασκευασµένη και τοποθετηµένη όπως η καταστραφείσα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η αξία των υλικών τοποθέτησης, η εργασία
τοποθέτησης της θύρας του ερµαρίου, και η δαπάνη βαφής αυτής µε κόκκινη
εποξειδική βαφή δύο (2) συστατικών και η αποξήλωση της κατεστραµµένης θύρας.
Τιµή ανά τεµάχιο θύρας υπαίθριου ερµαρίου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα €
(Αριθµητικά): 180,00
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Άρθρο Ζ-308: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για τον καθαρισµό και συντήρηση ενός υπαίθριου ερµαρίου (ερµαρίου ανάγκης
σήραγγας ή ερµαρίου διανοµής ισχύος, κλπ.) ήτοι την αποµόνωση των ηλεκτρικών
τροφοδοτήσεων, καθαρισµό µε πεπιεσµένο αέρα του χώρου ηλεκτρικών οργάνων,
καθαρισµό µε ειδικά πτητικά υγρά των ηλεκτρικών στοιχείων και στεγνό καθάρισµα
των εσωτερικών τοιχωµάτων του ερµαρίου. Περιλαµβάνεται ο καθαρισµός των
εξωτερικών επιφανειών των ερµαρίων µε νερό και απορρυπαντικά.
Τιµή ανά τεµάχιο υπαίθριου ερµαρίου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 25,00
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Άρθρο Ζ-309: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΙΣΤΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
Για την κατασκευή βάσης εδράσεως ιστού οδικού φωτισµού, από οπλισµένο
σκυρόδεµα C20/25, διαστάσεων 1,50Χ1,00Χ1,00 µ., µετά ενσωµατωµένου φρεατίου
διαστάσεων 40Χ40 εκ. σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα Π.Κ.Ε
και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη:
 του σκυροδέµατος , του ξυλότυπου και του οπλισµού,
 του κλωβού αγκυρώσεως από τέσσερα (4) χαλύβδινα αγκύρια,
 των απαιτούµενων πλαστικών σωλήνων από PVC,
 της µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπου του
έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. όλων των παραπάνω
υλικών,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο βάσης έδρασης ιστού οδοφωτισµού.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια ογδόντα πέντε €
(Αριθµητικά): 385,00
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Άρθρο Ζ-310:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
Για την κατασκευή βάσης µεταλλικού ιστού σηµατοδότησης, κατασκευασµένης από
σκυρόδεµα C20/25, διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ1,00µ. χωρίς ενσωµατωµένο φρεάτιο
και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα ΠΚΕ και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια, τη µεταφορά, από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π., και
την τοποθέτηση των απαιτούµενων υλικών, όπως σκυροδέµατος, σιδηρού οπλισµού,
πλήρους συστήµατος αγκυρίων, σωλήνα ΡΕ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη
εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, αλλά
απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Η εκσκαφή της βάσης, η αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής, η επανεπίχωση και
επαναφορά της επιφάνειας του πεζοδροµίου στην αρχική της κατάσταση, δηλαδή
αποκατάσταση της πλακόστρωσης αποζηµιώνονται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τεµάχιο βάσης µεταλλικού ιστού σηµατοδότησης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια ογδόντα πέντε €
(Αριθµητικά): 285,00
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Άρθρο Ζ-311: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΑΠΛΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%Ο∆Ο-2815 +50%Ο∆Ο-2883)
Για την κατασκευή βάσης απλού ιστού σηµατοδότησης (χωρίς βραχίονα),
αποτελούµενη από τσιµεντοσωλήνα Φ40 εκ. που θα τοποθετηθεί σε λάκκο,
διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ1,00 µ. και θα εγκιβωτισθεί µε κοσκινισµένα προϊόντα
εκσκαφής είτε άµµο που θα συµπιέζονται. Το άνω µέρος του τσιµεντοσωλήνα θα
σφραγισθεί µε άοπλο σκυρόδεµα C12/15 πάχους 10 εκ., έπειτα από την τοποθέτηση
του ιστού εντός αυτού και την πλήρωσή του µε άµµο και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε
τα ΠΚΕ και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια, τη µεταφορά, από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π., και
την τοποθέτηση των απαιτούµενων υλικών, όπως π.χ. του τσιµεντοσωλήνα, άµµου,
σκυροδέµατος καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και
µικροϋλικών, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Η εκσκαφή της βάσης η αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής, η επανεπίχωση και
επαναφορά της επιφάνειας του πεζοδροµίου στην αρχική της µορφή αποζηµιώνονται
ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τεµάχιο βάσης απλού ιστού σηµατοδότησης

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 125,00
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Άρθρο Ζ-312:
KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
Για την κατασκευή µίας βάσεως εδράσεως ηλεκτρικού πίνακα (πίνακα
ηλεκτροφωτισµού, ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας, κιβωτίου µικτονόµησης τύπου
1α, κλπ.), από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25, περιλαµβανοµένων όλων των
αναγκαίων υλικών (σωλήνες και γωνίες από P.V.C. Φ100 χιλ. 3 ατµ., µπουλόνια
φυτευτά για τη στήριξη του πίνακα κλπ.) κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα ΠΚΕ Η/Μ
Έργων.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π., και
τοποθέτηση των απαιτούµενων υλικών, όπως π.χ. των σωλήνων, γωνιών από
P.V.C. Φ100 χιλ. 3 ατµ., µπουλονιών φυτευτών για την στήριξη του ερµαρίου, του
σκυροδέµατος, σιδηρού οπλισµού καθώς και κάθε υλικού και εργασίας που είναι
απαραίτητα για πλήρως περαιωµένη εργασία καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη
εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, αλλά
απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Η εκσκαφή της βάσης, η αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής και η επανεπίχωση
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τεµάχιο βάσης έδρασης ηλεκτρικού πίνακα
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 170,00
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Άρθρο Ζ-313: ΠΙΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ)
ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ
εγκαταστάσεων, τη σχετική µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που
αποτελείται από :
α. το µεταλλικό ερµάριο (Πίλαρ)
β. τη στεγανή διανοµή πλήρως εξοπλισµένη για µέχρι τον απαιτούµενο
αριθµό αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισµού µε ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ
(ικανότητα διακοπής), φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφές για τριφασική
παροχή, καθώς και όλα τα υλικά (ιστός, κεφαλή, κλπ) που απαιτούνται
για την στήριξη του φωτοκύτταρου, των σωληνώσεων και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών εργασίας που απαιτείται την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής.
γ. φωτιστικό σώµα µε τον λαµπτήρα και διακόπτη χειριστού.
δ. ρευµατοδότη 16 Α
ε. µία (1) χάλκινη πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ5 χλστ. και την
πλήρη έµπηξή της εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 µ.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο
ενσωµάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και των
µικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και
σύνδεσης, µε τις εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, η δαπάνη γείωσης η
δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας
που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία,
σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο πίλαρ.
Άρθρο Ζ-313.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-313.2:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-313.3:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-313.4:
ΕΥΡΩ

Μέχρι δύο αναχωρήσεων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες πενήντα €
(Αριθµητικά): 2.050,00
Μέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 2.500,00
Μέχρι έξι αναχωρήσεων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα €
(Αριθµητικά): 2.640,00
Μέχρι οκτώ αναχωρήσεων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 2.750,00
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Άρθρο Ζ-314:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (PILLAR)

Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ενός µεταλλικού ερµαρίου,
τύπου PILLAR, διαστάσεων 0,90Χ0,35 µ. και ύψους 1,00 µ., κατασκευασµένου από
γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα, πάχους 2 χιλ. Και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στις αντίστοιχες προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο
ενσωµάτωσης του PILLAR και όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και των
µικροϋλικων συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και
σύνδεσης, µε τις εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, η δαπάνη γείωσης η
δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας
που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία,
σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο µεταλλικού ερµαρίου (PILLAR)
Άρθρο Ζ-314.1: Μεταλλικό ερµάριο πίνακα διανοµής σήραγγας και ΠΕΑΣ
3,20x2,00x0,45
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια δέκα €
(Αριθµητικά): 710,00

Άρθρο Ζ-314.2:
Μεταλλικό ερµάριο πίνακα διανοµής σήραγγας και ΠΕΑΣ
1,50x2,20x0,40
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια ενενήντα €
(Αριθµητικά): 590,00
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Άρθρο Ζ-315:

ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΣΗΜΑΝΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µεταλλικής πινακίδας αναγνώρισηςσήµανσης Η/Μ εξοπλισµού, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή,
τις οδηγίες και τα σχέδια της Υπηρεσίας, από ανωδιοµένο αλουµινένιο έλασµα
διαστάσεων 200x80 χιλστ. και πάχους 1 χλστ., µε κωδικούς αριθµούς ή γράµµατα
εγχάρακτα και βαµµένα µε ειδικό µελάνι χρώµατος µαύρου.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών,
δοκιµών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται,
αλλά είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας

Άρθρο Ζ-315.1:
Για εντολή προµήθειας έως 20 τεµάχια
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και σαράντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 10,47

Άρθρο Ζ-315.2:
Για εντολή προµήθειας από 21 έως 100 τεµάχια
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και σαράντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 9,45

Άρθρο Ζ-315.3:
Για εντολή προµήθειας από 101 έως 500 τεµάχια
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και εξήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 8,67

Άρθρο Ζ-315.4:
Για εντολή προµήθειας από 501 έως 1000 τεµάχια
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 7,88
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Άρθρο Ζ-316: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΠΑΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 5,0µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για την προµήθεια, εγκατάσταση και µεταφορά επιτόπου, αυτόµατης ηλεκτροκίνητης
µπάρας ελέγχου κυκλοφορίας, αριστερόστροφης ή δεξιόστροφης λειτουργίας,
µήκους έως 5µ, συµπεριλαµβανοµένων µπούµας κατάλληλης διατοµής (κυκλικής ή
ορθογωνικής), ηλεκτρονικού ελεγκτή, αισθητήρα σύνδεσης επαγωγικού βρόχου 2
καναλιών, ερµαρίου, βάσης µπετόν, αγκυρίων στήριξης του ερµαρίου, σωληνώσεων
καλωδίων, κτλ., κατασκευασµένων η µπάρα από προφίλ αλουµινίου και το ερµάριο
από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα ή βαµµένο αλουµίνιο >=2mm, ελάχιστου βαθµού
προστασίας του ερµαρίου IP54, χαµηλής συχνότητας χρήσης, µε δυνατότητα κίνησης
από την κάθετη στην οριζόντια θέση σε χρόνο µικρότερο των 8 δευτερολέπτων από
τη στιγµή λήψης της εντολής, µε σύστηµα ασφαλούς κλειδώµατος στην κάθετη θέση
και αντοχή σε ανεµοπίεση 100km/h και θερµοκρασιακού εύρους λειτουργίας -20°C
ως +50°C. Επί του ερµαρίου υπάρχει αναλάµποντας φανός που ενεργοποιείται
παράλληλα µε την εντολή καθόδου της µπάρας. Η αυτόµατη µπάρα ελέγχου
κυκλοφορίας θα έχει τη δυνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου, µε διασύνδεση σε
Προγραµµατιζόµενο Λογικό Ελεγκτή (PLC) συστήµατος SCADA, καθώς και
δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας µε ειδικό εργαλείο ή ενσωµατωµένο στο
ερµάριο (εσωτερικά ή εξωτερικά) διακόπτη 3 θέσεων (manual/auto/reset). Ο
ηλεκτρονικός ελεγκτής θα υποστηρίζει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα πρωτόκολλα
διασύνδεσης (TCP/IP, RS-485). Η αυτόµατη µπάρα ελέγχου θα διαθέτει σήµανση CE
και θα είναι συµµορφούµενη κατ’ ελάχιστο µε τα ακόλουθα πρότυπα : UL 325,
2006/95/EC, 2006/42/E.
Πριν την οποιαδήποτε εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στην
ΕΟΑΕ µελέτη εφαρµογής για το προς εγκατάσταση σύστηµα. Η µελέτη θα
περιγράφει τεχνικά το σύστηµα και τα επιµέρους στοιχεία που το απαρτίζουν και θα
παρέχει το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του. Η αµοιβή της µελέτης εφαρµογής
περιλαµβάνεται στην τιµή του παρόντος άρθρου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη :
• της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των αναγκαίων
υλικών που απαρτίζουν την µπάρα ελέγχου κυκλοφορίας
• καταλλήλο κινητό στέλεχος στήριξης (pendulum support)
• της απαιτούµενης εργασίας πλήρους εγκατάστασης της µπάρας
• της απαιτούµενης εργασίας συναρµολόγησης των ειδικών τεµαχίων
• της µεταφοράς και χρήσης επί τόπου του έργου των αναγκαίων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού
• των απαιτούµενων δοκιµών, εκπαίδευσης τεχνικού προσωπικού στην
συντήρηση της
Τιµή ανά τεµάχιο αυτόµατης µπάρας ελέγχου κυκλοφορίας, µήκους έως 5,0 µ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 4.500,00
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Άρθρο Ζ-317:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση µιας βυσµατικής ηλεκτρονικής
µονάδος (πλακέτας) διαστάσεων, όπως παρακάτω, µε σκοπό είτε την αύξηση της
χωρητικότητας µιας συσκευής ρύθµισης της κυκλοφορίας ή ανιχνευτικής διάταξης είτε
την αντικατάσταση κατεστραµµένων βαθµίδων ρυθµιστή.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επιπλέον:
• οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις
• οι απαιτούµενες δοκιµές για πλήρη και κανονική λειτουργία

Τιµή ανά τεµάχιο πλακέτας
Άρθρο Ζ-317.1:
∆ιαστάσεων έως 10Χ20 εκ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια εξήντα ένα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 461,25

Άρθρο Ζ-317.2:
∆ιαστάσεων έως 20Χ30 εκ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια είκοσι €
(Αριθµητικά): 720,00
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Άρθρο Ζ-318:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΤΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Για την προµήθεια µεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας ενός
µεταλλικού κυτίου µπαταρίας στεγανότητας ΙΡ 54, µε ηλεκτροστατική βαφή παρόµοια
των πίλαρ οδοφωτισµού ή του ιστού, µιας µεταλλικής βάσης στήριξης του ως άνω
κυτίου, που θα συνοδεύεται από 2 µεταλλικά κολάρα σύσφιξης µε σπείρωµα για
στήριξη σε ιστό (ηλεκτροφωτισµού ή άλλο) και τις απαραίτητες βίδες.
Τιµή ανά τεµάχιο κυτίου µπαταρίας.

Άρθρο Ζ-318.1:
∆ιαστάσεων 30Χ22Χ14 εκ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6236)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 67,50

Άρθρο Ζ-318.2:
∆ιαστάσεων 60Χ44Χ20 εκ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6236)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι εννέα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 129,38
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Άρθρο Ζ-319: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΤΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)

Για τη µεταφορά και εγκατάσταση σε υφιστάµενο ιστό (ηλεκτροφωτισµού ή άλλο)
ενός µεταλλικού κυτίου µπαταρίας (ανεξαρτήτως διαστάσεων) µε τη µεταλλική του
βάση στήριξης και µε 2 µεταλλικά κολάρα σύσφιξης µε σπείρωµα και τις απαραίτητες
βίδες. Με την ίδια τιµή αποζηµιώνεται η εγκατάσταση κυτίου µπαταρίας είτε κενού
είτε µε την εντός του µπαταρία είτε µε φορτιστή επί του κυτίου.
Τιµή ανά τεµάχιο κυτίου µπαταρίας
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): Είκοσι επτά €
(Αριθµητικά): 27,00
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Άρθρο Ζ-320: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΥΤΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για την αποξήλωση από υφιστάµενο ιστό (ηλεκτροφωτισµού ή άλλο), µεταφορά και
παράδοση στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας ενός µεταλλικού κυτίου µπαταρίας
(ανεξαρτήτως διαστάσεων) µε τη µεταλλική του βάση στήριξης και 2 µεταλλικά
κολάρα σύσφιξης µε σπείρωµα και τις απαραίτητες βίδες. Με την ίδια τιµή
αποζηµιώνεται η αποξήλωση κυτίου µπαταρίας είτε κενού είτε µε την εντός του
µπαταρία είτε µε φορτιστή επί του κυτίου.
Τιµή ανά τεµάχιο κυτίου µπαταρίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 22,50
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Άρθρο Ζ-321:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ

Για την προµήθεια, φόρτιση και µεταφορά επιτόπου του έργου µπαταρίας µολύβδου,
κλειστού τύπου, επαναφορτιζόµενη, µηδενικής συντήρησης, όπως παρακάτω.
Τιµή ανά τεµάχιο µπαταρίας
Άρθρο Ζ-321.1:
Για µπαταρία 6V, 10 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 41,50

Άρθρο Ζ-321.2:
Για µπαταρία 6V, 24 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα έξι € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 56,80

Άρθρο Ζ-321.3:
Για µπαταρία 6V, 100 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα τέσσερα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 84,60

Άρθρο Ζ-321.4:
Για µπαταρία 6V, 130 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εννέα €
(Αριθµητικά): 109,00

Άρθρο Ζ-321.5:
Για µπαταρία 12V, 24 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα δύο € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 62,80

Άρθρο Ζ-321.6:
Για µπαταρία 12V, 100 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα εννέα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 89,30

Άρθρο Ζ-321.7:
Για µπαταρία 12V, 140 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δεκαοκτώ € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 118,40

Άρθρο Ζ-321.8:
Για µπαταρία 12V, 200 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα πέντε € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 165,80
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Άρθρο Ζ-322:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΚΑ∆ΜΙΟΥ

Για την προµήθεια, φόρτιση και µεταφορά επιτόπου του έργου µπαταρίας νικελίουκαδµίου, κλειστού τύπου, επαναφορτιζόµενη, µηδενικής συντήρησης, όπως
παρακάτω.
Τιµή ανά τεµάχιο µπαταρίας νικελίου-καδµίου.

Άρθρο Ζ-322.1:
Για µπαταρία 1,2V, 24 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα ένα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 71,60

Άρθρο Ζ-322.2:
Για µπαταρία 1,2V, 40 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα τρία € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 83,70

Άρθρο Ζ-322.3:
Για µπαταρία 1,2V, 50 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δύο € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 102,40

Άρθρο Ζ-322.4:
Για µπαταρία 1,2V, 66 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα οκτώ € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 138,60

Άρθρο Ζ-322.5:
Για µπαταρία 1,2V, 95 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα έξι € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 156,80

Άρθρο Ζ-322.6:
Για µπαταρία 1,2V, 142 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα δύο € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 192,60

Άρθρο Ζ-322.7:
Για µπαταρία 1,2V, 166 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια δεκατρία € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 213,70

Άρθρο Ζ-322.8:
Για µπαταρία 1,2V, 190 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια τριάντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 237,50

Άρθρο Ζ-322.9:
Για µπαταρία 1,2V, 238 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια πενήντα πέντε € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 255,60

Άρθρο Ζ-322.10:
Για µπαταρία 1,2V, 285 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια εξήντα επτά € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 267,40

Άρθρο Ζ-322.11:
Για µπαταρία 1,2V, 357 Αh
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια ενενήντα οκτώ € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 298,80
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Άρθρο Ζ-323:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Για την προµήθεια και αντικατάσταση ενός φορτιστή µπαταρίας σύµφωνα µε τα
τεύχη δηµοπράτησης που περιλαµβάνει :
− Έναν (1) φορτιστή µπαταρίας µε δυνατότητα αυτόµατης
έναρξης/διακοπής της φόρτισης αναλόγως της τάσης της µπαταρίας. Ο
φορτιστής θα φέρει ενδεικτικές λυχνίες (led) της κατάστασης φόρτισης,
της τάσης, µη τροφοδοσίας φορτίου.
− προστασία φορτιστή από υπερφόρτωση, ανάποδη πολικότητα και
βραχυκύκλωµα.
− υποδοχές για σύνδεση καλωδίων έως 16 τ. χλστ.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
οι ακόλουθες δαπάνες :
• αποξήλωση του παλιού φορτιστή και παράδοσής του στην Υπηρεσία
• προµήθεια νέου φορτιστή και µεταφοράς του επί τόπου του έργου
• εργασία εγκατάστασης του νέου φορτιστή.
• καλώδια σύνδεσης του φορτιστή µε την µπαταρία
• καλώδιο σύνδεσης του φορτιστή µε την παροχή ρεύµατος
Τιµή ανά τεµάχιο φορτιστή µπαταρίας
Άρθρο Ζ-323.1:
Για φορτιστή µπαταρίας µολύβδου (12/24 V, 4 A)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-56)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 67,50

Άρθρο Ζ-323.2:
Για φορτιστή µπαταρίας µολύβδου (12/24 V, 8 A)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-56)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα οκτώ € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 78,75

Άρθρο Ζ-323.3:
Για φορτιστή µπαταρίας µολύβδου (12/24 V, 10 A)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-56)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα τέσσερα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 84,38
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Άρθρο Ζ-324: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΛ
Για την αντικατάσταση φωτοβολταϊκού πάνελ ελάχιστης εγγύησης δέκα (10) ετών µε
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
− ονοµαστική τάση εξόδου 12 V DC
− ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλο για εξωτερική χρήση, προστασίας
τουλάχιστον IP65
− να πληροί τις προδιαγραφές IEC-61215
− παραγωγής εργοστασίου πιστοποιηµένου µε ISO9001
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες
• αποξήλωσης του υφιστάµενου φωτοβολταϊκού πάνελ και παράδοσής
του στην Υπηρεσία
• προµήθειας νέου φωτοβολταϊκού πάνελ και µεταφοράς του επιτόπου
του έργου µε τις µεταφορτώσεις, σταλίες, κλπ
• εγκατάσταση και σύνδεση του νέου φωτοβολταϊκού πάνελ
• το µεταλλικό πλαίσιο στήριξής.του επί υφιστάµενου ιστού
(ηλεκτροφωτισµού ή άλλου)
• διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού
εξοπλισµού
• όλα τα απαιτούµενα καλώδια σύνδεσης, διόδους παράκαµψης, κυτία
σύνδεσης, καθώς και τα υλικά στήριξης (σετ κολλάρων, βίδες, τσέρκια,
κλπ.)
Τιµή ανά τεµάχιο φωτοβολταϊκού πάνελ.
Άρθρο Ζ-324.1:
Για φωτοβολταϊκό πάνελ λεπτού υµαινίου (ισχύος 40Wp)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτακόσια είκοσι ένα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 821,25

Άρθρο Ζ-324.2:
Για φωτοβολταϊκό πάνελ λεπτού υµαινίου (ισχύος 55Wp)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννιακόσια έντεκα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 911,25

Άρθρο Ζ-324.3:
Για φωτοβολταϊκό πάνελ λεπτού υµαινίου (ισχύος 80Wp)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια πενήντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1.057,50

Άρθρο Ζ-324.4:
Για φωτοβολταϊκό πάνελ πολυκρυσταλλικού τύπου (ισχύος
25Wp)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ
λεπτά

(Ολογράφως): Επτακόσια ενενήντα οκτώ € και εβδοµήντα πέντε
(Αριθµητικά): 798,75
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Άρθρο Ζ-324.5:
Για φωτοβολταϊκό πάνελ πολυκρυσταλλικού τύπου (ισχύος
42Wp)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτακόσια ενενήντα τέσσερα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 894,38
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Άρθρο Ζ-325: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΛ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για την αποξήλωση ενός φωτοβολταϊκού πάνελ, ανεξαρτήτου ισχύος, ανηρτηµένου
επί ιστού οδοφωτισµού ή άλλου ιστού και παράδοσής του στην Υπηρεσία.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος
και λοιπού εξοπλισµού, η αποξήλωση του µεταλλικού πλαισίου στήριξης, η
αποξήλωση των καλωδίων όλων των συνδέσεων του (π.χ. µε τον φορτιστή, τη
µπαταρία, κλπ.), καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν
αναγράφεται, αλλά είναι απαραίτητη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτοβολταϊκού πάνελ
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα ένα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 191,25
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Άρθρο Ζ-326:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΛ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάνελ, ανεξαρτήτου ισχύος, που θα
αναρτηθεί επί ιστού οδοφωτισµού ή άλλου υφισταµένου ιστού, και που θα
παραληφθεί από τις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε από θέση αποξήλωσης καθώς και
την προσκόµιση του µαζί µε το µετταλικό πλαίσιο στήριξης του επιτόπου της νέας
θέσης εγκατάστασης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος
και λοιπού εξοπλισµού, η εγκατάσταση του µεταλλικού πλαισίου στήριξης, η
εγκατάσταση όλων των απιτούµενων καλωδίων για την πλήρη σύνδεση του (π.χ. µε
τον φορτιστή, τη µπαταρία, κλπ.), καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, αλλά είναι απαραίτητη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτοβολταϊκού πάνελ
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια οκτώ € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά): 208,13
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Άρθρο Ζ-327:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62)
Για την προµήθεια, και παράδοση στην Υπηρεσία φωτόµετρων σήραγγας εξωτερικής
λαµπρότητας L20 µετά του καλύµµατος προστασίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τα προς προµήθεια φωτόµετρα θα πρέπει να συνεργάζεται απόλυτα και να
προσαρµόζεται στα υπόλοιπα εγκατεστηµένα συστήµατα ελέγχου του φωτισµού της
σήραγγας. Ως ανταλλακτικό υφιστάµενου φωτόµετρου θα πρέπει να παρέχει ίση ή
ανώτερη λειτουργικότητα και να µην απαιτείται οποιεσδήποτε τροποποίηση των
υπαρχόντων εγκαταστάσεων φωτισµού.
Στην προµήθεια περιλαµβάνονται :
1. Το φωτόµετρο (L20 luminance photometer) µετά του εξωτερικού
καλύµµατος
2. Ο ηλεκτρικός κινητήρας και ο καθαριστήρας πλυσίµατος του µπροστινού
παραθύρου του φωτόµετρου (electric motor & wiper blade)
Στην προµήθεια δεν περιλαµβάνεται η ηλεκτρική µονάδα πλύσης του φωτοµέτρου
(electric washer unit) (µεταλλικό πλαίσιο, δοχείο νερού 25 lit, ηλεκτρική αντλία,
σωληνώσεις µεταφοράς νερού).
Τιµή ανά τεµάχιο φωτοµέτρου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 4.500,00
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Άρθρο Ζ-328:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62)
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση συστήµατος ενεργητικής
αντικεραυνικής προστασίας εξωτερικού φωτόµετρου σήραγγας, µέτρησης εξωτερικής
λαµπρότητας L20, και του ιστού ανάρτησης του, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ
1197, τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• σύνταξης µελέτης εγκατάστασης του συστήµατος ενεργητικής
αντικεραυνικής προστασίας εξωτερικού φωτόµετρου σήραγγας και του
ιστού ανάρτησης αυτού και υποβολής της προς έγκριση στην Υπηρεσία
• προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης, σύνδεσης και θέσης σε πλήρη και
ικανοποιητική λειτουργία του συστήµατος ενεργητικής αντικεραυνικής
προστασίας εξωτερικού φωτόµετρου σήραγγας, που θα περιλαµβάνει
κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
1. πλακίδια γειώσεως 50x18 εκ. (τεµάχια 3),
2. πολύκλωνο αγωγό προσγείωσης χαλκού διατοµής 35 τ.χλστ. σε µέτρα
ανάλογα του ύψους του ιστού µε τα απαιτούµενα κατά DIN 44842 D
συστολικά – διαστολικά χαλκού
3. αγωγό προστασίας καθόδου κατάλληλου τύπου για σύνδεση µε τον
παραπάνω αγωγό προσγείωσης,
4. σπινθηριστής
αποµόνωσης
100X40X40mm
µε
περίβληµα
πορσελάνης (τάση διάσπασης 10 kV σε εναλλασσόµενη τάση 50 Hz,
τάση διάσπασης 25kV υπό κρουστική τάση κυµατοµορφής 1,2/50 µs),
(τεµάχιο 1),
5. αποστάτες καθόδου (τεµάχια 5),
6. ακίδα περισυλλογής χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη (St/tZn
DIN 48802 A2) ή ορειχάλκινη επινικελωµένη (Ms/galNi DIN 48802 A1)
ή από ηλεκτρολυτικό χαλκό (Cu-E DIN 48802 A2) (τεµάχιο 1).
7. σωλήνα προστασίας του αγωγού καθόδου
Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτούµενων υλικών και
µικροϋλικών (κολάρων, συνδέσµων, κλπ), δοκιµών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, αλλά είναι απαραίτητη για την εύρυθµη
λειτουργία του προαναφερθέντος συστήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα λοιπά
τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο συστήµατος ενεργητικής αντικεραυνικής προστασίας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτακόσια πενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 855,00
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Άρθρο Ζ-329: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΙ

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου παρουσίας
προσωπικού και ωροµέτρησης εντός των Κτιρίων Εξυπηρέτησης Σηράγγων, µε τα
ακόλουθα κατ’ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά :
− Μνήµη διατήρησης κινήσεων (τουλάχιστον 8.000 κινήσεις χωρίς
απαίτηση επικοινωνίας µε ηλεκτρονικό υπολογιστή για αποφόρτιση
δεδοµένων)
− Οθόνη υγρών κρυστάλλων για εύκολή παρακολούθηση µηνυµάτων,
εντολών
− Τήρηση στοιχείων στην µνήµη για τουλάχιστον 30 ηµέρες, µετά την
διακοπή της τροφοδοσίας
− Ηχητική ένδειξη για έγκυρη ανάγνωση ή όχι της µαγνητικής κάρτας
− Σειριακή σύνδεση (RS232/RS485) για σύνδεση µε ηλεκτρονικό
υπολογιστή
− Πρόγραµµα επικοινωνίας µε ηλεκτρονικό υπολογιστή
− ∆υνατότητα σύνδεσης µε ηλεκτρική κλειδαριά σειρήνα
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης, σύνδεσης, θέσης σε πλήρη
και ικανοποιητική λειτουργία του συστήµατος
• παροχής εκπαίδευσης στη χρήση του συστήµατος καθώς και τριών (3)
σειρών εγχειριδίων χρήσης (λειτουργίας και συντήρησης) στα ελληνικά
• προµήθειας και παράδοσης δέκα (10) τεµαχίων µαγνητικών καρτών
κατάλληλων και έτοιµων για χρήση µε το σύστηµα
• των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, δοκιµών, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, αλλά
είναι απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία του προαναφερθέντος
συστήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο συστήµατος ελέγχου παρουσίας προσωπικού και ωροµέτρησης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια ογδόντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 787,50
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Άρθρο Ζ-330: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση σε θέση που
θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία πλήρους συστήµατος τηλεειδοποίησης βλαβών
Η/Μ εξοπλισµού σήραγγας µε τις εξής δυνατότητες:
α) ανίχνευση βλάβης ή απόκλισης έξω από τα προκαθορισµένα όρια
λειτουργίας ή κατάσταση λειτουργίας του συνδεδεµένου σε αυτό
εξοπλισµού Η/Μ, οι οποίες είναι: ασυµµετρία φάσεων δικτύου στη
Μέση Τάση, υπόταση δικτύου ∆ΕΗ – έλειψη δικτύου στη Μέση Τάση και
στη Χαµηλή Τάση, κατάσταη λειτουργίας Η/Ζ (ΟΝ-ΟFF), λειτουργία
συστήµατος πυρόσβεσης, λειτουργία Η/Κ αντλιών αντλιοστασίου, έστω
και µιας πέραν ενός ρυθµιζόµενου χρονικού ορίου (π.χ. 30 sec), πτώση
θερµικού προστασίας Η/Κ αντλιών αντλιοστασίου, κατάσταση
φωτοµέτρων λειτουργίας εξωτερικής λαµπρότητας L20,
β) κλήση και ειδοποίηση µέσω τηλεφωνικής γραµµής για το είδος της
βλάβης ή αστοχίας, σε προαποθηκευµένους τηλεφωνικούς αριθµούς
(είτε φωνητικό προηχογραφηµένο µήνυµα είτε SMS), αποθήκευση σε
µνήµη (non volatile memory) και προγραµµατισµού τηλεφωνικών
αριθµών τουλάχιστον πέντε (5),
γ) τήρηση στοιχείων συναγερµών (alarms, warnings) στη µνήµη για
τουλάχιστον µια (1) εβδοµάδα, µετά από διακοπή της ηλεκτρικής
τροφοδοσίας µε τη βοήθεια ενσωµατωµένης µπαταρίας,
δ) σύνδεση µε άλλα περιφερειακά συστήµατα, όπως το σύστηµα
ασφαλείας παραβίασης χώρου κτιριακών εγκαταστάσεων υποστήριξης
της σήραγγας, τον κεντρικό πίνακα του συστήµατος πυρανίχνευσης της
σήραγγας και του κτιρίου εξυπηρέτησης αυτής,
ε) σύνδεση µε ηλεκτρονικό υπολογιστή
και θα περιλαµβάνει:
• Ενσωµατωµένη κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) και τροφοδοτικό
για την τροφοδοσία όλων των ηλεκτρονικών του εξαρτηµάτων.
• Ενσωµατωµένες ψηφιακές εισόδους /εξόδους, τουλάχιστον οκτώ (8)
συνολικά DI/DO.
• Ενσωµατωµένες αναλογικές εισόδους, τουλάχιστον δύο (2) ΑΙ.
• Αισθητήρια και διακόπτες ώστε να επιτυγχάνεται βαθµός προστασίας
τουλάχιστον IP20,
• Σειριακή θύρα επικοινωνίας (RS232 ή RS485) και υποστήριξη του
σχετικού πρωτοκόλλου.
• πίνακα-ερµάριο εγκατάστασης του συστήµατος,
• όλες τις απαιτούµενες καλωδιώσεις, κλεµµοσειρές, για τη σύνδεση και
τη συλλογή των απαιτούµενων σηµάτων καθώς και τους απαιτούµενους
µορφοτροπείς και αισθητήρες σηµάτων, ρελαί, κ.λπ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας, πλήρους συστήµατος
όπως περιγράφεται παραπάνω, εγκατεστηµένου και διασυνδεδεµένου µε τα
υπόλοιπα συστήµατα της σήραγγας, ώστε να επιτελούνται οι οριζόµενες ανωτέρω
λειτουργίες, µε την απαραίτητη καλωδίωση και πλήρως δοκιµασµένου για πλήρη
και κανονική λειτουργία, η δαπάνη σύνταξης µελέτης εφαρµογής της
εγκατάστασης του συστήµατος οι δαπάνες των απαιτούµενων υλικών και
µικροϋλικών, δοκιµών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή
δεν αναγράφεται, αλλά είναι απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία του
προαναφερθέντος συστήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
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Τιµή ανά τεµάχιο συστήµατος τηλεειδοποίησης βλαβών Η/Μ εξοπλισµού
σήραγγας.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα επτά € και πενήντα
λεπτά
(Αριθµητικά): 4.477,50
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Άρθρο Ζ-331:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62)
Για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού προστασίας από
παραβίαση των χώρων ενός ΚΕΣ, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ
εγκαταστάσεων.
Το σύστηµα θα έχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες δυνατότητες :
− Κεντρική (-ες) µονάδα (-ες) µε προγραµµατιζόµενες ενσύρµατες ζώνες
ελέγχου ως απαιτούνται για την πλήρη κάλυψη των χώρων, µε
δυνατότητα χρήσης τουλάχιστον 5 ανεξάρτητων κωδικών χρήστη
ταυτόχρονα, µε αυτοδιαγνωστικό πρόγραµµα και δυνατότητα σύνδεσης
σε τηλεφωνική γραµµή.
− Πληκτρολόγιο (-α) ψηφιακό (-ά), ως απαιτούνται για την πλήρη κάλυψη
των χώρων, µε φωτιζόµενα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις πληροφοριών/
κατάστασης, µε πλήκτρο ή χειριστήριο πανικού, µε δυνατότητα µερικής
αποµόνωσης ζωνών ελέγχου.
− Αυτοδύναµη (-ες) εξωτερική (-ές) σειρήνα (-ες) µε εσωτερική τροφοδοσία,
σειρήνα 125 db και φάρο ένδειξης συναγερµού, ως απαιτούνται για την
πλήρη κάλυψη/ σήµανση των χώρων.
− Εσωτερικές σειρήνες, ως απαιτούνται.
− Συσσωρευτές, ως απαιτούνται.
− Παθητικοί ανιχνευτές υπερύθρων ακτινών ως απαιτούνται για την πλήρη
κάλυψη των χώρων, εµβέλειας τουλάχιστον 70′ x 60′, µε κάτω δέσµη για
µεγαλύτερη επιφάνεια κάλυψης και προστασία του ίδιου του ανιχνευτή, µε
πολλαπλές δυνατότητες ρύθµισης της ευαισθησίας, αυτόµατη επαναφορά
θερµοκρασίας και µεταλλική ασπίδα προστασίας πάνω από τα ευαίσθητα
εξαρτήµατα και το κύκλωµα του.
− Μαγνητικές παγίδες ως απαιτούνται για την πλήρη κάλυψη των χώρων.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η µελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, θέση σε
πλήρη και ικανοποιητική λειτουργία και εκπαίδευση στη χρήση του συστήµατος
συναγερµού προστασίας από παραβίαση των χώρων κτιρίων ΚΕΣ, οι δαπάνες
των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
δαπάνη, έστω και εάν αυτή δεν αναγράφεται, αλλά είναι απαραίτητη για την
εύρυθµη λειτουργία του προαναφερθέντος συστήµατος.
Τιµή ανά τεµάχιο συστήµατος συναγερµού προστασίας από παραβίαση των
χώρων κτιρίων ΚΕΣ
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια εξήντα δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1.462,50
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Άρθρο Ζ-332: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ LED
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση του φωτιστικού
σήµανσης µε λυχνίες διόδων εκποµπής φωτός (LED) (οριοδείκτης) στεγανού ΙP65,
άθραυστου, δύο όψεων (κόκκινο-άσπρο) κατάλληλου για επίτοιχη τοποθέτηση στο
τοίχωµα της σήραγγας σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη
µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη:
• δοκιµών, ελέγχων και ρυθµίσεων
• όλων των απαραίτητων µικροϋλικώνεγκατάσταση
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα και
µε τους λοιπούς όρους της δηµοπράτησης.
Τιµή ανά φωτιστικό σήµανσης µε LED:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα έξι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 56,25
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Άρθρο Ζ-333:
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ LED (ΠΛΗΡΕΣ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση του φωτιστικού
σήµανσης µε λυχνίες διόδων εκποµπής φωτός (LED) (οριοδείκτης) κατάλληλου για
επίτοιχη τοποθέτηση στο τοίχωµα της σήραγγας σύµφωνα µε τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης,
που περιλαµβάνει:
1. το φωτιστικό σήµανσης µε LED στεγανό ΙP65, άθραυστο, δύο όψεων
(κόκκινο-άσπρο)
2. την ανοξείδωτη µεταλλική πλάκα στήριξης
3. µετασχηµατιστή 230V/24V
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη:
• δοκιµών, ελέγχων και ρυθµίσεων
• όλων των απαραίτητων υλικών – µικροϋλικών, για πλήρη και κανονική
λειτουργία
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα και
µε τους λοιπούς όρους της δηµοπράτησης.
Τιµή ανά πλήρες φωτιστικό σήµανσης µε LED:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι εννέα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 129,38
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Άρθρο Ζ-334: ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία φωτιζόµενης πινακίδας σήµανσης της πλησιέστερης όδευσης (εξόδου)
διαφυγής σήραγγας (escape route marking), κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση στο
τοίχωµα της σήραγγας, σύµφωνα µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς RABT 2006, τις
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα ΠΚΕ, το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 16276
(Φωτισµός εκκένωσης σε οδικές σήραγγες), την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/54/ΕΚ, τη
µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Η πινακίδα θα είναι ορθογωνική µε διαστάσεις περίπου 50(Π)Χ50(Y)Χ10(Β)cm µε
κεκλιµένες πλευρές για επίτοιχη τοποθέτηση.
Στην εµπρός πλευρά θα φέρει πινακίδα σήµανσης πλησιέστερης εξόδου διαφυγής
διαστάσεων 30X30 cm, πράσινου χρώµατος, η οποία θα φωτίζεται εσωτερικά µε
λυχνίες LED µε ένταση φωτισµού 200 cd/m².
Στις δύο πλάγιες κεκλιµένες πλευρές θα φέρει φωτιζόµενες κάθετες λωρίδες µήκους
30cm µε λυχνίες LED πράσινου χρώµατος και έντασης φωτισµού 75 cd/m².
Υπό κανονικές συνθήκες η πινακίδα θα είναι σβηστή και θα ενεργοποιείται σε
έκτακτες ανάγκες από το Κέντρο Ελέγχου (πυρκαγιά, εκκένωση σήραγγας κλπ.)
Το µεταλλικό πλαίσιο της πινακίδας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 0.5mm,
στιβαρής κατασκευής, στεγανότητας IP 65.
Η πινακίδα θα φέρει σήµανση ποιότητας CE και οι λυχνίες LED θα έχουν ελάχιστη
διάρκεια ζωής 50,000 ώρες.
Η πινακίδα θα λειτουργεί µε τάση τροφοδοσίας 230Vac/50Hz.
Στο άρθρο περιλαµβάνονται επίσης τα παρακάτω :
- εγκατάσταση της πινακίδας στο πλευρικό τοίχωµα της σήραγγας
- ηλεκτρική σύνδεση της πινακίδας µε το κύκλωµα τροφοδοσίας και µε το
πλησιέστερο Προγραµµατιζόµενο Λογικό Ελεγκτή (PLC), µε προστατευµένα
πυράντοχα καλώδια
- προµήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων,
για πλήρη κανονική λειτουργία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη
εκτέλεση της όλης κατασκευής, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους της
δηµοπράτησης
- απαραίτητες δοκιµές, έλεγχοι και ρυθµίσεις για θέση σε λειτουργία
Πριν την οποιαδήποτε εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στην
ΕΟΑΕ µελέτη εφαρµογής για το προς εγκατάσταση σύστηµα. Η µελέτη θα
περιλαµβάνει : τεχνική περιγραφή, σκαριφήµατα, εγχειρίδια κατασκευαστή και
χρονοδιάγραµµα υλοποίησής. Η αµοιβή της µελέτης εφαρµογής περιλαµβάνεται στην
τιµή του παρόντος άρθρου.
Τιµή ανά Εσωτερικά φωτιζόµενη πινακίδα σήµανσης των πλησιέστερων εξόδων
διαφυγής, µε ενσωµατωµένο Φωτιστικό Ασφαλείας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά):250,00
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Άρθρο Ζ-335: ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΠΙΝΑΚΙ∆Α
ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΤΩΝ
ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία φωτιζόµενης πινακίδας σήµανσης της πλησιέστερης όδευσης (εξόδου)
διαφυγής σήραγγας (escape route marking) µε ενσωµατωµένο Φωτιστικό Ασφαλείας
(orientation lighting), κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση στο τοίχωµα της σήραγγας,
σύµφωνα µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς RABT 2006, τις Τεχνικές Προδιαγραφές
(ΤΠ), τα ΠΚΕ, το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 16276 (Φωτισµός εκκένωσης σε
οδικές σήραγγες), την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/54/ΕΚ, τη µελέτη και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
Η πινακίδα θα είναι ορθογωνική µε διαστάσεις περίπου 50(Π)Χ70(Y)Χ10(Β)cm µε
κεκλιµένες πλευρές για επίτοιχη τοποθέτηση.
Στην εµπρός πλευρά θα φέρει πινακίδα σήµανσης πλησιέστερης εξόδου διαφυγής
διαστάσεων 30X30 cm, πράσινου χρώµατος, η οποία θα φωτίζεται εσωτερικά µε
λυχνίες LED µε ένταση φωτισµού 200 cd/m².
Κάτω από την πινακίδα θα υπάρχει φωτιστικό σώµα ασφαλείας για καθοδήγηση των
χρηστών, µε λυχνίες LED ή φθορισµού, λευκού χρώµατος, περιµετρικής δέσµης, µε
φωτιζόµενη επιφάνεια τουλάχιστον 5 cm² µε ένταση φωτισµού 25 cd.
Στις δύο πλάγιες κεκλιµένες πλευρές θα φέρει φωτιζόµενες κάθετες λωρίδες µήκους
30cm µε λυχνίες LED πράσινου χρώµατος και έντασης φωτισµού 75 cd/m².
Υπό κανονικές συνθήκες η πινακίδα θα είναι σβηστή και θα ενεργοποιείται σε
έκτακτες ανάγκες από το Κέντρο Ελέγχου (πυρκαγιά, εκκένωση σήραγγας κλπ.)
Το µεταλλικό πλαίσιο της πινακίδας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 0.5mm,
στιβαρής κατασκευής, στεγανότητας IP 65.
Η πινακίδα θα φέρει σήµανση ποιότητας CE και οι λυχνίες LED θα έχουν ελάχιστη
διάρκεια ζωής 50,000 ώρες.
Η πινακίδα θα λειτουργεί µε τάση τροφοδοσίας 230Vac/50Hz.
Στο άρθρο περιλαµβάνονται επίσης τα παρακάτω :
- εγκατάσταση της πινακίδας στο πλευρικό τοίχωµα της σήραγγας
- ηλεκτρική σύνδεση της πινακίδας µε το κύκλωµα τροφοδοσίας και µε το
πλησιέστερο Προγραµµατιζόµενο Λογικό Ελεγκτή (PLC), µε προστατευµένα
πυράντοχα καλώδια
- προµήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων,
για πλήρη κανονική λειτουργία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη
εκτέλεση της όλης κατασκευής, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους της
δηµοπράτησης
- απαραίτητες δοκιµές, έλεγχοι και ρυθµίσεις για θέση σε λειτουργία
Πριν την οποιαδήποτε εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στην
ΕΟΑΕ µελέτη εφαρµογής για το προς εγκατάσταση σύστηµα. Η µελέτη θα
περιλαµβάνει : τεχνική περιγραφή, σκαριφήµατα, εγχειρίδια κατασκευαστή και
χρονοδιάγραµµα υλοποίησής. Η αµοιβή της µελέτης εφαρµογής περιλαµβάνεται στην
τιµή του παρόντος άρθρου.
Τιµή ανά Εσωτερικά φωτιζόµενη πινακίδα σήµανσης των πλησιέστερων εξόδων
διαφυγής, µε ενσωµατωµένο Φωτιστικό Ασφαλείας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 350,00
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Άρθρο Ζ-336: ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΥΣΑ ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ
ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση φωσφορίζουσας πινακίδας
επισήµανσης πλησιέστερων εξόδων κινδύνου σήραγγας, όπως καθορίζονται στην
Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης
Απριλίου 2004 «σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του
διευρωπαϊκού οδικού δικτύου» (Παράρτηµα 3, παράγραφοι 1.1 και 2.3), που
κυρώθηκε µε το Π.∆. 230/2007 (ΦΕΚ Α’ 264/2007) και σύµφωνα µε τις λοιπές
εγκεκριµένες τεχνικές οδηγίες και πρότυπα.
Η πινακίδα είναι διαστάσεων (υ x π) 300x910cm, τύπου G, 24 σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Ι (Ενότητα G “Πινακίδες Κατεύθυνσης, Θέσης ή Ενδεικτικές», Μέρος V
“Ενδεικτικές Πινακίδες», Παράγραφος 11 «Πινακίδες υποδεικνύουσες εξόδους
κινδύνου») της Σύµβασης της Βιέννης για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση, η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 1604/1986 (ΦΕΚ Α' 81/1986) και τροποποιήθηκε µε το
Νόµο 4266/2014 (ΦΕΚ Α’ 135/2014).
Η πινακίδα υποδεικνύει την κατεύθυνση και απόσταση (σε µέτρα) προς την
πλησιέστερη έξοδο κινδύνου και περιλαµβάνει το σύµβολο της εξόδου διαφυγής (G,
23) µαζί µε το σύµβολο του βέλους. Η πινακίδα τοποθετείται παράλληλα προς την
κατεύθυνση της κυκλοφορίας, επί του τοιχώµατος της σήραγγας, σε ύψος 1 έως
1,5m από το πεζοδρόµιο, σε διάταξη και αποστάσεις που καθορίζονται από την
Υπηρεσία.
Η πινακίδα θα είναι φωσφορίζουσα µε ελάχιστη αρχική ένταση φωτισµού 300
mcd/m2 και 40 mcd/m2για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 60 λεπτών µετά τη σβέση
του φωτισµού της σήραγγας, καθ’ όλο το χρόνο ζωής της πινακίδας.
Ο ελάχιστος χρόνος ζωής της πινακίδας θα είναι τα 10 έτη, υπό τις συνήθεις
συνθήκες περιοδικού καθαρισµού τους από τους ρύπους της κυκλοφορίας, στοιχείο
που θα βεβαιώνεται σε σχετική έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η κατασκευή της πινακίδας έτσι ώστε να φέρει στην εµπρόσθια όψη τις
προαναφερθείσες αναγραφές και σύµβολα, µε φωσφορίζον υλικό κατάλληλο
ώστε να διατηρούνται τα ανωτέρω ελάχιστα χαρακτηριστικά έντασης φωτισµού
κατά την αρχική εγκατάσταση και κατά το χρόνο ζωής της πινακίδας, καθώς και
προστατευτική επίστρωση.
• τα πάσης φύσεως υλικά και εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας
στο τοίχωµα της σήραγγας.
• η µεταφορά των πινακίδων και των υλικών και εξαρτηµάτων στερέωσης στην
θέση τοποθέτησης, κατάλληλα συσκευασµένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ
φθορών.
• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του τοιχώµατος της σήραγγας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη:
• δοκιµών, ελέγχων και ρυθµίσεων
• όλων των απαραίτητων υλικών – µικρούλικων, για πλήρη κανονική λειτουργία
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα
και µε τους λοιπούς όρους της δηµοπράτησης.
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Τιµή ανά Φωσφορίζουσα πινακίδα επισήµανσης πλησιέστερων εξόδων κινδύνου
σήραγγας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα €
(Αριθµητικά): 90,00
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Άρθρο Ζ-336:

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση µετρήσεις
και δοκιµή καλωδίου οπτικών ινών, αριθµού και είδους ινών όπως παρακάτω,
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση όλων
των απαιτουµένων υλικών σύνδεσης και εγκατάστασης, όπως:
• ακραία καλώδια οπτικών ινών (fibre optic drop cable),
• βυσµατοφόρα καλώδια οπτικών ινών, (fibre optic patch cord cable),
• σύνδεσµοι (connectors),
• πίνακες διασύνδεσης στερεωµένοι σε πλαίσια (rack mounted patch
panels),
• κυτία σύνδεσης (splice closures),
• κάθε άλλο υλικό ή µικροϋλικό, απαραίτητο για την πλήρη
εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία των παραπάνω σε υποδοµή
τηλεπικοινωνιακού δικτύου (εκτός των ενεργών στοιχείων)
2. µετρήσεις και δοκιµές των παραπάνω υλικών, όπως περιγράφονται
στις ΤΠ, σε όση ποσότητα απαιτηθούν για την πλήρη
τηλεπικοινωνιακή σύνδεση των εξοπλισµών, όπως απαιτείται από τη
µελέτη,
3. όλες τις εργασίες εγκατάστασης του καλωδίου κορµού σε υφιστάµενη
σωλήνωση,
4. όλες τις εργασίες καλωδίωσης, που αφορούν στο πέρασµα καλωδίων,
στις συγκολλήσεις, συνδέσεις µε τα αντίστοιχα ερµάρια στο πεδίο, στις
σήραγγες και στα κτίρια, συµπεριλαµβανοµένων όλων των
απαιτούµενων µικροϋλικών,
5. όλες τις απαιτούµενες τοπικές συνδέσεις, περιλαµβανοµένων των
απαιτούµενων σωληνώσεων, εκσκαφής και επανεπίχωσης χαντακιών,
του σκυροδέµατος εγκιβωτισµού των σωληνώσεων, των φρεατίων,
καναλιών, σχαρών και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται για την
πλήρη εγκατάσταση των τοπικών καλωδίων σε ορατή ή υπόγεια
εγκατάσταση,
6. κάθε εργασία για εγκατάσταση, σύνδεση, µέτρηση και δοκιµή που
απαιτείται για την παράδοση των παραπάνω σε κανονική και πλήρη
λειτουργία.
7. όλη την τεκµηρίωση (documentation),
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά µέτρο µήκους καλωδίου κορµού οπτικών ινών
επιµετρουµένου και του µήκους του προβλεπόµενου από τις ΤΠ να παραµείνει
τυλιγµένο στα φρεάτια
Άρθρο Ζ-336.1:
Καλώδιο 6 µονότροπων οπτικών ινών (SM)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,40
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Άρθρο Ζ-336.2:
Καλώδιο 6 µονότροπων οπτικών ινών (SM) 6 πολύτροπων
ΜΜ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,90

Άρθρο Ζ-336.3:
Καλώδιο 24 µονότροπων οπτικών ινών (SM)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και εξήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,64

Άρθρο Ζ-336.4: Καλώδιο 36 µονότροπων οπτικών ινών (SM)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 8,55

Άρθρο Ζ-336.5: Καλώδιο 4 πολύτροπων οπτικών ινών (MM)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 4,28

Άρθρο Ζ-336.6: Καλώδιο 6 πολύτροπων οπτικών ινών (MM)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,60

Άρθρο Ζ-336.7: Καλώδιο 8 πολύτροπων οπτικών ινών (MM)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,40

Άρθρο Ζ-336.8: Καλώδιο 12 πολύτροπων οπτικών ινών (MM)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 7,20
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Άρθρο Ζ-337:
(VMS)

ΠΛΗΡΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιµή πλήρους
Φωτεινής Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS), σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει:
1. Μία πινακίδα VMS .
2. Μεταλλική κατασκευή στήριξης της πινακίδας (γέφυρα, πρόβολο κλπ.),
συµπεριλαµβανοµένων
των
βάσεων
σκυροδέµατος
εκσκαφών,
επανεπιχώσεων κλπ.
3. Τοπικό ελεγκτή πινακίδας (sign local controller) και θύρα επικοινωνίας µε τον
ελεγκτή σε τοπικό ερµάριο / πίνακα (αν ο ελεγκτής είναι εσωτερικός της
πινακίδας).
4. Προσοµοιωτή επικοινωνίας
5. Λογισµικό ελέγχου της πινακίδας και λογισµικό τοπικών δοκιµών.
6. Tα καλώδια για την πλήρη µεταφορά των σηµάτων ελέγχου της πινακίδας και
του ελεγκτή της µέχρι το PLC σύνδεσης.
7. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς την πινακίδα.
8. Όλες τις τυχόν απαιτούµενες σωληνώσεις για την προστασία των
προαναφερόµενων καλωδίων, την τυχόν απαιτούµενη τοπική εκσκαφή και
κάλυψη/επιχωµάτωση των αγωγών, το σκυρόδεµα επικάλυψης ή πάκτωσης
(όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια µε τα καπάκια τους και κάθε άλλο υλικό,
που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωµένη τοποθέτηση των καλωδίων σε
συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
9. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων
ισχύος (µε surge arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά,
και όπου αλλού απαιτείται.
10. Το ερµάριο πεδίου, που θα χρησιµοποιηθεί για την εγκατάσταση του τοπικού
ηλεκτρονικού εξοπλισµού, µε τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού
ελέγχου (θερµαντικό στοιχείο, ανεµιστήρα, θερµοστάτη κλπ.), τον εξοπλισµό
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (ασφάλειες, ρευµατολήπτες, φωτισµό,
διατάξεις προστασίας, γείωση, µετασχηµατιστές εάν απαιτηθούν κλπ.), την
κατασκευή στήριξής του (βάση από σκυρόδεµα), βαµµένο και µε την
κατάλληλη πινακίδα σήµανσης.
11. Όποιες συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη
εγκατεστηµένους από άλλη εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόµη και
εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου αυτό απαιτηθεί.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος
από την ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης του έργου µέχρι όλα τα όργανα
του υπόψη συστήµατος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη
λειτουργία του παραπάνω συστήµατος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και
δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και
πλήρη λειτουργία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
4. Όλη την τεκµηρίωση των λογισµικών και τα µέσα εγκατάστασής τους (CDROM, δισκέτες κλπ.).
5. Όλη την τεκµηρίωση (documentation)
6. Την απαιτούµενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδοµένων,
καθώς και τυχόν υφιστάµενο λογισµικό διεπαφής για τη δυνατότητα
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ανάπτυξης διεπαφής λογισµικού (interface) µε τον ελεγκτή πινακίδας από
λογισµικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης.
7. Τη ρύθµιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισµού καθώς και την
εκπαίδευση στη λειτουργία προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους Φωτεινής Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυµάτων
(VMS) εκτός σήραγγας.
Άρθρο Ζ-337.1: Πλήρης Φωτεινή Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS) εκτός
σήραγγας – τύπου Ι
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα €
(Αριθµητικά): 82.460,00

Άρθρο Ζ-337.2: Πλήρης Φωτεινή Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS) εκτός
σήραγγας – τύπου ΙΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 67.380,00

Άρθρο Ζ-337.3: Πλήρης Φωτεινή Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS) εκτός
σήραγγας – τύπου ΙΙΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 42.750,00

Άρθρο Ζ-337.4: Πλήρης Φωτεινή Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS) εντός
σήραγγας – τύπου ΙΙΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι µία χιλιάδες οκτακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 21.850,00
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Άρθρο Ζ-338:
ΠΛΗΡΕΣ ΖΕΥΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΛΩΡΙ∆ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (LCS)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιµή
πλήρους Ζεύγους Φωτεινών Πινακίδων Καθορισµού Λωρίδων Κυκλοφορίας
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει:
1. ∆ύο κεφαλές πινακίδων LCS
2. Μεταλλική
κατασκευή
στήριξης
για
τις
πινακίδες,
συµπεριλαµβανοµένων των βάσεων σκυροδέµατος εκσκαφών,
επανεπιχώσεων κλπ. (π.χ. για τοποθέτηση γέφυρας για εγκατάσταση
πινακίδων εκτός σήραγγας), όπου αυτή απαιτείται
3. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων
ισχύος (µε surge arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται
ηλεκτρικά, και όπου αλλού απαιτείται.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
• Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής
ισχύος από την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου
µέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήµατος.
• Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την
άψογη λειτουργία του παραπάνω συστήµατος.
• Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή
που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και
πλήρη λειτουργία.
• Όλη την τεκµηρίωση του λογισµικού και τα µέσα εγκατάστασής του
(CD-ROM, δισκέτες κλπ.).
• Όλη την τεκµηρίωση (documentation) συµπεριλαµβανοµένης
πληροφορίας πρωτοκόλλων επικοινωνίας.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους ζεύγους φωτεινών πινακίδων καθορισµού
λωρίδων κυκλοφορίας

Άρθρο Ζ-338.1:
Eντός σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι χιλιάδες τριακόσια €
(Αριθµητικά): 6.300,00

Άρθρο Ζ-338.2:
Eκτός σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά χιλιάδες τετρακόσια €
(Αριθµητικά): 7.400,00
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Άρθρο Ζ-339: ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΩΡΙ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (LCS)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιµή µιας
πλήρους µονής Φωτεινής Πινακίδας Καθορισµού Λωρίδας Κυκλοφορίας σύµφωνα µε
τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει:
1. Μια πινακίδα LCS
2. Ελεγκτή πινακίδας (sign controller) και θύρα επικοινωνίας µε τον
ελεγκτή σε τοπικό πίνακα (αν ο ελεγκτής είναι εσωτερικά της πινακίδας)
3. Προσοµοιωτή επικοινωνίας
4. Μεταλλική κατασκευή στήριξης, συµπεριλαµβανοµένων των βάσεων
σκυροδέµατος εκσκαφών, επανεπιχώσεων κλπ. (π.χ. τοποθέτηση
γέφυρας για εγκατάσταση πινακίδων εκτός σήραγγας), όπου αυτή
απαιτείται
5. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων
ισχύος (µε surge arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται
ηλεκτρικά, και όπου αλλού απαιτείται.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
• Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής
ισχύος από την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου
µέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήµατος.
• Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την
άψογη λειτουργία του παραπάνω συστήµατος.
• Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή
που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και
πλήρη λειτουργία.
• Όλη την τεκµηρίωση του λογισµικού και τα µέσα εγκατάστασής του
(CD-ROM, δισκέτες κλπ.).
• Όλη την τεκµηρίωση (documentation) συµπεριλαµβανοµένης
πληροφορίας πρωτοκόλλων επικοινωνίας.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους µονής φωτεινής πινακίδας καθορισµού λωρίδας
κυκλοφορίας (LCS) εντός σήραγγας
Άρθρο Ζ-339.1: Εντός σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες τετρακόσια τριάντα €
(Αριθµητικά): 3.430,00
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Άρθρο Ζ-340: ΠΛΗΡΕΣ ΖΕΥΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (VSLS)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιµή Ζεύγους
Φωτεινών Πινακίδων Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας (VSLS) σύµφωνα µε τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που
περιλαµβάνει:
1. ∆ύο κεφαλές πινακίδων VSLS
2. Μεταλλική
κατασκευή
στήριξης
για
τις
πινακίδες,
συµπεριλαµβανοµένων των βάσεων σκυροδέµατος εκσκαφών,
επανεπιχώσεων κλπ. (π.χ. για τοποθέτηση γέφυρας για εγκατάσταση
πινακίδων εκτός σήραγγας)
3. Συσκευή µετατροπής των σηµάτων του ελεγκτή/ών από σειριακά σε
Ethernet / IP (IP adaptor), εφόσον απαιτείται
4. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών
τάσεων ισχύος (µε surge arrestors) για τις συσκευές που
τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου αλλού απαιτείται.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
• Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής
ισχύος από την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου
µέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήµατος.
• Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την
άψογη λειτουργία του παραπάνω συστήµατος.
• Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή
που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και
πλήρη λειτουργία.
• Όλη την τεκµηρίωση του λογισµικού και τα µέσα εγκατάστασής του
(CD-ROM, δισκέτες κλπ.).
• Όλη την τεκµηρίωση (documentation) συµπεριλαµβανοµένης
πληροφορίας πρωτοκόλλων επικοινωνίας.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο ζεύγους φωτεινών πινακίδων µεταβλητού ορίου
ταχύτητας (VSLS)
Άρθρο Ζ-340.1: Eντός σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι χιλιάδες τριακόσια €
(Αριθµητικά): 6.300,00

Άρθρο Ζ-340.2:
Eκτός σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα €
(Αριθµητικά): 7.390,00
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Άρθρο Ζ-341:

ΑΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (VMS)

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιµή, απλής Φωτεινής
Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS), χωρίς µεταλλική κατασκευή στήριξης,
βάσεις έδρασης, καλώδια τροφοδοσίας κλπ. σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης,
που περιλαµβάνει:

1. Μία πινακίδα VMS
2. Τοπικό ελεγκτή πινακίδας (sign local controller) και θύρα επικοινωνίας µε
τον ελεγκτή σε τοπικό ερµάριο / πίνακα (αν ο ελεγκτής είναι εσωτερικός
της πινακίδας).
3. Προσοµοιωτή επικοινωνίας
4. Λογισµικό ελέγχου της πινακίδας και λογισµικό τοπικών δοκιµών.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται για την σύνδεση της παροχής
ηλεκτρικής ισχύος και σηµάτων από τις αναµονές των υπαρχόντων
δικτύων της εγκατάστασης του έργου µέχρι όλα τα όργανα του υπόψη
συστήµατος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη
λειτουργία του παραπάνω συστήµατος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή,
που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη
λειτουργία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
4. Όλα τα έγγραφα τεκµηρίωσης (documentation) και όλα τα µέσα
εγκατάστασής του λογισµικού (CD-ROM, δισκέτες κλπ.).
5. Την απαιτούµενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και
δεδοµένων, καθώς και τυχόν υφιστάµενο λογισµικό διεπαφής για τη
δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισµικού (interface) µε τον ελεγκτή
πινακίδας από λογισµικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης.
6. Τη ρύθµιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισµού καθώς και την
εκπαίδευση στη λειτουργία προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την
ΕΟΑΕ.
Τιµή ανά τεµάχιο απλής Φωτεινής Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS).
Άρθρο Ζ-341.1:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-341.2:

ΕΥΡΩ

Απλή Φωτεινή Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS) εκτός
σήραγγας – τύπου Ι
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Εβδοµήντα τρείς χιλιάδες διακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 73.270,00
Απλή Φωτεινή Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS) εκτός
σήραγγας – τύπου ΙΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Πενήντα µία χιλιάδες τριακόσια €
(Αριθµητικά): 51.300,00
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Άρθρο Ζ-341.3:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-341.4:

ΕΥΡΩ

Απλή Φωτεινή Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS) εκτός
σήραγγας – τύπου ΙΙΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): ∆εκαεννέα χιλιάδες τριάντα €
(Αριθµητικά): 19.030,00
Απλή Φωτεινή Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS) εντός
σήραγγας – τύπου ΙΙΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 18.380,00
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Άρθρο Ζ-342: ΑΠΛΟ ΖΕΥΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΩΡΙ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (LCS)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιµή απλού ζεύγους
Φωτεινών Πινακίδων Καθορισµού Λωρίδων Κυκλοφορίας (LCS) εντός σήραγγας, χωρίς
τη µεταλλική κατασκευή στήριξης, καλωδιώσεις κλπ., σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει:
1. Ένα ζεύγος (2 κεφαλές) πινακίδων LCS
2. Ελεγκτή πινακίδας ή ελεγκτές πινακίδων (sign controller) και θύρα
επικοινωνίας µε τον ελεγκτή σε τοπικό πίνακα (αν ο ελεγκτής είναι
εσωτερικά της πινακίδας)
3. Λογισµικό ελέγχου της πινακίδας και λογισµικό τοπικών δοκιµών
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται για την σύνδεση της παροχής
ηλεκτρικής ισχύος και σηµάτων από τις αναµονές των υπαρχόντων δικτύων της
εγκατάστασης του έργου µέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήµατος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη
λειτουργία του παραπάνω συστήµατος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή, που
απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
4. Όλα τα έγγραφα τεκµηρίωσης (documentation) και όλα τα µέσα εγκατάστασής
του λογισµικού (CD-ROM, δισκέτες κλπ.).
5. Την απαιτούµενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδοµένων,
καθώς και τυχόν υφιστάµενο λογισµικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης
διεπαφής λογισµικού (interface) µε τον ελεγκτή πινακίδας από λογισµικό τρίτου
για σκοπούς ενοποίησης.
6. Τη ρύθµιση του παραπάνω εξοπλισµού καθώς και την εκπαίδευση στη
λειτουργία προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ.
Τιµή ανά τεµάχιο απλού ζεύγους φωτεινής πινακίδας καθορισµού λωρίδων
κυκλοφορίας.
Άρθρο Ζ-342.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-342.2:
ΕΥΡΩ

Eντός σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες οκτακόσια τριάντα €
(Αριθµητικά): 5.830,00
Eκτός σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 5.980,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 459 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-343: ΑΠΛΗ ΜΟΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΩΡΙ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (LCS)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιµή απλής µονής
Φωτεινής Πινακίδας Καθορισµού Λωρίδων Κυκλοφορίας (LCS), χωρίς τη µεταλλική
κατασκευή στήριξης, καλωδιώσεις κλπ., σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης,
που περιλαµβάνει:
1. Μια κεφαλή πινακίδας LCS
2. Ελεγκτή πινακίδας (sign controller) και θύρα επικοινωνίας µε τον ελεγκτή
σε τοπικό πίνακα (αν ο ελεγκτής είναι εσωτερικά της πινακίδας)
3. Λογισµικό ελέγχου της πινακίδας και λογισµικό τοπικών δοκιµών
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται για την σύνδεση της παροχής
ηλεκτρικής ισχύος και σηµάτων από τις αναµονές των υπαρχόντων
δικτύων της εγκατάστασης του έργου µέχρι όλα τα όργανα του υπόψη
συστήµατος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη
λειτουργία του παραπάνω συστήµατος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή,
που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και
πλήρη λειτουργία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
4. Όλα τα έγγραφα τεκµηρίωσης (documentation) και όλα τα µέσα
εγκατάστασής του λογισµικού (CD-ROM, δισκέτες κλπ.).
5. Την απαιτούµενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και
δεδοµένων, καθώς και τυχόν υφιστάµενο λογισµικό διεπαφής για τη
δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισµικού (interface) µε τον ελεγκτή
πινακίδας από λογισµικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης.
6. Τη ρύθµιση του παραπάνω εξοπλισµού καθώς και την εκπαίδευση στη
λειτουργία προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ.
Τιµή ανά τεµάχιο απλής µονής φωτεινής πινακίδας καθορισµού λωρίδων
κυκλοφορίας.
Άρθρο Ζ-343.1:
ΕΥΡΩ

Εντός σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 2.970,00
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ΆΡΘΡΟ Ζ-344: ΑΠΛΟ ΖΕΥΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (VSLS)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιµή απλού
Ζεύγους Φωτεινών Πινακίδων Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας (VSLS) σύµφωνα µε τις
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει:
1. ∆ύο κεφαλές πινακίδων VSLS
2. Συσκευή µετατροπής των σηµάτων του ελεγκτή/ών από σειριακά σε
Ethernet / IP (IP adaptor), εφόσον απαιτείται
3. Ελεγκτή πινακίδας (sign controller) και θύρα επικοινωνίας µε τον ελεγκτή
σε τοπικό ερµάριο / πίνακα (αν ο ελεγκτής είναι εσωτερικός της
πινακίδας).
4. Προσοµοιωτή επικοινωνίας
5. Λογισµικό ελέγχου της πινακίδας και λογισµικό τοπικών δοκιµών
6. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων
ισχύος (µε surge arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται
ηλεκτρικά, και όπου αλλού απαιτείται.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής
ισχύος από την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου
µέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήµατος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη
λειτουργία του παραπάνω συστήµατος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή
που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και
πλήρη λειτουργία.
4. Όλα τα έγγραφα τεκµηρίωσης (documentation), πληροφορίες και
πρωτόκολλα επικοινωνίας και τα µέσα εγκατάστασής του λογισµικού
(CD-ROM, δισκέτες κλπ.).
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο απλού ζεύγους φωτεινών πινακίδων µεταβλητού ορίου ταχύτητας
(VSLS)
Άρθρο Ζ-344.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-344.2:
ΕΥΡΩ

Eντός σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Έξι χιλιάδες εκατό €
(Αριθµητικά): 6.100,00
Eκτός σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 6.250,00
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Άρθρο Ζ-345: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
– VMS
Για την ηλεκτρική αποσύνδεση, αποκαθήλωση και µεταφορά σε τόπο, που θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία, µιας Φωτεινής Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυµάτων
(VMS.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη για:
Αποσύνδεση όλων των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, αποσύνδεση των
µεταλλικών στηρίξεων και αποκαθήλωση µε τη βοήθεια κατάλληλου
ανυψωτικού µέσου της φωτεινής πινακίδας.
2. Φόρτωση της φωτεινής πινακίδας επί κατάλληλου µεταφορικού µέσου
και µεταφορά και εκφόρτωση αυτής σε χώρο που θα υποδειχθεί από
την Υπηρεσία εντός των ορίων που εκτείνεται η παρούσα εργολαβία.
Κάθε υλικό, µικροϋλικό, µηχανικό και µεταφορικό µέσο καθώς και εργασία,
που απαιτείται, για την αποξήλωση και αποµάκρυνση της φωτεινής
πινακίδας.
Τιµή για την αποξήλωση µιας Φωτεινής Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS)
1.

Άρθρο Ζ-345.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-345.2:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-345.3:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-345.4:
ΕΥΡΩ

εκτός σήραγγας τύπου Ι
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
(Ολογράφως): Οκτακόσια ενενήντα €
(Αριθµητικά): 890,00
εκτός σήραγγας τύπου ΙΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
(Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 450,00
εκτός σήραγγας τύπου ΙΙΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
(Ολογράφως): Τριακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 380,00
εντός σήραγγας τύπου ΙΙΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
(Ολογράφως): Τριακόσια τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά): 335,00
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Άρθρο Ζ-346
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ
ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (VSLS)
Για την ηλεκτρική αποσύνδεση, αποκαθήλωση και µεταφορά σε τόπο που θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία Ζεύγους Φωτεινών Πινακίδων µεταβλητού ορίου
ταχύτητας (VSLS.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη για:
1. Αποσύνδεση όλων των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, αποσύνδεση των
µεταλλικών στηρίξεων και αποκαθήλωση µε τη βοήθεια κατάλληλου
ανυψωτικού µέσου του ζεύγους των φωτεινών πινακίδων.
2. Φόρτωση του ζεύγους των φωτεινών πινακίδων επί κατάλληλου
µεταφορικού µέσου και µεταφορά και εκφόρτωση αυτού σε χώρο που
θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία εντός των ορίων που εκτείνεται η
παρούσα εργολαβία.
Κάθε υλικό, µικροϋλικό, µηχανικό και µεταφορικό µέσο καθώς και εργασία, που
απαιτείται, για την αποξήλωση και αποµάκρυνση του ζεύγους των φωτεινών
πινακίδων.
Τιµή για την αποξήλωση ενός Ζεύγους Φωτεινών Πινακίδων µεταβλητού ορίου
ταχύτητας (VSLS)
Άρθρο Ζ-346.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-346.2:
ΕΥΡΩ

εντός σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
(Ολογράφως): Τριακόσια €
(Αριθµητικά): 300,00
εκτός σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 170,00
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Άρθρο Ζ-347: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΛΩΡΙ∆ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ -LCSΓια την ηλεκτρική αποσύνδεση, αποκαθήλωση και µεταφορά σε τόπο που θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία Ζεύγους Φωτεινών Πινακίδων καθορισµού λωρίδων
κυκλοφορίας (LCS) εντός ή εκτός σήραγγας.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη για:
1. Αποσύνδεση όλων των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, αποσύνδεση των
µεταλλικών στηρίξεων και αποκαθήλωση µε τη βοήθεια κατάλληλου
ανυψωτικού µέσου του ζεύγους των φωτεινών πινακίδων.
2. Φόρτωση του ζεύγους των φωτεινών πινακίδων επί κατάλληλου
µεταφορικού µέσου και µεταφορά και εκφόρτωση αυτού σε χώρο που
θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία εντός των ορίων που εκτείνεται η
παρούσα εργολαβία.
Κάθε υλικό, µικροϋλικό, µηχανικό και µεταφορικό µέσο καθώς και εργασία, που
απαιτείται, για την αποξήλωση και αποµάκρυνση του ζεύγους των φωτεινών
πινακίδων.
Τιµή για την αποξήλωση ενός Ζεύγους Φωτεινών Πινακίδων καθορισµού λωρίδων
κυκλοφορίας (LCS)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια ενενήντα €
(Αριθµητικά): 290,00
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Άρθρο Ζ-348: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ
ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΥΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)

ΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΜΕ

Για την ηλεκτρική αποσύνδεση, αποκαθήλωση και µεταφορά σε τόπο που θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία Πινακίδας Στατικού Μηνύµατος µε Αναλάµποντες
Φανούς.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη για:
1. Αποσύνδεση όλων των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, αποσύνδεση των
µεταλλικών στηρίξεων και αποκαθήλωση µε τη βοήθεια κατάλληλου
ανυψωτικού µέσου της Πινακίδας Στατικού Μηνύµατος.
2. Φόρτωση της Πινακίδας Στατικού Μηνύµατος επί κατάλληλου
µεταφορικού µέσου και µεταφορά και εκφόρτωση αυτής σε χώρο που
θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία εντός των ορίων που εκτείνεται η
παρούσα εργολαβία.
Κάθε υλικό, µικροϋλικό, µηχανικό και µεταφορικό µέσο καθώς και
εργασία, που απαιτείται, για την αποξήλωση και αποµάκρυνση της
Πινακίδας Στατικού Μηνύµατος.
Τιµή για την αποξήλωση µιας Πινακίδας Στατικού Μηνύµατος µε αναλάµποντες
φανούς.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια δέκα €
(Αριθµητικά): 310,00
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Άρθρο Ζ-349:
ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΕΣ
ΦΑΝΟΥΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση ή αντικατάσταση
υπάρχουσας και δοκιµή Πινακίδας Στατικού Μηνύµατος µε Αναλάµποντες Φανούς
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει:
1. Σταθερή πινακίδα σήµανσης µε την κατάλληλη ανακλαστική µεµβράνη
και µε δύο αναλάµποντες φανούς σηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις ΤΠ
2. Ελεγκτή Πινακίδας (sign controller)
3. Μεταλλική
κατασκευή
στήριξης
για
την
πινακίδα,
συµπεριλαµβανοµένης της βάσης από σκυρόδεµα µε εκσκαφή,
επανεπίχωση κλπ.
4. Συσκευή µετατροπής των σηµάτων του ελεγκτή από σειριακά σε
Ethernet / IP (IP adaptor), εφόσον απαιτείται
5. Καλώδια για την πλήρη µεταφορά των σηµάτων ελέγχου της
πινακίδας και του ελεγκτή της µέχρι το σηµείο σύνδεσης προς τον
κεντρικό εξοπλισµό (το PLC, το δίκτυο, το αντίστοιχο ΚΕΣ ή όπως
αλλιώς απαιτείται για να γίνεται ο έλεγχος της πινακίδας από το
σύστηµα TMS), συµπεριλαµβανοµένου τυχόν τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού που µπορεί να απαιτηθεί για τη µεταφορά των σηµάτων.
6. Καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς την πινακίδα
και τον ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό που θα
χρησιµοποιηθεί.
7. Σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόµενων καλωδίων,
την εκσκαφή και κάλυψη/επιχωµάτωση των αγωγών, το σκυρόδεµα
επικάλυψης ή πάκτωσης (όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια µε τα
καπάκια τους και κάθε άλλο υλικό που είναι απαραίτητο για την
ολοκληρωµένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή
υπόγειας εγκατάστασης.
8. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών
τάσεων ισχύος (µε surge arrestors) για τις συσκευές που
τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου αλλού απαιτείται.
9. Ερµάριο (ή ερµάρια) πεδίου που θα χρησιµοποιηθεί για την
εγκατάσταση του τοπικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού, µε τα κατάλληλα
πλαίσια στήριξης (racks), τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού
ελέγχου (θερµαντικό στοιχείο, ανεµιστήρα, θερµοστάτη κλπ.), τον
εξοπλισµό διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στο ερµάριο (ασφάλειες,
ρευµατολήπτες,
φωτισµό,
διατάξεις
προστασίας,
γείωση,
µετασχηµατιστές εάν απαιτηθούν κλπ.), την κατασκευή στήριξης του
ερµαρίου (βάση από σκυρόδεµα ή υλικά προσάρτησης σε ιστό), τους
σωλήνες στη βάση του ερµαρίου για την είσοδο καλωδίων, βαµµένο
και µε την κατάλληλη πινακίδα σήµανσης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
• Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής
ισχύος από την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου
µέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήµατος.
• Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την
άψογη λειτουργία του παραπάνω συστήµατος.
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•

Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση,
σύνδεση και δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος
σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
• Όλη την τεκµηρίωση του λογισµικού και τα µέσα εγκατάστασής του
(CD-ROM, δισκέτες κλπ.).
• Όλη την τεκµηρίωση (documentation) συµπεριλαµβανοµένων
πληροφοριών για τα πρωτόκολλα επικοινωνίας.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο Πινακίδας Στατικού Μηνύµατος µε Αναλάµποντες Φανούς
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα €
(Αριθµητικά): 2.790,00
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Άρθρο Ζ-350:
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση ή αντικατάσταση
υπάρχουσας πλήρους φωτεινής πινακίδας σήµανσης εξόδου διαφυγής, διπλής όψης,
µε φωτοσηµαντήρα σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη
µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει:
1.
2.
3.
4.

φωτεινή πινακίδα µε λαµπτήρα φθορισµού και όργανα αφής
φωτοσηµαντήρα
βραχίονες στήριξης
καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς την πινακίδα
και το φωτοσηµαντήρα, πυράντοχα NHXH F180/E90.

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη:
• δοκιµών,
• ελέγχων και
• ρυθµίσεων
καθώς και όλων των απαραίτητων υλικών – µικροϋλικών, για πλήρη και κανονική
λειτουργία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής
σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους της δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτεινής πινακίδας σήµανσης εξόδου διαφυγής
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια τριάντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 338,00
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Άρθρο Ζ-351:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΤΟΣ
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΤΗΡΙΑΣ ΣΤΟΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70%ΗΛΜ-48 +30%ΗΛΜ-61)

ΣΗΡΑΓΓΑΣ

Η

ΕΝΤΟΣ

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιµή του
Τηλεφώνου Ανάγκης εκτός σήραγγας ή εντός διασυνδετήριας στοάς σήραγγας,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει:
1. Tην τηλεφωνική συσκευή ανάγκης
2. Τον ηµιθάλαµο, µέσα στο οποίο εγκαθίσταται το τηλέφωνο, µε την
ανακλαστική σήµανσή του και την πινακίδα οδηγιών προς το χρήστη
3. Την κατασκευή στήριξης του ηµιθαλάµου και του τηλεφώνου,
περιλαµβανοµένων όλων των υλικών, εξαρτηµάτων, στηριγµάτων και
µικροϋλικών τοποθέτησης και στήριξης, των δαπανών εκσκαφής και
θεµελίωσης από οπλισµένο σκυρόδεµα της βάσης
4. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων
ισχύος (µε surge arrestors) για τις ηλεκτρονικές συσκευές, και όπου αλλού
απαιτείται.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
• κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος
από την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου µέχρι όλα
τα όργανα του υπόψη συστήµατος,
• κάθε εργασία και υλικό για τη διαµόρφωση του στηθαίου ασφαλείας στο
σηµείο εγκατάστασης του τηλεφώνου, για την ασφαλή πρόσβαση των
αυτοκινητιστών πίσω από το στηθαίο,
• κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη
λειτουργία του παραπάνω συστήµατος,
• κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση
και δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική
και πλήρη λειτουργία,
• όλη την τεκµηρίωση (documentation),
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο Τηλεφώνου Ανάγκης εκτός σήραγγας ή εντός διασυνδετήριας
στοάς σήραγγας:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια πενήντα €
(Αριθµητικά): 1.050,00
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Άρθρο Ζ-352:
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-88)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιµή πλήρους
Τηλεφωνικού Θαλάµου Τηλεφώνου Ανάγκης Σήραγγας χωρίς την τηλεφωνική συσκευή,
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει:
•

Το θάλαµο µε εσωτερικό φωτιστικό σώµα, την ειδική θύρα του η οποία
είναι πυράντοχη F30 και ηχοµονωτική, επαναφέρεται µε µηχανισµό στη
κλειστή θέση και το άνοιγµα της ανιχνεύεται µε τερµατικό διακόπτη, την
φωτεινή πινακίδα σήµανσης 40cmX40cm κατασκευασµένη από
ανοξείδωτο χάλυβα και το φωτοσηµαντήρα µε λάµπα xenon. H κατασκευή
του θαλάµου είναι από γαλβανισµένη και βαµµένη ή ανοξείδωτη λαµαρίνα
µε επενδύσεις άθραυστου υαλοπίνακα.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:

1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται για τη σύνδεση της τηλεφωνικής
συσκευής, τη σύνδεση παροχής ηλεκτρικής ισχύος και γειώσεων µε τις
αναµονές των υπαρχόντων δικτύων.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη
λειτουργία του παραπάνω εξοπλισµού.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και
δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και
πλήρη λειτουργία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
4. Όλη την τεκµηρίωση (documentation).
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους Τηλεφωνικού Θαλάµου Τηλεφώνου Ανάγκης
Σήραγγας (χωρίς τη τηλεφωνική συσκευή)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια εννιακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 1.980,00
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Άρθρο Ζ-353: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝΤΟΣ Η ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70%ΗΛΜ-48 +30%ΗΛΜ-61)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιµή µιας
Τηλεφωνικής συσκευής Ανάγκης εντός ή εκτός σήραγγας, σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
• κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την πλήρη εγκατάσταση και
την άψογη λειτουργία της συσκευής, που θα ενταχθεί σε υφιστάµενη και
υπό λειτουργία εγκατάσταση, κάθε είδους σύνδεση (ισχυρών και
ασθενών ρευµάτων), ρυθµίσεις και δοκιµές για την παράδοση του όλου
συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία,
• όλη την τεκµηρίωση (documentation),
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τηλεφωνική συσκευή ανάγκης σήραγγας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια σαράντα €
(Αριθµητικά): 540,00
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Άρθρο Ζ-354 ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-61)

ΛΗΨΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιµή
έγχρωµης σταθερής µηχανής λήψης Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης (CCTV fixed
camera) σήραγγας σύµφωνα µε τις ΤΠ, τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει:
1. Μηχανή λήψης και Φακό
2. Προστατευτικό περίβληµα µηχανής λήψης, µε τις διατάξεις
περιβαλλοντικής
προστασίας
και
µε
µηχανισµό
πλυσίµατος/σκουπίσµατος.
3. Βραχίονα στήριξης της µηχανής λήψης, περιλαµβανοµένων όλων των
υλικών, εξαρτηµάτων, στηριγµάτων και µικροϋλικών τοποθέτησης και
στήριξης.
4. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών
τάσεων ισχύος (µε surge arrestors) για τις συσκευές που
τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου αλλού απαιτείται.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
• κάθε υλικό και εργασία που απαιτείται για την παροχή ηλεκτρικής
ισχύος στη θέση του πίνακα,
• κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την
άψογη λειτουργία του παραπάνω συστήµατος,
• κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση,
σύνδεση και δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του
συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία,
• όλη την τεκµηρίωση (documentation)
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο Σταθερής µηχανής λήψης Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης
σήραγγας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 3.370,00
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Άρθρο Ζ-355: ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΛΗΨΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-61)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιµή
έγχρωµης τηλεχειριζόµενης µηχανής λήψης κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης
(CCTV PTZ camera) υπαίθρου σύµφωνα µε τις ΤΠ τη µελέτη, τα Π.Κ.Ε., και τα λοιπά
τεύχη δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει:
1. Μηχανή λήψης και Φακό µεταβλητής εστίασης (zoom)
2. Προστατευτικό περίβληµα µηχανής λήψης, µε τις διατάξεις
περιβαλλοντικής
προστασίας
και
µε
µηχανισµό
πλυσίµατος/σκουπίσµατος
3. Εξωτερική µονάδα πανοραµικής / υπό κλίση λήψης (Pan/Tilt unit)
4. ∆έκτη ελέγχου µηχανής λήψης (camera control receiver)
5. Ιστό ανάρτησης της µηχανής λήψης, περιλαµβανοµένων όλων των
υλικών, εξαρτηµάτων, στηριγµάτων και µικροϋλικών τοποθέτησης και
στήριξης, των δαπανών εκσκαφής και θεµελίωσης από οπλισµένο
σκυρόδεµα του ιστού και των σχετικών φρεατίων έλξης καλωδίων
6. Βραχίονα στήριξης της µηχανής λήψης
7. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών
τάσεων ισχύος (µε surge arrestors) για τις συσκευές που
τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου αλλού απαιτείται.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
• κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής
ισχύος από την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου
µέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήµατος,
• κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την
άψογη λειτουργία του παραπάνω συστήµατος,
• κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση,
σύνδεση και δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος
σε κανονική και πλήρη λειτουργία,
• όλη την τεκµηρίωση (documentation),
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους τηλεχειριζόµενης
Κυκλώµατος Τηλεόρασης υπαίθρου:
ΕΥΡΩ

µηχανής

λήψης

Κλειστού

(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες εννιακόσια €
(Αριθµητικά): 5.900,00
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Άρθρο Ζ-356: ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΛΗΨΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΜΟΝΟ Η ΣΥΣΚΕΥΗ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-61)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση ή αντικατάσταση
υπάρχουσας και δοκιµή έγχρωµης τηλεχειριζόµενης µηχανής λήψης κλειστού
κυκλώµατος τηλεόρασης (CCTV PTZ camera) υπαίθρου σύµφωνα µε τις ΤΠ, τη
µελέτη, τα Π.Κ.Ε., και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει:
1. Μηχανή λήψης και Φακό µεταβλητής εστίασης (zoom)
2. Προστατευτικό περίβληµα µηχανής λήψης, µε τις διατάξεις
περιβαλλοντικής
προστασίας
και
µε
µηχανισµό
πλυσίµατος/σκουπίσµατος
3. Εξωτερική µονάδα πανοραµικής / υπό κλίση λήψης (Pan/Tilt unit)
4. ∆έκτη ελέγχου µηχανής λήψης (camera control receiver)
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
• κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την πλήρη εγκατάσταση και
την άψογη λειτουργία της συσκευής, που θα ενταχθεί σε υφιστάµενη και
υπό λειτουργία εγκατάσταση, κάθε είδους σύνδεση (ισχυρών και
ασθενών ρευµάτων), ρυθµίσεις και δοκιµές για την παράδοση του όλου
συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία,
• όλη την τεκµηρίωση (documentation),
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο τηλεχειριζόµενης µηχανής λήψης Κλειστού
Τηλεόρασης υπαίθρου (µόνο η συσκευή):
ΕΥΡΩ

Κυκλώµατος

(Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες πενήντα €
(Αριθµητικά): 4.050,00
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Άρθρο Ζ-357:

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΩΣΗΣ (JET FAN)

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση ή αντικατάσταση
υπάρχοντος πλήρους αξονικού ανεµιστήρα τύπου ώσης (JET FAN), για διαµήκη
αερισµό σήραγγας, πλήρως εγκατεστηµένου, µαζί µε το αναλογούν ποσοστό του
πίνακα κινήσεως (ελεγκτές, εκκινητές, θερµοµαγνητική προστασία, διόρθωση
συνηµιτόνου), ως επίσης και τον εξοπλισµό αυτόµατης και χειροκίνητης λειτουργίας,
σύµφωνα µε τη µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επί πλέον:
•

•

η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση µε όλα τα
υλικά και µικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης, που θα αποτελούνται
από εύκαµπτο καλώδιο (χάλκινο) µε επένδυση LSZH (Low Smoke Zero
Halogen) και στυπιοθλίπτες ανθεκτικούς στη φωτιά και µε επένδυση
από υλικό ανθεκτικό σε θερµοκρασία 250ο C για µία ώρα, ενώ η τελική
σύνδεση των ανεµιστήρων ώσης µε ενδοασφαλισµένο επαφέα τύπου
MARACHEL ή ισοδύναµο σε ανοξείδωτο προστατευτικό περίβληµα µε
επένδυση από υλικό ανθεκτικό σε θερµοκρασία 250ο C για µια ώρα
καθώς και όλες οι απαραίτητες εργασίες και τα υλικά και µικροϋλικά
εγκατάστασης, σύνδεσης κλπ για παράδοση του ανεµιστήρα σε πλήρη
και κανονική λειτουργία µετά από ρυθµίσεις, ελέγχου και δοκιµές, που
συµπεριλαµβάνουν δοκιµές και αποµίµηση πραγµατικών συνθηκών
πυρκαϊάς

Τιµή ανά τεµάχιο ανεµιστήρα
Άρθρο Ζ-357.1: Ανεµιστήρας ώσης διαµέτρου 1.120 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-39)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά € και πενήντα
λεπτά
(Αριθµητικά): 14.287,50
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Άρθρο Ζ-358: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ CO, NO ΚΑΙ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-87)
Για την προµήθεια µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση
συστήµατος µέτρησης µονοξειδίου του άνθρακα (CO), µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ)
και ορατότητας (καπνού), που περιλαµβάνει τον απαιτούµενο αριθµό ζευγών
αισθητηρίων και µονάδων αξιολόγησης δεδοµένων, πλήρως εγκατεστηµένων,
σύµφωνα µε τη µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επί πλέον:
α.

όλες οι ηλεκτρικές γραµµές µετά των απαραιτήτων, καλωδιώσεων,
στηριγµάτων, και το αναλογούν ποσοστό σωληνώσεων, σχαρών, κλπ., για
- την ηλεκτρική τροφοδότηση κάθε αισθητήρα και κάθε µονάδας
αξιολόγησης από το πλησιέστερο Ερµάριο Ανάγκης Σήραγγας (ΕΑΣ)
- τη µεταφορά δεδοµένων µεταξύ των δύο αισθητήρων κάθε ζεύγους
- τη µεταφορά δεδοµένων µεταξύ του ενός αισθητήρα και της µονάδας
αξιολόγησης προς την οποία συνδέεται το ζεύγος αισθητήρων
- τη γραµµή µεταφοράς δεδοµένων από κάθε µονάδα αξιολόγησης
µέχρι τις κεντρικές συσκευές της εγκατάστασης SCADA ή/και PLC
στην τοπική τερµατική οµάδα

β.

η προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου λογισµικού ρύθµισης και
µεταβολής των παραµέτρων µέτρησης

γ.

η προµήθεια όλων των υλικών, µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης,
µετά της µεταφοράς τους επί τόπου του έργου και κάθε εργασία πλήρους
κατασκευής του συστήµατος για παράδοσή του σε πλήρη και κανονική
λειτουργία σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης µετά από
ελέγχους, ρυθµίσεις και δοκιµές

Τιµή ανά τεµάχιο συστήµατος µέτρησης µονοξειδίου του άνθρακα (CO), µονοξειδίου
του αζώτου (ΝΟ) και ορατότητας (καπνού)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 26.450,00
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Άρθρο Ζ-359: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-87)

ΜΕΤΡΗΣΗΣ CO, NO ΚΑΙ

Για την προµήθεια µεταφορά επί τόπου του έργου και αντικατάσταση υπάρχοντος
συστήµατος µέτρησης µονοξειδίου του άνθρακα (CO), µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ)
και ορατότητας (καπνού), που περιλαµβάνει τον απαιτούµενο αριθµό ζευγών
αισθητηρίων και µονάδων αξιολόγησης δεδοµένων, πλήρως εγκατεστηµένων,
σύµφωνα µε τη µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επί πλέον:
•

όλες οι απαραίτητες συνδέσεις µε υφιστάµενες καλωδιώσεις και δοκιµές
για πλήρη ενσωµάτωση σε υφιστάµενη εγκατάσταση µέτρησης , για
• την ηλεκτρική τροφοδότηση κάθε αισθητήρα και κάθε µονάδας
αξιολόγησης από το πλησιέστερο Ερµάριο Ανάγκης Σήραγγας
(ΕΑΣ)
• τη µεταφορά δεδοµένων µεταξύ των δύο αισθητήρων κάθε ζεύγους
• τη µεταφορά δεδοµένων µεταξύ του ενός αισθητήρα και της
µονάδας αξιολόγησης προς την οποία συνδέεται το ζεύγος
αισθητήρων
• τη γραµµή µεταφοράς δεδοµένων από κάθε µονάδα αξιολόγησης
µέχρι τις κεντρικές συσκευές της εγκατάστασης SCADA ή/και PLC
στην τοπική τερµατική οµάδα
• η προµήθεια όλων των υλικών, µικροϋλικών εγκατάστασης και
σύνδεσης, µετά της µεταφοράς τους επί τόπου του έργου και κάθε
εργασία πλήρους κατασκευής του συστήµατος για παράδοσή του
σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύµφωνα και µε τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης µετά από ελέγχους, ρυθµίσεις και δοκιµές

Τιµή ανά τεµάχιο συστήµατος µέτρησης µονοξειδίου του άνθρακα (CO), µονοξειδίου
του αζώτου (ΝΟ) και ορατότητας (καπνού)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι δύο χιλιάδες €
(Αριθµητικά): 22.000,00
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Άρθρο Ζ-360:
∆ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΣΕ
ΣΗΡΑΓΓΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-87)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ή
αντικατάσταση υπάρχουσας διάταξης µέτρησης της ταχύτητας και της διεύθυνσης
του αέρα µέσα σε σήραγγα, αποτελούµενης από δυο ποµποδέκτες και µία µονάδα
αξιολόγησης δεδοµένων, συνδεδεµένης στη µονάδα αξιολόγησης δεδοµένων του
συστήµατος µέτρησης ρύπων και πλήρως εγκατεστηµένης, σύµφωνα µε τη µελέτη,
τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
•

η προµήθεια επί τόπου του έργου της διάταξης µέτρησης ταχύτητας /
διεύθυνσης αέρα εντός σήραγγας µε όλες τις απαραίτητες συνδέσεις και
δοκιµές για πλήρη ενσωµάτωση σε υφιστάµενη εγκατάσταση µέτρησης,
µε:
− την ηλεκτρική τροφοδότηση της µονάδας αξιολόγησης από το
πλησιέστερο Ερµάριο ∆ιανοµής Σήραγγας (ΕΑΣ)
− την τροφοδότηση των δυο ποµποδεκτών από τη µονάδα
αξιολόγησης
− τη µεταφορά δεδοµένων από τη µονάδα αξιολόγησης της
παραπάνω διάταξης µέχρι τη µονάδα αξιολόγησης του συστήµατος
µέτρησης ρύπων
• η δαπάνη εργασίας τοποθέτησης, σύνδεσης, στήριξης, ελέγχου,
δοκιµών και ρυθµίσεων
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την
έντεχνη εγκατάσταση, σύνδεση και καλή λειτουργία του, σύµφωνα και µε
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο διάταξης µέτρησης της ταχύτητας και της διεύθυνσης του αέρα
µέσα σε σήραγγα
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): Εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τρία € και
εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 9.843,75
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Άρθρο Ζ-361:
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-87)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ή
αντικατάσταση υπάρχοντος διατεταγµένου ανεµόµετρου υπαίθρου µέτρησης της
ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέµου, έξω από στόµιο σήραγγας,
εγκατεστηµένου πάνω στον ιστό του φωτοµέτρου ή οπουδήποτε άλλου υποδειχθεί
από την υπηρεσία, πλήρως εγκατεστηµένου, σύµφωνα µε τη µελέτη, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επί πλέον:
•

•

όλες οι απαραίτητες συνδέσεις και δοκιµές για πλήρη ενσωµάτωση σε
υφιστάµενη εγκατάσταση µέτρησης, για:
− την ηλεκτρική τροφοδότησή του
− τη µεταφορά δεδοµένων από τη µονάδα αξιολόγησης µέχρι τις
κεντρικές συσκευές της εγκαταστάσεως SCADA ή/και PLC στο
κτήριο εξυπηρετήσεως
η προµήθεια όλων των υλικών, µικροϋλικών εγκατάστασης και
σύνδεσης, µετά της µεταφοράς τους επί τόπου του έργου καθώς και
κάθε εργασία πλήρους κατασκευής του συστήµατος για την παράδοσή
του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης, µετά από ελέγχους, ρυθµίσεις και δοκιµές

Τιµή ανά τεµάχιο ανεµόµετρου υπαίθρου
ΕΥΡΩ
λεπτά

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι € και είκοσι πέντε
(Αριθµητικά): 2.756,25
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Άρθρο Ζ-362:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡΥΨΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιµή του
Συστήµατος Ανίχνευσης Υπέρυψων Οχηµάτων (OHVD) σύµφωνα µε τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που
περιλαµβάνει:
1.
2.
3.
4.

∆ιάταξη διπλών υπέρυθρων ακτινών
Εξοπλισµό Τοπικού Ελεγκτή.
Προσοµοιωτή επικοινωνίας
Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών
τάσεων ισχύος (µε surge arrestors) για τις συσκευές που
τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου αλλού απαιτείται.

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
• κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την πλήρη εγκατάσταση και
την άψογη λειτουργία της συσκευής, που θα ενταχθεί σε υφιστάµενη και
υπό λειτουργία εγκατάσταση, κάθε είδους σύνδεση (ισχυρών και
ασθενών ρευµάτων), ρυθµίσεις και δοκιµές για την παράδοση του όλου
συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία,
• όλη
την
τεκµηρίωση
(documentation)
του
εξοπλισµού
συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για τα πρωτόκολλα επικοινωνίας.
Τιµή ανά τεµάχιο Συστήµατος Ανίχνευσης Υπέρυψων Οχηµάτων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες εννιακόσια εξήντα €
(Αριθµητικά): 3.960,00
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Άρθρο Ζ-363: ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση ή αντικατάσταση
υπάρχουσας και δοκιµή του Ανιχνευτή Κυκλοφορίας Επαγωγικών Βρόχων, σύµφωνα
µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει:
1. Ελεγκτή ανίχνευσης για την επεξεργασία των σηµάτων των επαγωγικών
βρόχων, αριθµού καναλιών όπως αναφέρεται παρακάτω
2. Τον υπερκείµενο ελεγκτή, που ενδέχεται να χρησιµοποιηθεί για την
περαιτέρω επεξεργασία των δεδοµένων
3. Τον προσοµοιωτή επικοινωνίας
4. Το λογισµικό συλλογής και επεξεργασίας των µετρήσεων και το λογισµικό
τοπικών δοκιµών µε οριστικές και αµετάκλητες άδειες χρήσης από την ΕΟΑΕ
ή τρίτο που θα εργάζεται για την ΕΟΑΕ, µη υποκείµενες σε οποιαδήποτε
περαιτέρω τέλη χρήσης (royalties κλπ.).
5. Ανηγµένα συσκευή µετατροπής των σηµάτων του ελεγκτή/ών από σειριακά
σε Ethernet / IP (IP adaptor), εφόσον απαιτείται
6. Tα καλώδια για τη µεταφορά των σηµάτων από τον ελεγκτή/ές στο σηµείο
επαφής µε τον κεντρικό εξοπλισµό (το PLC, το δίκτυο, το αντίστοιχο ΚΕΣ ή
όπως αλλιώς απαιτείται για να γίνεται ο έλεγχος της διάταξης)
7. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τον ηλεκτρονικό
εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί.
8. Όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόµενων
καλωδίων, την εκσκαφή και κάλυψη/επιχωµάτωση των αγωγών, το
σκυρόδεµα (όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια και κάθε άλλο υλικό που είναι
απαραίτητο για την ολοκληρωµένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες
ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
9. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων
ισχύος (µε surge arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά,
και όπου αλλού απαιτείται.
10. Το ερµάριο/α πεδίου ή πίνακα/ες στη σήραγγα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για την εγκατάσταση, µε τα κατάλληλα εξαρτήµατα στήριξης, µε τις
κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου (θερµαντικό στοιχείο,
ανεµιστήρα, θερµοστάτη κλπ.), τον εξοπλισµό διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
(ασφάλειες, ρευµατολήπτες, φωτισµό, διατάξεις προστασίας, γείωση,
µετασχηµατιστές εάν απαιτηθούν κλπ.), την κατασκευή στήριξης (βάση από
σκυρόδεµα ή υλικά προσάρτησης), τους σωλήνες στη βάση του για την
είσοδο καλωδίων, βαµµένο και µε την κατάλληλη πινακίδα σήµανσης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
• κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος
από την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου µέχρι όλα
τα όργανα του υπόψη συστήµατος,
• κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη
λειτουργία του παραπάνω συστήµατος,
• κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση
και δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική
και πλήρη λειτουργία,
• όλη την τεκµηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνοµα της ΕΟΑΕ και
τα µέσα εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω
λογισµικά,
• όλη την τεκµηρίωση του εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων
πληροφοριών για τα πρωτόκολλα επικοινωνίας.
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Τιµή ανά τεµάχιο Ανιχνευτή Κυκλοφορίας Επαγωγικών Βρόχων
Άρθρο Ζ-363.1:
ΕΥΡΩ

Ανιχνευτής κυκλοφορίας επαγωγικών βρόχων 4 καναλιών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια εξήντα δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1.462,50

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 482 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-364:
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο∆ΟΥ ΠΛΗΡΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-87)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιµή του
Σταθµού Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού (RWIS) σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που
περιλαµβάνει:
1. Το κυρίως σώµα του σταθµού
2. Τους παρακάτω αισθητήρες όπως περιγράφονται στις ΤΠ:
− Αισθητήρας Θερµοκρασίας Περιβάλλοντος
− ∆ύο αισθητήρες οδοστρώµατος (road sensor) µε τις κατάλληλες
δυνατότητες για την ανίχνευση πάγου (ανίχνευση κατάστασης
οδοστρώµατος, θερµοκρασίας οδοστρώµατος, συγκέντρωσης χηµικών
υπολειµµάτων και αλατιού, υγρασίας οδοστρώµατος κλπ.)
− Αισθητήρας Θερµοκρασίας κάτω από την Επιφάνεια του Οδοστρώµατος
− Αισθητήρας Κατεύθυνσης Ανέµου
− Αισθητήρας Ταχύτητας Ανέµου
− Αισθητήρας Σχετικής Υγρασίας
− Αισθητήρας Ορατότητας
− Αισθητήρας Κατακρηµνίσεων
3. Τον καταγραφέα δεδοµένων (data logger)
4. Την υποδοµή υποστήριξης και βάσεις Σκυροδέµατος, όπου απαιτούνται
5. Την κατασκευή προστασίας του σταθµού από βανδαλισµό και ανεπιθύµητη
πρόσβαση.
6. Το λογισµικό τοπικών δοκιµών µε οριστική και αµετάκλητη άδεια χρήσης από
την ΕΟΑΕ ή τρίτο, που θα εργάζεται για την ΕΟΑΕ, µη υποκείµενη σε
οποιαδήποτε περαιτέρω τέλη χρήσης (royalties κλπ.).
7. Το λογισµικό Συστήµατος Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού (λογισµικό
RWISys) για τη συλλογή και τη διαχείριση δεδοµένων από το σταθµό RWIS
και για την πρόβλεψη σχηµατισµού πάγου στην επιφάνεια της οδού, µε
οριστική και αµετάκλητη άδεια χρήσης από την ΕΟΑΕ ή τρίτο που θα
εργάζεται για την ΕΟΑΕ για απεριόριστο αριθµό εγκαταστάσεων σε
υπολογιστές και για απεριόριστο αριθµό σταθµών RWIS, µη υποκείµενη σε
οποιαδήποτε περαιτέρω τέλη χρήσης (royalties κλπ.).
8. Ανηγµένα συσκευή µετατροπής των σηµάτων του ελεγκτή από σειριακά σε
Ethernet / IP (IP adaptor), εφόσον απαιτείται
9. Tα καλώδια για την πλήρη µεταφορά των σηµάτων των αισθητήρων προς τον
καταγραφέα δεδοµένων (data logger) και από εκεί µέχρι το σηµείο σύνδεσης
προς τον κεντρικό εξοπλισµό (το PLC, το δίκτυο, το αντίστοιχο ΚΕΣ ή όπως
αλλιώς απαιτείται για να γίνεται ο έλεγχος του σταθµού),
συµπεριλαµβανοµένου τυχόν τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού που µπορεί να
απαιτηθεί για τη µεταφορά των σηµάτων.
10. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τους αισθητήρες
και τον ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί.
11. Όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόµενων
καλωδίων, την εκσκαφή και κάλυψη/επιχωµάτωση των αγωγών, το
σκυρόδεµα επικάλυψης ή πάκτωσης (όπου είναι απαραίτητο) και κάθε άλλου
υλικό που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωµένη τοποθέτηση των καλωδίων
σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
12. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων
ισχύος (µε surge arrestors) για τις συσκευές, που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά,
και όπου αλλού απαιτείται.
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13. Το ερµάριο (ή ερµάρια) πεδίου, που θα χρησιµοποιηθεί για την εγκατάσταση
του τοπικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού, µε τα κατάλληλα πλαίσια στήριξης
(racks), τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου (θερµαντικό
στοιχείο, ανεµιστήρα, θερµοστάτη κλπ.), τον εξοπλισµό διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας στο ερµάριο (ασφάλειες, ρευµατολήπτες, φωτισµό, διατάξεις
προστασίας, γείωση, µετασχηµατιστές εάν απαιτηθούν κλπ.), την κατασκευή
στήριξης του ερµαρίου (βάση από σκυρόδεµα ή υλικά προσάρτησης σε ιστό),
τους σωλήνες στη βάση του ερµαρίου για την είσοδο καλωδίων, βαµµένο και
µε την κατάλληλη πινακίδα σήµανσης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
• κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής
ισχύος από την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου
µέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήµατος,
• κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την
άψογη λειτουργία του παραπάνω συστήµατος,
• κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση,
σύνδεση και δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος
σε κανονική και πλήρη λειτουργία,
• όλη την τεκµηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνοµα της ΕΟΑΕ
και τα µέσα εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω
λογισµικά,
• όλη την τεκµηρίωση του εξοπλισµού,
• τις απαιτούµενες πληροφορίες πρωτοκόλλων και αρχείων δεδοµένων
για την ανάπτυξη διεπαφής λογισµικού (interface) µε το σύστηµα από
λογισµικό τρίτου για τον έλεγχο της κυκλοφορίας.
Τιµή ανά τεµάχιο Σταθµού Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού (RWIS).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσια σαράντα €
(Αριθµητικά): 29.240,00
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Άρθρο Ζ-365:
Σταθµός µετεωρολογικών πληροφοριών οδού - ανιχνευτής
πάγου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-87)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιµή του
Σταθµού Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού - Ανιχνευτή Πάγου (RWIS - Ice
Detector) που χρησιµοποιείται για την ανίχνευση πάγου στο οδόστρωµα σε συνεργασία
µε το υπόλοιπο σύστηµα µετεωρολογικών πληροφοριών οδού (RWISYS), σύµφωνα µε
τις τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης,
που περιλαµβάνει:
1. ∆ύο αισθητήρες οδοστρώµατος (road sensors) µε τις κατάλληλες δυνατότητες
για την ανίχνευση πάγου (ανίχνευση κατάστασης οδοστρώµατος,
θερµοκρασίας οδοστρώµατος, συγκέντρωσης χηµικών υπολειµµάτων και
αλατιού, υγρασίας οδοστρώµατος κλπ.)
2. Την ηλεκτρονική κάρτα ελέγχου των αισθητήρων, η οποία συνδέεται για
επικοινωνία µε το υπόλοιπο σύστηµα µετεωρολογικών πληροφοριών οδού
(RWISYS)
3. Το λογισµικό τοπικών δοκιµών µε οριστική και αµετάκλητη άδεια χρήσης από
την ΕΟΑΕ ή τρίτο, που θα εργάζεται για την ΕΟΑΕ, µη υποκείµενη σε
οποιαδήποτε περαιτέρω τέλη χρήσης (royalties κλπ.).
4. Το λογισµικό Συστήµατος Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού (λογισµικό
RWISys) για τη συλλογή και τη διαχείριση δεδοµένων από το σταθµό RWIS
και για την πρόβλεψη σχηµατισµού πάγου στην επιφάνεια της οδού, µε
οριστική και αµετάκλητη άδεια χρήσης από την ΕΟΑΕ ή τρίτο που θα
εργάζεται για την ΕΟΑΕ για απεριόριστο αριθµό εγκαταστάσεων σε
υπολογιστές και για απεριόριστο αριθµό σταθµών RWIS, µη υποκείµενη σε
οποιαδήποτε περαιτέρω τέλη χρήσης (royalties κλπ.).
5. Ανηγµένα συσκευή µετατροπής των σηµάτων του ελεγκτή από σειριακά σε
Ethernet / IP (IP adaptor), εφόσον απαιτείται
6. Tα καλώδια για την πλήρη µεταφορά των σηµάτων των αισθητήρων προς την
ηλεκτρονική κάρτα ελέγχου και από εκεί µέχρι το σηµείο σύνδεσης προς τον
κεντρικό εξοπλισµό (τον data logger ενός άλλου µετεωρολογικού σταθµού, το
PLC, το δίκτυο, το αντίστοιχο ΚΕΣ ή όπως αλλιώς απαιτείται για να γίνεται ο
έλεγχος του σταθµού), συµπεριλαµβανοµένου τυχόν τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού που µπορεί να απαιτηθεί για τη µεταφορά των σηµάτων.
7. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τους αισθητήρες
και τον ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί.
8. Όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόµενων
καλωδίων, την εκσκαφή και κάλυψη/επιχωµάτωση των αγωγών, το
σκυρόδεµα επικάλυψης ή πάκτωσης (όπου είναι απαραίτητο) και κάθε άλλου
υλικό που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωµένη τοποθέτηση των καλωδίων
σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
9. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων
ισχύος (µε surge arrestors) για τις συσκευές, που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά,
και όπου αλλού απαιτείται.
10. Το ερµάριο (ή ερµάρια) πεδίου που θα χρησιµοποιηθεί για την εγκατάσταση
του τοπικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού, µε τα κατάλληλα πλαίσια στήριξης
(racks), τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου (θερµαντικό
στοιχείο, ανεµιστήρα, θερµοστάτη κλπ.), τον εξοπλισµό διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας στο ερµάριο (ασφάλειες, ρευµατολήπτες, φωτισµό, διατάξεις
προστασίας, γείωση, µετασχηµατιστές εάν απαιτηθούν κλπ.), την κατασκευή
στήριξης του ερµαρίου (βάση από σκυρόδεµα ή υλικά προσάρτησης σε ιστό),
τους σωλήνες στη βάση του ερµαρίου για την είσοδο καλωδίων, βαµµένο και
µε την κατάλληλη πινακίδα σήµανσης.
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Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
• κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής
ισχύος από την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου
µέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήµατος,
• κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη
λειτουργία του παραπάνω συστήµατος,
• κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση
και δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε
κανονική και πλήρη λειτουργία,
• όλη την τεκµηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνοµα της ΕΟΑΕ
και τα µέσα εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω
λογισµικά,
• όλη την τεκµηρίωση του εξοπλισµού,
• τις απαιτούµενες πληροφορίες πρωτοκόλλων και αρχείων δεδοµένων
για την ανάπτυξη διεπαφής λογισµικού (interface) µε το σύστηµα από
λογισµικό τρίτου για τον έλεγχο της κυκλοφορίας.

Τιµή ανά τεµάχιο Σταθµού Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού - ανιχνευτή πάγου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 5.850,00
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Άρθρο Ζ-366:
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
Για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση ή
αντικατάσταση υπάρχοντος ενός αυτοµατισµού λειτουργίας για αντιπαγετική
προστασία σωλήνων πυρόσβεσης σε γέφυρες, σήραγγες ή όπου αλλού απαιτείται,
σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου του έργου
ενός θερµοστάτη εξωτερικού χώρου ON-OFF, ενός υδροστάτη εµβαπτισµένου σε
σωλήνα ON-OFF µέσω βάννας Φ 1 ½΄΄ ΡΝ 16, η δαπάνη της πλήρους
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης µε πίνακα εφοδιασµένου µε ασφάλειες κλπ για τον
παραλληλισµό της λειτουργίας θερµοστάτη-υδροστάτη, η δαπάνη κάθε άλλου υλικού
ηλεκτρολογικού ή µη και µικροϋλικού για την εγκατάσταση και πλήρη σύνδεση, η
δαπάνη της εργασίας για την πλήρη εγκατάστασή και σύνδεσή του, η δαπάνη των
δοκιµών, ρυθµίσεων και ελέγχων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του προς λειτουργία, σύµφωνα και µε τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο αυτοµατισµού λειτουργίας για αντιπαγετική προστασία σωλήνων
πυρόσβεσης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια εξήντα πέντε € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 365,63
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Άρθρο Ζ-367: Υ∆ΡΟΣΤΟΜΙΟ ∆Ι∆ΥΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2 ½΄΄Χ2 ½΄΄Χ 4΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ή
αντικατάσταση υπάρχοντος ενός διδύµου φλαντζωτού πυροσβεστικού υδροστοµίου,
από µέταλλο όπλων ή ερυθρό ορείχαλκο επιχρωµιωµένο, µε δύο λήψεις διαµέτρου Φ
2 ½΄΄ µε ταχυσύνδεσµο και µια είσοδο διαµέτρου Φ 4΄΄, για σύνδεση µε τον
πυροσβεστικό σωλήνα, σύµφωνα µε τον Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., την ΤΣΥ και τη µελέτη.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου του υδροστοµίου και
όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και τοποθέτησης, η
δαπάνη της εργασίας τοποθέτησης, σύνδεσης, στεγάνωσης κλπ. η δαπάνη ελέγχων
και δοκιµών και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την
έντεχνη εκτέλεση και παράδοση του πυροσβεστικού υδροστοµίου σε πλήρη και
κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο υδροστοµίου δίδυµου πυροσβεστικού 2 ½΄΄Χ2 ½΄΄Χ 4΄΄

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια σαράντα οκτώ € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 348,75
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Άρθρο Ζ-368: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (HYDRANT)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ή
αντικατάσταση υπάρχοντος πυροσβεστικού κρουνού (HYDRANT) µε ένα στόµιο
λήψεως νερού, µε ταχυσύνδεσµο και στόµιο συνδέσεως µε το πυροσβεστικό δίκτυο,
γωνιακού τύπου, σύµφωνα µε τον Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., την ΤΣΥ και τη µελέτη.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου του πυροσβεστικού
κρουνού, της χυτοσιδηρής φλαντζωτής βάνας αποµόνωσης πιέσεως λειτουργίας 16
atm, του τµήµατος του σωλήνα σύνδεσης του κρουνού µέχρι το κεντρικό
πυροσβεστικό δίκτυο, των ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων, φλαντζών, στηριγµάτων
και µονώσεων για προστασία έναντι παγετού, η δαπάνη της εργασίας τοποθέτησης,
συναρµολόγησης, σύνδεσης στεγάνωσης κλπ, η δαπάνη δοκιµών, ελέγχων και κάθε
άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη τοποθέτηση,
σύνδεση και παράδοση του πυροσβεστικού κρουνού σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο πυροσβεστικού κρουνού
Άρθρο Ζ-368.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-368.2:
ΕΥΡΩ

Πυροσβεστικός κρουνός (HYDRANT) Φ 2½΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα έξι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 146,25
Πυροσβεστικός κρουνός (HYDRANT) Φ 1¾΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα επτά € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 137,25
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Άρθρο Ζ-369:

ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ (ΕΑΣ) τύπου Ι

(Αναθεωρείται µε το άρθρο 60%ΗΛΜ-20 +40%ΗΛΜ-52)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός
ερµαρίου ανάγκης σήραγγας (ΕΑΣ) τύπου Ι, βιοµηχανικού τύπου, στεγανού
(προστασίας IP65) κατασκευασµένου από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5mm ή
ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1,0mm µε ελάχιστες διαστάσεις 2,40m(Π)X1,90m(Υ)
X0,45m(Β) βαµµένο σε χρώµα κόκκινο RAL3000, χωρισµένου σε τέσσερα
ανεξάρτητα διαµερίσµατα (τρία δηµόσιας και ένα µη δηµόσιας χρήσης), που το
καθένα θα διαθέτει ανεξάρτητη θύρα αυτοκλεινόµενη και µε µεταλλική πινακίδα
σήµανσης, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Πρότυπα Κατασκευής
Έργων (ΠΚΕ),
τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που
περιλαµβάνει:
1. πίνακα ηλεκτρικής διανοµής (στο τµήµα «Μη ∆ηµόσιας Χρήσης») µε κατ’
ελάχιστο
− δύο αναχωρήσεις µε µικροαυτόµατους των 6Α,
− µία αναχώρηση των 20Α και
− ρευµατοδότη 230V/16A (IP54), που θα τροφοδοτείται από την
αναχώρηση των 20Α
2. δύο πυροσβεστικούς κρουνούς διαµέτρων Φ63mm και Φ45mm µε
ταχυσυνδέσµους «STORZ» Φ65mm και Φ45mm για τη σύνδεση µε
ελαστικό σωλήνα πυρόσβεσης.
3. Σωλήνωση από γαλβανισµένους χαλυβδοσωλήνες διαµέτρου Φ2,5” µε
την µόνωση τους (για προστασία έναντι παγετού) και τα εξαρτήµατα
σύνδεσης από τους κρουνούς έως τον κεντρικό αγωγό εντός του
καναλιού της σήραγγας
4. ορειχάλκινη φλαντζωτή βάνα αποµόνωσης της τροφοδοσίας
5. περιστρεφόµενο τύµπανο αυτόµατης εκτυλίξεως µε εύκαµπτο σωλήνα
Φ45mm µήκους 45µ µε ταχυσυνδέσµους «STORZ» Φ45mm στα άκρα,
µόνιµα συνδεδεµένο στον κρουνό Φ45mm, και αυλό εκτόξευσης νερού
Φ10mm στο άλλο άκρο.
6. περιστρεφόµενο τύµπανο αυτόµατης εκτυλίξεως µε εύκαµπτο σωλήνα
Φ65mm µήκους 45µ µε ταχυσυνδέσµους «STORZ» Φ65mm στα άκρα,
µη συνδεδεµένο στον κρουνό Φ65mm, και αυλό εκτόξευσης νερού
Φ19mm στο άλλο άκρο.
7. σύστηµα παραγωγής αφρού πυρόσβεσης, που περιλαµβάνει:
− αναµικτήρα παραγωγής αφρού ικανότητας τουλάχιστον 200lit/min σε
πίεση 5bars,
− αυλό εκτόξευσης αφρού ικανότητας τουλάχιστον 200lit/min σε πίεση
2,5bars,
− πλαστικό δοχείο 25lit µε αφρογεννητικό υγρό ποσοστού ανάµιξης 3%
τύπου F15 για πυρκαγιές κλάσης Α και Β τουλάχιστον,
− εύκαµπτο σωλήνα Φ45mm µήκους 5m
− ταχυσυνδέσµους «STORZ» για τη σύνδεση της αφρογεννήτριας µε
τον κρουνό και
− εύκαµπτο σωλήνα Φ1” µήκους 2m ταχυσυνδέσµους «STORZ» για
την αναρρόφηση του αφρογεννητικού υλικού.
8. δύο φορητούς πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης (στο τµήµα «∆ηµόσιας
Χρήσης») βάρους 6Kg για αντιµετώπιση πυρκαγιάς τύπου Α, Β, C, Ε
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9. µεταλλική µη φωτιζόµενη πινακίδα µε το σήµα µε το σήµα της
πυροσβεστικής φωλιάς, που τοποθετείται πάνω από το ΕΑΣ κάθετα στο
τοίχωµα της σήραγγας
10.
κλειδαριά. στη θύρα του ερµαρίου µη δηµόσιας χρήσης
11.
επαφές τερµατικού διακόπτη βαρέως τύπου, τοποθετηµένου στις
θύρες ώστε, όταν ανοίγουν, να δίνουν σήµα στο SCADA, µε τις
απαιτούµενες καλωδιώσεις, τερµατικούς διακόπτες στον ηλεκτρικό
πίνακα κλπ.
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνονται επιπλέον οι δαπάνες:
• διασύνδεσης καλωδίων σωλήνων κλπ.
• εκσκαφών, επιχώσεων, σωληνώσεων, φρεατίων, καλυµµάτων
φρεατίων, σκυροδέµατος κλπ. για προστασία – εγκατάσταση –
αγκύρωση των καλωδίων, σωλήνων κλπ.
• ελέγχων, ρυθµίσεων και δοκιµών και
καθώς και όλων των απαραίτητων υλικών – µικροϋλικών, για πλήρη και
κανονική λειτουργία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση
της κατασκευής σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους της δηµοπράτησης
Τιµή ανά τεµάχιο ερµαρίου ΕΑΣ τύπου Ι
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3.487,50
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Άρθρο Ζ-370:

ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ (ΕΑΣ) τύπου ΙΙ

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός
ερµαρίου ανάγκης σήραγγας (ΕΑΣ) τύπου ΙΙ, βιοµηχανικού τύπου, στεγανού
(προστασίας IP65) κατασκευασµένου από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5mm ή
ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1,0mm µε ελάχιστες διαστάσεις 2,40m(Π)X1,90m(Υ)
X0,45m(Β) βαµµένο σε χρώµα κόκκινο RAL3000, χωρισµένου σε τέσσερα
ανεξάρτητα διαµερίσµατα (τρία δηµόσιας και ένα µη δηµόσιας χρήσης), που το
καθένα θα διαθέτει ανεξάρτητη θύρα αυτοκλεινόµενη και µε µεταλλική πινακίδα
σήµανσης, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Πρότυπα Κατασκευής
Έργων (ΠΚΕ),
τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που
περιλαµβάνει:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

πίνακα ηλεκτρικής διανοµής (στο τµήµα «Μη ∆ηµόσιας Χρήσης») µε κατ’
ελάχιστο
δύο αναχωρήσεις µε µικροαυτόµατους των 6Α,
µία αναχώρηση των 20Α και
ρευµατοδότη 230V/16A (IP54), που θα τροφοδοτείται από την
αναχώρηση των 20Α
δύο πυροσβεστικούς κρουνούς διαµέτρων Φ63mm και Φ45mm µε
ταχυσυνδέσµους «STORZ» Φ65mm και Φ45mm για τη σύνδεση µε
ελαστικό σωλήνα πυρόσβεσης.
Σωλήνωση από γαλβανισµένους χαλυβδοσωλήνες διαµέτρου Φ2,5” µε
την µόνωση τους (για προστασία έναντι παγετού) και τα εξαρτήµατα
σύνδεσης από τους κρουνούς έως τον κεντρικό αγωγό εντός του
καναλιού της σήραγγας
ορειχάλκινη φλαντζωτή βάνα αποµόνωσης της τροφοδοσίας
περιστρεφόµενο τύµπανο αυτόµατης εκτυλίξεως µε εύκαµπτο σωλήνα
Φ45mm µήκους 45µ µε ταχυσυνδέσµους «STORZ» Φ45mm στα άκρα,
µόνιµα συνδεδεµένο στον κρουνό Φ45mm, και αυλό εκτόξευσης νερού
Φ10mm στο άλλο άκρο.
περιστρεφόµενο τύµπανο αυτόµατης εκτυλίξεως µε εύκαµπτο σωλήνα
Φ65mm µήκους 45µ µε ταχυσυνδέσµους «STORZ» Φ65mm στα άκρα,
µη συνδεδεµένο στον κρουνό Φ65mm, και αυλό εκτόξευσης νερού
Φ19mm στο άλλο άκρο.
σύστηµα παραγωγής αφρού πυρόσβεσης, που περιλαµβάνει:
αναµικτήρα παραγωγής αφρού ικανότητας τουλάχιστον 200lit/min σε
πίεση 5bars,
αυλό εκτόξευσης αφρού ικανότητας τουλάχιστον 200lit/min σε πίεση
2,5bars,
πλαστικό δοχείο 25lit µε αφρογεννητικό υγρό ποσοστού ανάµιξης 3%
τύπου F15 για πυρκαγιές κλάσης Α και Β τουλάχιστον,
εύκαµπτο σωλήνα Φ45mm µήκους 5m
ταχυσυνδέσµους «STORZ» για τη σύνδεση της αφρογεννήτριας µε τον
κρουνό και
εύκαµπτο σωλήνα Φ1” µήκους 2m ταχυσυνδέσµους «STORZ» για την
αναρρόφηση του αφρογεννητικού υλικού.
δύο φορητούς πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης (στο τµήµα «∆ηµόσιας
Χρήσης») βάρους 6Kg για αντιµετώπιση πυρκαγιάς τύπου Α, Β, C, Ε
µεταλλική µη φωτιζόµενη πινακίδα µε το σήµα µε το σήµα της
πυροσβεστικής φωλιάς, που τοποθετείται πάνω από το ΕΑΣ κάθετα στο
τοίχωµα της σήραγγας
κλειδαριά. στη θύρα του ερµαρίου µη δηµόσιας χρήσης
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20. επαφές τερµατικού διακόπτη βαρέως τύπου, τοποθετηµένου στις θύρες
ώστε, όταν ανοίγουν, να δίνουν σήµα στο SCADA, µε τις απαιτούµενες
καλωδιώσεις, τερµατικούς διακόπτες στον ηλεκτρικό πίνακα κλπ.
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνονται επιπλέον οι δαπάνες:
• διασύνδεσης καλωδίων σωλήνων κλπ.
• εκσκαφών, επιχώσεων, σωληνώσεων, φρεατίων, καλυµµάτων
φρεατίων, σκυροδέµατος κλπ. για προστασία – εγκατάσταση –
αγκύρωση των καλωδίων, σωλήνων κλπ.
• ελέγχων, ρυθµίσεων και δοκιµών και
καθώς και όλων των απαραίτητων υλικών – µικροϋλικών, για πλήρη και
κανονική λειτουργία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση
της κατασκευής σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους της δηµοπράτησης
Τιµή ανά τεµάχιο ερµαρίου ΕΑΣ τύπου
Άρθρο Ζ-370.1:

ΕΥΡΩ

Ερµάριο ανάγκης σήραγγας (ΕΑΣ) τύπου Ι&ΙΙ ανοξείδωτο (µόνο
κέλυφος)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-20)
(Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 1.580,00
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Άρθρο Ζ-371:

ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση µιας
βαλβίδας αντεπιστροφής κατάλληλης για πυροσβεστικά δίκτυα µε µηχανισµό
αυτόµατου εκκένωσης, χυτοσιδηρά φλαντζωτή, πιέσεως λειτουργίας 16atm,
σύµφωνα µε τη µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου της βαλβίδας, η δαπάνη
υλικών και εργασίας κατασκευής ενός κτιστού φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων
50Χ60cm, για την τοποθέτησή της µε το χυτοσιδηρό κάλυµµά του µε πλαίσιο
κατηγορίας Β125 κατά DIN και εσωτερικό επίχρισµα από τσιµεντοκονία πάχους
1,2cm, η δαπάνη της εργασίας τοποθέτησης, σύνδεσης, στεγάνωσης κλπ., η δαπάνη
των ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών,
µικροϋλικών και εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και κανονική λειτουργία
της βαλβίδας αντεπιστροφής, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο βαλβίδας αντεπιστροφής σε φρεάτιο
Άρθρο Ζ-371.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-371.2:
ΕΥΡΩ

Βαλβίδα αντεπιστροφής Φ4 ΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
(Ολογράφως): Τριακόσια τριάντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 337,50
Βαλβίδα αντεπιστροφής Φ8 ΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
(Ολογράφως): Τετρακόσια εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 475,00
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ΆΡΘΡΟ Ζ-372: ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση µιας
βαλβίδας µείωσης- ρύθµισης πίεσης νερού, πλήρως υποστηριζόµενου
διαφράγµατος, πιέσεως λειτουργίας 16atm, κατάλληλης για ρύθµιση σε πολύ µικρές
παροχές ή σε σχέση εισόδου εξόδου >3:1 µέσω κατάλληλου µηχανισµού (κορώνα
Vport κλπ), σύµφωνα µε τη µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου του έργου της βαλβίδας
µείωσης- ρύθµισης πίεσης νερού µε σώµα από ορείχαλκο ή χυτοσίδηρο και
µεταλλικό πιλότο τριών δρόµων ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή πίεση δικτύου στην
έξοδό τους, µε δυνατότητα προρρύθµισης, µε µανόµετρα γλυκερίνης και µια
τετράοδη βάνα για χειροκίνητη λειτουργία, η δαπάνη προµήθειας επί τόπου του επί
πλέον ζεύγους ωτίδων -αν απαιτείται- και των µικροϋλικών (ρακόρ, µαστοί,
εξαρµωτικά κλπ) για τη σύνδεσή της µε το δίκτυο, η δαπάνη της εργασίας
τοποθέτησης, σύνδεσης, στεγάνωσης κλπ. στο δίκτυο ή σε φρεάτιο, η δαπάνη των
ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών
που απαιτούνται για την πλήρη και κανονική λειτουργία της βαλβίδας µείωσηςρύθµισης πίεσης νερού, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Ανηγµένα στην τιµή περιλαµβάνεται και η αξία της προµήθειας και πλήρους
εγκατάστασης του ζεύγους ωτίδων (φλαντζών) µε λαιµό συγκόλλησης για τη
σύνδεσή τους µε τα άκρα του σωλήνα εκατέρωθεν.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένης βαλβίδας µείωσης- ρύθµισης πίεσης
νερού πλήρως υποστηριζόµενου διαφράγµατος
Άρθρο Ζ-372.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-372.2:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-372.3:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-372.4:
ΕΥΡΩ

Βαλβίδα DN50
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
(Ολογράφως): Εξακόσια εξήντα τρία € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 663,75
Βαλβίδα DN80
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
(Ολογράφως): Επτακόσια τριάντα ένα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 731,25
Βαλβίδα DΝ160
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
(Ολογράφως): Οκτακόσια τριάντα €
(Αριθµητικά): 830,00
Βαλβίδα DN200
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
(Ολογράφως): Χίλια ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 1.095,00
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Άρθρο Ζ-373:

ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός
σφαιρικού ορειχάλκινου κοχλιωτού ή φλαντζωτού κρουνού για την εκκένωση του
δικτύου πυροσβέσεως, πιέσεως λειτουργίας 16 ατµ., µε κατάλληλο ρακόρ στο άκρο
του για την προσαρµογή ελαστικού σωλήνα, σύµφωνα µε τη µελέτη, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου του κρουνού, η δαπάνη
υλικών και εργασίας κατασκευής ενός κτιστού φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων
50Χ60cm, για την τοποθέτησής του µε το χυτοσιδηρό κάλυµµά του µε πλαίσιο
κατηγορίας Β125 κατά DIN και εσωτερικό επίχρισµα από τσιµεντοκονία πάχους
1,2cm, η δαπάνη της εργασίας τοποθέτησης, σύνδεσης, στεγάνωσης κλπ., η δαπάνη
των ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών,
µικροϋλικών και εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και κανονική λειτουργία
του κρουνού εκκένωσης, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης..
Τιµή ανά τεµάχιο κρουνού εκκένωσης σε φρεάτιο
Άρθρο Ζ-373.1:
ΕΥΡΩ

Κρουνός εκκένωσης διαµέτρου Φ2΄΄σε φρεάτιο
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 157,50
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Άρθρο Ζ-374: ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΘΥΡΑ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΠΕΖΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2224)
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση πλήρους πυράντοχης θύρας
διαφυγής πεζών, που εγκαθίσταται στο άκρο εγκάρσιου διαδρόµου διαφυγής
σήραγγας, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων και τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης και περιλαµβάνει:
1. θύρα βαρέως τύπου, πυράντοχη (κλάσης Ε90), ανοξείδωτη, µε
ελεύθερο
άνοιγµα
τουλάχιστον
1,00(Π)Χ2,20(Υ)m,
πάχους
τουλάχιστον 50 mm,
2. τον ορυκτοβάµβακα πλήρωσης
3. κάσα στήριξης µε τα απαιτούµενα άγκιστρα (τζινέτια) και περιθώρια
(µπασκιά)
4. στροφείς (µεντεσέδες) και µηχανισµό επαναφοράς
5. τη µπάρα πανικού
6. το πόµολο ανοίγµατος (χωρίς κλειδαριά)
Στην τιµή περιλαµβάνονται επιπλέον οι δαπάνες:
• προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο ενσωµάτωσης των
µικροϋλικών στερέωσης, σύνδεσης κλπ,
• ελέγχου, ρύθµισης και δοκιµών,
• βαφής της πλήρους θύρας σε χρώµα της αρεσκείας της ΕΟΑΕ
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτούνται για την πλήρη
και έντεχνη εγκατάσταση της πλήρους θύρας.
Τιµή ανά πλήρη πυράντοχη θύρα διαφυγής πεζών
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια δεκαοκτώ € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1.518,75
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Άρθρο Ζ-375: ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΘΥΡΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2224)
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση πλήρους πυράντοχης θύρας
διέλευσης οχηµάτων, που εγκαθίσταται στο άκρο εγκάρσιου διαδρόµου σήραγγας,
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης και περιλαµβάνει:
1. δίφυλλη θύρα βαρέως τύπου, πυράντοχη (κλάσης Ε90), ανοξείδωτη,
µε ελεύθερο άνοιγµα τουλάχιστον 3,60(Π)Χ3,50(Υ)m, πάχους
τουλάχιστον 50 mm,
2. τον ορυκτοβάµβακα πλήρωσης
3. κάσα στήριξης µε τα απαιτούµενα άγκιστρα (τζινέτια) και περιθώρια
(µπασκιά)
4. στροφείς (µεντεσέδες) και µηχανισµό επαναφοράς µε υδραυλικούς
κυλίνδρους και τα απαιτούµενα αρθρωτά στηρίγµατα και βάκτρα
5. ενσωµατωµένη πλήρη πυράντοχη θύρα διαφυγής πεζών, που
περιλαµβάνει
− θύρα βαρέως τύπου, πυράντοχη (κλάσης Ε90), ανοξείδωτη, µε
ελεύθερο άνοιγµα τουλάχιστον 1,00(Π)Χ2,20(Υ)m, πάχους
τουλάχιστον 50 mm,
− τον ορυκτοβάµβακα πλήρωσης
− στροφείς (µεντεσέδες) και µηχανισµό επαναφοράς
− τα πόµολα ανοίγµατος (χωρίς κλειδαριά)
6. αυτόνοµη υδραυλική µονάδα ικανής παροχής και πίεσης για την
λειτουργία των θυρών, που θα περιλαµβάνει (ενδεικτικά):
− δεξαµενή λαδιού (50lit)
− αντλία λαδιού Υ.Π. (30lit/min στα 60bars – 3.7kW)
− υδραυλικές βαλβίδες ελεγχόµενες µέσω τοπικού PLC µε ηλεκτρ.
ρεύµα 24Vdc,
− το τοπικό PLC
Στην τιµή περιλαµβάνονται επιπλέον οι δαπάνες:
• προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο ενσωµάτωσης των
µικροϋλικών στερέωσης, σύνδεσης κλπ,
• ελέγχου, ρύθµισης και δοκιµών,
• βαφής της πλήρους θύρας σε χρώµα της αρεσκείας της ΕΟΑΕ
• κατασκευαστικών µελετών, που αναφέρονται στις ΤΠ
• λογισµικού, καλωδιώσεων κλπ. για τηλεχειρισµό της θύρας από
την αίθουσα ελέγχου της σήραγγας, µέσω του συστήµατος
PLC/SCADA.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτούνται για την πλήρη
και έντεχνη εγκατάσταση και λειτουργία της πλήρους θύρας.
Τιµή ανά πλήρη πυράντοχη θύρα διέλευσης οχηµάτων
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 12.352,50
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Άρθρο Ζ-376: ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20KV
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση
ακροκιβωτίου Μέσης Τάσης 20KV, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της
∆ΕΗ και την ΤΣΥ.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επί πλέον όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά
τοποθέτησης και εγκατάστασης καθώς και η εργασία πλήρους σύνδεσης και
εγκατάστασης, για παράδοσή του σε κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης..
Τιµή ανά τεµάχιο ακροκιβωτίου
Άρθρο Ζ-376.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-376.2:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-376.3:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-376.4:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-376.5:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-376.6:
ΕΥΡΩ

Για καλώδιο 3X50mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-104)
(Ολογράφως): ∆ιακόσια δεκαεννέα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 219,38
Για καλώδιο 3X70mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-104)
(Ολογράφως): ∆ιακόσια τριάντα έξι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 236,25
Για καλώδιο 3X95mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-104)
(Ολογράφως): ∆ιακόσια πενήντα τρία € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά): 253,13
Για καλώδιο 1X50mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-104)
(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα ένα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 191,25
Για καλώδιο 1X70mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-104)
(Ολογράφως): ∆ιακόσια οκτώ € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά): 208,13
Για καλώδιο 1X95mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-104)
(Ολογράφως): ∆ιακόσια δεκαεννέα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 219,38
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Άρθρο Ζ-377: ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση καλωδίων,
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα ΠΚΕ, την ΤΣΥ και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης, εντός υφιστάµενων σωληνώσεων υπογείου δικτύου.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επιπλέον οι δαπάνες απογυµνώσεων, συνδέσεων των
καλωδίων µεταξύ τους και µε τις αντίστοιχες οριολωρίδες, κλέµµες ή ακροκιβώτια,
διατάξεις τερµατισµού κλπ. και µόνωσης των συνδέσεων, οι δαπάνες ελέγχου,
ηλεκτρικής συνέχειας, δοκιµών, ωµοµετρήσεων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη µικροϋλικών και εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση του
καλωδίου και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους καλωδίου
Άρθρο Ζ-377.1:

Καλώδιο Ν2ΧSY Μ.Τ. 20KV

Άρθρο Ζ-377.1.1:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και πενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 16,54

Άρθρο Ζ-377.1.2:
ΕΥΡΩ

διατοµής 1 Χ 70 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Επτά € και ενενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,94

Άρθρο Ζ-377.1.6:
ΕΥΡΩ

διατοµής 1 Χ 50 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Επτά € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,10

Άρθρο Ζ-377.1.5:
ΕΥΡΩ

διατοµής 3 Χ 95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Τριάντα ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 31,50

Άρθρο Ζ-377.1.4:
ΕΥΡΩ

διατοµής 3 Χ 70 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 19,30

Άρθρο Ζ-377.1.3:
ΕΥΡΩ

διατοµής 3 Χ 50 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

διατοµής 1 Χ 95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Εννέα € και ογδόντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,81
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Άρθρο Ζ-377.2:

Καλώδιο ΝΥΥ 0,6/1KV

Άρθρο Ζ-377.2.1:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και εβδοµήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 3,76

Άρθρο Ζ-377.2.2:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 35 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και ογδόντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,89

Άρθρο Ζ-377.2.9:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 25 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 12,95

Άρθρο Ζ-377.2.8:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 16 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆έκα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,80

Άρθρο Ζ-377.2.7:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 10 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Εννέα € και πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 9,05

Άρθρο Ζ-377.2.6:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 6 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Πέντε € και εβδοµήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 5,72

Άρθρο Ζ-377.2.5:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 4 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,21

Άρθρο Ζ-377.2.4:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 2,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Τέσσερα € και τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 4,03

Άρθρο Ζ-377.2.3:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 1,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

διατοµής 3 Χ 50 + 25 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα €
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(Αριθµητικά): 14,00
διατοµής 3 Χ 70 + 35 mm2
Άρθρο Ζ-377.2.10:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,50

Άρθρο Ζ-377.2.11:
διατοµής 3 Χ 95 + 50 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι εννέα €
(Αριθµητικά): 29,00

διατοµής 3 Χ 120 + 70 mm2
Άρθρο Ζ-377.2.12:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα τρία €
(Αριθµητικά): 43,00

Άρθρο Ζ-377.2.13:
διατοµής 3 Χ 150 + 70 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα δύο €
(Αριθµητικά): 52,00

Άρθρο Ζ-377.2.14:
διατοµής 3 Χ 185 + 95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα δύο €
(Αριθµητικά): 62,00

διατοµής 1 Χ 25 mm2
Άρθρο Ζ-377.2.15:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και σαράντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 4,46

Άρθρο Ζ-377.2.16:
διατοµής 1 Χ 35 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και εξήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 5,65

διατοµής 1 Χ 50 mm2
Άρθρο Ζ-377.2.17:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,10

Άρθρο Ζ-377.2.18:
διατοµής 1 Χ 70 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και ενενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,94
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διατοµής 1 Χ 95 mm2
Άρθρο Ζ-377.2.19:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και ογδόντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,81

Άρθρο Ζ-377.2.20:
διατοµής 1 Χ 120 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και είκοσι τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 11,23

Άρθρο Ζ-377.2.21:
διατοµής 1 Χ 150 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,30

Άρθρο Ζ-377.2.22:
διατοµής 1 Χ 185 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,60

Άρθρο Ζ-377.2.23:
διατοµής 1 Χ 240 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και πενήντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 19,51

διατοµής 1 Χ 300 mm2
Άρθρο Ζ-377.2.24:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι δύο € και δεκαεννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 22,19
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Άρθρο Ζ-377.3: Καλώδιο ΧLPE/SWA 0,6/1KV
Άρθρο Ζ-377.3.1:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,29

Άρθρο Ζ-377.3.2:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 25 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 12,95

Άρθρο Ζ-377.3.8:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 16 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆έκα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,80

Άρθρο Ζ-377.3.7:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 10 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Εννέα € και πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 9,05

Άρθρο Ζ-377.3.6:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 6 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Επτά € και είκοσι επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 7,27

Άρθρο Ζ-377.3.5:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 4 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Έξι € και είκοσι εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,29

Άρθρο Ζ-377.3.4:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 2,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Τέσσερα € και σαράντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 4,45

Άρθρο Ζ-377.3.3:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 1,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

διατοµής 5 Χ 35 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και ογδόντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,89

Άρθρο Ζ-377.3.9:

διατοµής 3 Χ 50 + 25 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα €
(Αριθµητικά): 14,00

Άρθρο Ζ-377.3.10:
διατοµής 3 Χ 70 + 35 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,50

Άρθρο Ζ-377.3.11:
διατοµής 3 Χ 95 + 50 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι εννέα €
(Αριθµητικά): 29,00

διατοµής 3 Χ 120 + 70 mm2
Άρθρο Ζ-377.3.12:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα τρία €
(Αριθµητικά): 43,00

διατοµής 3 Χ 150 + 70 mm2
Άρθρο Ζ-377.3.13:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα δύο €
(Αριθµητικά): 52,00

Άρθρο Ζ-377.3.14:
διατοµής 3 Χ 185 + 95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα δύο €
(Αριθµητικά): 62,00

Άρθρο Ζ-377.3.15:
διατοµής 1 Χ 25 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και σαράντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 4,46

Άρθρο Ζ-377.3.16:
διατοµής 1 Χ 35 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και εξήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 5,65

Άρθρο Ζ-377.3.17:
διατοµής 1 Χ 50 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,10

Άρθρο Ζ-377.3.18:
διατοµής 1 Χ 70 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και ενενήντα τέσσερα λεπτά
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(Αριθµητικά): 7,94
διατοµής 1 Χ 95 mm2
Άρθρο Ζ-377.3.19:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και ογδόντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,81

Άρθρο Ζ-377.3.20:
διατοµής 1 Χ 120 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και είκοσι τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 11,23

διατοµής 1 Χ 150 mm2
Άρθρο Ζ-377.3.21:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,30

Άρθρο Ζ-377.3.22:
διατοµής 1 Χ 185 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,60

Άρθρο Ζ-377.3.23:
διατοµής 1 Χ 240 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και πενήντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 19,51

διατοµής 1 Χ 300 mm2
Άρθρο Ζ-377.3.24:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι δύο € και δεκαεννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 22,19
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Άρθρο Ζ-377.4:

Οµοαξονικό καλώδιο τύπου LiYCY

Άρθρο Ζ-377.4.1:
ΕΥΡΩ

διατοµής 25Χ1,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και τριάντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 12,37
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Άρθρο Ζ-377.5:

ΕΥΡΩ

Οµοαξονικό καλώδιο τύπου RG-11 A/U HALOGEN FREE
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
(Ολογράφως): Τρία € και εξήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 3,66
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Άρθρο Ζ-377.6:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ J-H(St)H

Άρθρο Ζ-377.6.1:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,50

Άρθρο Ζ-377.6.2:
ΕΥΡΩ

διατοµής 80Χ2Χ0.8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

(Ολογράφως): Έντεκα € και δεκαπέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 11,15

Άρθρο Ζ-377.6.9:
ΕΥΡΩ

διατοµής 60Χ2Χ0.8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

(Ολογράφως): Εννέα € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 9,63

Άρθρο Ζ-377.6.8:
ΕΥΡΩ

διατοµής 40Χ2Χ0.8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

(Ολογράφως): Οκτώ € και δεκαπέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 8,15

Άρθρο Ζ-377.6.7:
ΕΥΡΩ

διατοµής 20Χ2Χ0.8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

(Ολογράφως): Πέντε € και πενήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 5,57

Άρθρο Ζ-377.6.6:
ΕΥΡΩ

διατοµής 6Χ2Χ0.8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

(Ολογράφως): Τρία € και ογδόντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 3,86

Άρθρο Ζ-377.6.5:
ΕΥΡΩ

διατοµής 4Χ2Χ0.8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

(Ολογράφως): Τρία € και εβδοµήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 3,77

Άρθρο Ζ-377.6.4:
ΕΥΡΩ

διατοµής 2Χ2Χ0.8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

(Ολογράφως): Τρία € και εξήντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,69

Άρθρο Ζ-377.6.3:
ΕΥΡΩ

διατοµής 2Χ2Χ0.6 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

διατοµής 100Χ2Χ0.8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 13,75
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Άρθρο Ζ-377.7:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ Α2Υ (ST) 2Υ

Άρθρο Ζ-377.7.1:
διατοµής 2Χ2Χ0,6 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και εβδοµήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 3,72

Άρθρο Ζ-377.7.2:
διατοµής 4Χ2Χ0,6 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και ενενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,94

Άρθρο Ζ-377.7.3:
διατοµής 20Χ2Χ0,8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και εβδοµήντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,71
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Άρθρο Ζ-378:

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση καλωδίων,
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα ΠΚΕ, την ΤΣΥ και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης, επί εσχαρών εντός καναλιών σήραγγας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επιπλέον οι δαπάνες απογυµνώσεων, συνδέσεων των
καλωδίων µεταξύ τους και µε τις αντίστοιχες οριολωρίδες, κλέµµες ή ακροκιβώτια,
διατάξεις τερµατισµού κλπ. και µόνωσης των συνδέσεων, οι δαπάνες ελέγχου,
ηλεκτρικής συνέχειας, δοκιµών, ωµοµετρήσεων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη µικροϋλικών και εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση του
καλωδίου και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους καλωδίου
Άρθρο Ζ-378.1:

Καλώδιο Ν2ΧSY Μ.Τ. 20KV

Άρθρο Ζ-378.1.1:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και πενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,54

Άρθρο Ζ-378.1.2:
ΕΥΡΩ

διατοµής 1 Χ 70 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Οκτώ € και δεκατέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,14

Άρθρο Ζ-378.1.6:
ΕΥΡΩ

διατοµής 1 Χ 50 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Οκτώ € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,10

Άρθρο Ζ-378.1.5:
ΕΥΡΩ

διατοµής 3 Χ 95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Τριάντα δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 32,50

Άρθρο Ζ-378.1.4:
ΕΥΡΩ

διατοµής 3 Χ 70 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Είκοσι € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 20,30

Άρθρο Ζ-378.1.3:
ΕΥΡΩ

διατοµής 3 Χ 50 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

διατοµής 1 Χ 95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆έκα € και ογδόντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,81
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Άρθρο Ζ-378.2:

Καλώδιο ΝΥΥ 0,6/1KV

Άρθρο Ζ-378.2.1:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 4,05

Άρθρο Ζ-378.2.2:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 25 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 13,95

Άρθρο Ζ-378.2.8:

ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 16 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Έντεκα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,80

Άρθρο Ζ-378.2.7:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 10 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆έκα € και πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 10,05

Άρθρο Ζ-378.2.6:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 6 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Πέντε € και δεκαεπτά λεπτά
(Αριθµητικά): 5,17

Άρθρο Ζ-378.2.5:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 4 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Τέσσερα € και εξήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 4,67

Άρθρο Ζ-378.2.4:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 2,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 4,27

Άρθρο Ζ-378.2.3:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 1,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

διατοµής 5 Χ 35 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και ογδόντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,89

Άρθρο Ζ-378.2.9:

διατοµής 3 Χ 50 + 25 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε €
(Αριθµητικά): 15,00

Άρθρο Ζ-378.2.10:
διατοµής 3 Χ 70 + 35 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 18,50

Άρθρο Ζ-378.2.11:
διατοµής 3 Χ 95 + 50 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00

διατοµής 3 Χ 120 + 70 mm2
Άρθρο Ζ-378.2.12:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα τέσσερα €
(Αριθµητικά): 44,00

διατοµής 3 Χ 150 + 70 mm2
Άρθρο Ζ-378.2.13:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα τρία €
(Αριθµητικά): 53,00

Άρθρο Ζ-378.2.14:
διατοµής 3 Χ 185 + 95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα τρία €
(Αριθµητικά): 63,00

Άρθρο Ζ-378.2.15:
διατοµής 1 Χ 25 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και εξήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 4,66

Άρθρο Ζ-378.2.16:
διατοµής 1 Χ 35 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 5,05

Άρθρο Ζ-378.2.17:
διατοµής 1 Χ 50 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,10
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Άρθρο Ζ-378.2.18:
διατοµής 1 Χ 70 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και ενενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,94

Άρθρο Ζ-378.2.19:
διατοµής 1 Χ 95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και ογδόντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,81

Άρθρο Ζ-378.2.20:
διατοµής 1 Χ 120 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και είκοσι τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 12,23

Άρθρο Ζ-378.2.21:
διατοµής 1 Χ 150 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,30

διατοµής 1 Χ 185 mm2
Άρθρο Ζ-378.2.22:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 16,60

Άρθρο Ζ-378.2.23:
διατοµής 1 Χ 240 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι € και πενήντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 20,51

Άρθρο Ζ-378.2.24:
διατοµής 1 Χ 300 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία € και δεκαεννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 23,19

Άρθρο Ζ-378.2.25:
διατοµής 3 Χ 6 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και ογδόντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 4,85

Άρθρο Ζ-378.2.26:
διατοµής 4 Χ 1,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,80
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Άρθρο Ζ-378.3:

Καλώδιο ΧLPE/SWA 0,6/1KV

Άρθρο Ζ-378.3.1:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και εβδοµήντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 3,78

Άρθρο Ζ-378.3.2:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 35 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και ογδόντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,89

Άρθρο Ζ-378.3.9:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 25 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 13,95

Άρθρο Ζ-378.3.8:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 16 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Έντεκα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,80

Άρθρο Ζ-378.3.7:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 10 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆έκα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,50

Άρθρο Ζ-378.3.6:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 6 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Έξι € και είκοσι οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 6,28

Άρθρο Ζ-378.3.5:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 4 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Πέντε € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,70

Άρθρο Ζ-378.3.4:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 2,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Τρία € και ενενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,94

Άρθρο Ζ-378.3.3:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 1,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

διατοµής 3 Χ 50 + 25 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε €
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(Αριθµητικά): 15,00
διατοµής 3 Χ 70 + 35 mm2
Άρθρο Ζ-378.3.10:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 18,50

Άρθρο Ζ-378.3.11:
διατοµής 3 Χ 95 + 50 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00

διατοµής 3 Χ 120 + 70 mm2
Άρθρο Ζ-378.3.12:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα τέσσερα €
(Αριθµητικά): 44,00

Άρθρο Ζ-378.3.13:
διατοµής 3 Χ 150 + 70 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα τρία €
(Αριθµητικά): 53,00

Άρθρο Ζ-378.3.14:
διατοµής 3 Χ 185 + 95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα τρία €
(Αριθµητικά): 63,00

διατοµής 1 Χ 25 mm2
Άρθρο Ζ-378.3.15:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και δεκαεπτά λεπτά
(Αριθµητικά): 6,17

Άρθρο Ζ-378.3.16:
διατοµής 1 Χ 35 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 6,38

διατοµής 1 Χ 50 mm2
Άρθρο Ζ-378.3.17:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,10
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Άρθρο Ζ-378.3.18:
διατοµής 1 Χ 70 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και ενενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,94

Άρθρο Ζ-378.3.19:
διατοµής 1 Χ 95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και ογδόντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,81

Άρθρο Ζ-378.3.20:
διατοµής 1 Χ 120 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και είκοσι τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 12,23

Άρθρο Ζ-378.3.21:
διατοµής 1 Χ 150 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,30

διατοµής 1 Χ 185 mm2
Άρθρο Ζ-378.3.22:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 16,60

Άρθρο Ζ-378.3.23:
διατοµής 1 Χ 240 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι € και πενήντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 20,51

Άρθρο Ζ-378.3.24:
διατοµής 1 Χ 300 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία € και δεκαεννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 23,19
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Άρθρο Ζ-378.4:

Καλώδιο XLPE/LSF/SWA/LSF 0,6/1KV

Άρθρο Ζ-378.4.1:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,09

Άρθρο Ζ-378.4.2:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 35 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και ογδόντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,89

Άρθρο Ζ-378.4.9:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 25 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 13,95

Άρθρο Ζ-378.4.8:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 16 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Έντεκα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,80

Άρθρο Ζ-378.4.7:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 10 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆έκα € και πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 10,05

Άρθρο Ζ-378.4.6:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 6 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Έξι € και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,74

Άρθρο Ζ-378.4.5:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 4 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Πέντε € και ενενήντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,99

Άρθρο Ζ-378.4.4:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 2,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 4,23

Άρθρο Ζ-378.4.3:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 1,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

διατοµής 3 Χ 50 + 25 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε €
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(Αριθµητικά): 15,00
διατοµής 3 Χ 70 + 35 mm2
Άρθρο Ζ-378.4.10:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 18,50

Άρθρο Ζ-378.4.11:
διατοµής 3 Χ 95 + 50 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00

διατοµής 3 Χ 120 + 70 mm2
Άρθρο Ζ-378.4.12:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα τέσσερα €
(Αριθµητικά): 44,00

διατοµής 3 Χ 150 + 70 mm2
Άρθρο Ζ-378.4.13:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα τρία €
(Αριθµητικά): 53,00

Άρθρο Ζ-378.4.14:
διατοµής 3 Χ 185 + 95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα τρία €
(Αριθµητικά): 63,00

Άρθρο Ζ-378.4.15:
διατοµής 1 Χ 25 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και σαράντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,49

Άρθρο Ζ-378.4.16:
διατοµής 1 Χ 35 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,74

Άρθρο Ζ-378.4.17:
διατοµής 1 Χ 50 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,10
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Άρθρο Ζ-378.4.18:
διατοµής 1 Χ 70 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και ενενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,94

Άρθρο Ζ-378.4.19:
διατοµής 1 Χ 95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και ογδόντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,81

Άρθρο Ζ-378.4.20:
διατοµής 1 Χ 120 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και είκοσι τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 12,23

Άρθρο Ζ-378.4.21:
διατοµής 1 Χ 150 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,30

διατοµής 1 Χ 185 mm2
Άρθρο Ζ-378.4.22:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 16,60

διατοµής 1 Χ 240 mm2
Άρθρο Ζ-378.4.23:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι € και πενήντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 20,51

Άρθρο Ζ-378.4.24:
διατοµής 1 Χ 300 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία € και δεκαεννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 23,19

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 520 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-378.5:

Καλώδιο XLPE/LSF/SWA/LSF – IEC 331, F180/E90, 0,6/1KV

Άρθρο Ζ-378.5.1:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και εβδοµήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 4,73

Άρθρο Ζ-378.5.2:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 35 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και ογδόντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 16,89

Άρθρο Ζ-378.5.9:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 25 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 13,95

Άρθρο Ζ-378.5.8:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 16 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Έντεκα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,80

Άρθρο Ζ-378.5.7:

ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 10 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Έντεκα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,30

Άρθρο Ζ-378.5.6:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 6 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Έξι € και ογδόντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,84

Άρθρο Ζ-378.5.5:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 4 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Έξι € και δεκαεπτά λεπτά
(Αριθµητικά): 6,17

Άρθρο Ζ-378.5.4:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 2,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Τέσσερα € και ενενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,94

Άρθρο Ζ-378.5.3:
ΕΥΡΩ

διατοµής 5 Χ 1,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

διατοµής 3 Χ 50 + 25 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και πενήντα λεπτά
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(Αριθµητικά): 17,50
διατοµής 3 Χ 70 + 35 mm2
Άρθρο Ζ-378.5.10:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι €
(Αριθµητικά): 20,00

Άρθρο Ζ-378.5.11:
διατοµής 3 Χ 95 + 50 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 32,50

διατοµής 3 Χ 120 + 70 mm2
Άρθρο Ζ-378.5.12:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα τέσσερα €
(Αριθµητικά): 44,00

Άρθρο Ζ-378.5.13:
διατοµής 3 Χ 150 + 70 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα τρία €
(Αριθµητικά): 53,00

Άρθρο Ζ-378.5.14:
διατοµής 3 Χ 185 + 95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα τρία €
(Αριθµητικά): 63,00

διατοµής 1 Χ 25 mm2
Άρθρο Ζ-378.5.15:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,60

Άρθρο Ζ-378.5.16:
διατοµής 1 Χ 35 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και ογδόντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,81

διατοµής 1 Χ 50 mm2
Άρθρο Ζ-378.5.17:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,10
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Άρθρο Ζ-378.5.18:
διατοµής 1 Χ 70 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και ενενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,94

Άρθρο Ζ-378.5.19:
διατοµής 1 Χ 95 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και ογδόντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,81

Άρθρο Ζ-378.5.20:
διατοµής 1 Χ 120 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και είκοσι τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 12,23

Άρθρο Ζ-378.5.21:
διατοµής 1 Χ 150 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,30

διατοµής 1 Χ 185 mm2
Άρθρο Ζ-378.5.22:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 16,60

Άρθρο Ζ-378.5.23:
διατοµής 1 Χ 240 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι € και πενήντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 20,51

Άρθρο Ζ-378.5.24:
διατοµής 1 Χ 300 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία € και δεκαεννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 23,19
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Άρθρο Ζ-378.6:

Οµοαξονικό καλώδιο τύπου LiYCY

Άρθρο Ζ-378.6.1:
ΕΥΡΩ

διατοµής 25Χ1,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

(Ολογράφως): Επτά € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,60

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 524 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-378.7:

ΕΥΡΩ

Οµοαξονικό καλώδιο τύπου RG-11 A/U HALOGEN FREE
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
(Ολογράφως): Τρία € και είκοσι έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 3,26
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Άρθρο Ζ-378.8:

Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου J-H(St)H

Άρθρο Ζ-378.8.1:

διατοµής 2Χ2Χ0.6 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,70
Άρθρο Ζ-378.8.2:
διατοµής 2Χ2Χ0.8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,90

Άρθρο Ζ-378.8.3:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 2,97

Άρθρο Ζ-378.8.4:
ΕΥΡΩ

διατοµής 80Χ2Χ0.8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

(Ολογράφως): Εννέα € και ενενήντα έξι λεπτά
(Αρθµητικά): 9,96

Άρθρο Ζ-378.8.9:
ΕΥΡΩ

διατοµής 60Χ2Χ0.8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

(Ολογράφως): Οκτώ € και σαράντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,44

Άρθρο Ζ-378.8.8:
ΕΥΡΩ

διατοµής 40Χ2Χ0.8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

(Ολογράφως): Έξι € και ενενήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 6,96

Άρθρο Ζ-378.8.7:
ΕΥΡΩ

διατοµής 20Χ2Χ0.8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

(Ολογράφως): Τέσσερα € και εβδοµήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 4,77

Άρθρο Ζ-378.8.6:
ΕΥΡΩ

διατοµής 6Χ2Χ0.8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

(Ολογράφως): Τρία € και έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 3,06

Άρθρο Ζ-378.8.5:
ΕΥΡΩ

διατοµής 4Χ2Χ0.8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

διατοµής 100Χ2Χ0.8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και πενήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 12,56
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Άρθρο Ζ-378.9:

Καλώδιο πυρανίχνευσης τύπου J-Y(St)Y

Άρθρο Ζ-378.9.1:
ΕΥΡΩ

διατοµής 2Χ2Χ0.8 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)

(Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,90
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Άρθρο Ζ-378.10:

Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου J-2YY, UTP cat.5, HALOGEN
FREE

Άρθρο Ζ-378.10.1:
διατοµής 4Χ2Χ0.5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,10

Άρθρο Ζ-378.10.2:
διατοµής 25Χ2Χ0.5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 6,06
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Άρθρο Ζ-378.11:

Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου Α2Υ (ST) 2Υ

Άρθρο Ζ-378.11.1:
διατοµής 2Χ2Χ0,6 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 2,92

Άρθρο Ζ-378.11.2:
διατοµής 4Χ2Χ0,6 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και δεκατέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,14

διατοµής 20Χ2Χ0,8 mm2
Άρθρο Ζ-378.11.3:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και ογδόντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 3,87
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Άρθρο Ζ-379:

ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση κορδονιού σιλικόνης και
αµιάντου στεγάνωσης θυρών ερµαρίων και πινάκων.
Στην τιµή περιλαµβάνεται :
1. Κάθε υλικό, µικροϋλικό, µηχανικό και µεταφορικό µέσο καθώς και εργασία
που απαιτείται, για την αποξήλωση και αποµάκρυνση του υφιστάµενου
κορδονιού.
2. Κάθε άλλο υλικό και εργασία απαραίτητη για την πλήρη εγκατάσταση του
κορδονιού
Τιµή ανά µέτρο µήκους κορδονιού σιλικόνης και αµιάντου πλήρως τοποθετηµένο.
Άρθρο Ζ-379.1:
ΕΥΡΩ

διατοµής 1X2,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6371)
(Ολογράφως): Ένα € και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,35
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Άρθρο Ζ-380:

ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση σχάρας
για την τοποθέτηση καλωδίων, από διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα, σύµφωνα µε
τις Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου του έργου της σχάρας και
όλων των ειδικών τεµαχίων, όπως ταυ, σταυροί, καµπύλες, κλπ., των στηριγµάτων
στήριξης καθώς και η στήριξη της σχάρας, των κολάρων πρόσδεσης των καλωδίων,
η δαπάνη της πλήρους εγκατάστασης και γείωσης της κλπ. καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών και εργασίας για πλήρως περαιωµένη εργασία.
Τιµή ανά µέτρο µήκους σχάρας
Άρθρο Ζ-380.1:

Σε οροφή ή τοίχο σήραγγας

Άρθρο Ζ-380.1.1:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 23,70

Άρθρο Ζ-380.1.2:
ΕΥΡΩ

Κλειστού τύπου διαστάσεων 100Χ50mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): Είκοσι επτά € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 27,60

Άρθρο Ζ-380.1.6:
ΕΥΡΩ

Ανοιχτού τύπου διαστάσεων 500Χ85mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): Τριάντα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 30,20

Άρθρο Ζ-380.1.5:
ΕΥΡΩ

Ανοιχτού τύπου διαστάσεων 300Χ85mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 28,30

Άρθρο Ζ-380.1.4:
ΕΥΡΩ

Ανοιχτού τύπου διαστάσεων 200Χ60mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 25,50

Άρθρο Ζ-380.1.3:
ΕΥΡΩ

Ανοιχτού τύπου διαστάσεων 100Χ50mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

Κλειστού τύπου διαστάσεων 200Χ60mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): Είκοσι εννέα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 29,80
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Άρθρο Ζ-380.1.7:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα δύο € και ογδόντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 32,85

Άρθρο Ζ-380.1.8:
ΕΥΡΩ

Σε τάφρο σήραγγας

Άρθρο Ζ-380.2.1:

Κλειστού τύπου διαστάσεων 100Χ50mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και δεκαεννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,19

Άρθρο Ζ-380.2.6:
ΕΥΡΩ

Ανοιχτού τύπου διαστάσεων 500Χ85mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): Είκοσι ένα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 21,80

Άρθρο Ζ-380.2.5:
ΕΥΡΩ

Ανοιχτού τύπου διαστάσεων 300Χ85mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και είκοσι επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 16,27

Άρθρο Ζ-380.2.4:
ΕΥΡΩ

Ανοιχτού τύπου διαστάσεων 200Χ60mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και ογδόντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,89

Άρθρο Ζ-380.2.3:
ΕΥΡΩ

Ανοιχτού τύπου διαστάσεων 100Χ50mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και σαράντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,49

Άρθρο Ζ-380.2.2:
ΕΥΡΩ

Κλειστού τύπου διαστάσεων 500Χ85mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): Τριάντα τέσσερα € και ογδόντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 34,87

Άρθρο Ζ-380.2:

ΕΥΡΩ

Κλειστού τύπου διαστάσεων 300Χ85mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

Κλειστού τύπου διαστάσεων 200Χ60mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και ενενήντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 18,98

Άρθρο Ζ-380.2.7:

Κλειστού τύπου διαστάσεων 300Χ85mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι ένα € και τριάντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 21,31

Άρθρο Ζ-380.2.8:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 30,40

Άρθρο Ζ-380.3:

Σε κτίριο

Άρθρο Ζ-380.3.1:
ΕΥΡΩ

Κλειστού τύπου διαστάσεων 200Χ60mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα € και πενήντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 24,51

Άρθρο Ζ-380.3.7:
ΕΥΡΩ

Κλειστού τύπου διαστάσεων 100Χ50mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): Είκοσι ένα € και εβδοµήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 21,72

Άρθρο Ζ-380.3.6:
ΕΥΡΩ

Ανοιχτού τύπου διαστάσεων 500Χ85mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): Είκοσι έξι € και πενήντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 26,51

Άρθρο Ζ-380.3.5:
ΕΥΡΩ

Ανοιχτού τύπου διαστάσεων 300Χ85mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): Είκοσι € και ενενήντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 20,99

Άρθρο Ζ-380.3.4:
ΕΥΡΩ

Ανοιχτού τύπου διαστάσεων 200Χ60mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και τριάντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 19,34

Άρθρο Ζ-380.3.3:
ΕΥΡΩ

Ανοιχτού τύπου διαστάσεων 100Χ50mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και σαράντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 16,43

Άρθρο Ζ-380.3.2:
ΕΥΡΩ

Κλειστού τύπου διαστάσεων 500Χ85mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

Κλειστού τύπου διαστάσεων 300Χ85mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): Είκοσι έξι € και ογδόντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 26,84
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Άρθρο Ζ-380.3.8:
ΕΥΡΩ

Κλειστού τύπου διαστάσεων 500Χ85mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34)

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε € και ενενήντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 35,91
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Άρθρο Ζ-381:

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση
προγραµµατιζόµενου ρυθµιστή αέργου ισχύος συνφ για αυτόµατη συστοιχία
πυκνωτών, εντός κτιρίου εξυπηρέτησης, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα
ΠΚΕ, την ΤΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επιπλέον οι δαπάνες απογυµνώσεων, συνδέσεων των
καλωδίων µε τις αντίστοιχες κλέµµες ή ακροδέκτες καλωδίου, διατάξεις τερµατισµού
κλπ. και µόνωσης των συνδέσεων, καθαρισµού επαφών, οι δαπάνες ελέγχου,
δοκιµών, ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη µικροϋλικών και εργασιών που
απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση του καλωδίου και την παράδοσή του σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο ρυθµιστή αέργου ισχύος

Άρθρο Ζ-381.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-381.2:
ΕΥΡΩ

Από 1 έως 6 βηµάτων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
(Ολογράφως): Τριακόσια εξήντα εννέα €
(Αριθµητικά): 369,00
Από 1 έως 12 βηµάτων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
(Ολογράφως): Τετρακόσια εβδοµήντα δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 472,50

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 535 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-382:

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ συνφ

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση σταθερού
πυκνωτή βελτίωσης συνφ µε αντιστάσεις εκφόρτισης σε αυτόµατη συστοιχία
πυκνωτών, εντός κτιρίου εξυπηρέτησης, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα
ΠΚΕ, την ΤΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επιπλέον οι δαπάνες απογυµνώσεων, συνδέσεων των
καλωδίων µε τις αντίστοιχες κλέµµες ή ακροδέκτες καλωδίου, διατάξεις τερµατισµού
κλπ. και µόνωσης των συνδέσεων, καθαρισµού επαφών, οι δαπάνες ελέγχου,
δοκιµών, ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη µικροϋλικών και εργασιών που
απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση του καλωδίου και την παράδοσή του σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο πυκνωτή βελτίωσης συνφ µε αντιστάσεις εκφόρτισης
Άρθρο Ζ-382.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-382.2:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-382.3:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-382.4:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-382.5:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-382.6:
ΕΥΡΩ

Ισχύος 5 Kvar
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 198,00
Ισχύος 10 Kvar
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
(Ολογράφως): ∆ιακόσια επτά €
(Αριθµητικά): 207,00
Ισχύος 15 Kvar
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
(Ολογράφως): ∆ιακόσια δεκατρία € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 213,75
Ισχύος 20 Kvar
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
(Ολογράφως): ∆ιακόσια τριάντα δύο € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 232,88
Ισχύος 25 Kvar
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
(Ολογράφως): ∆ιακόσια πενήντα οκτώ € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 258,75
Ισχύος 30 Kvar
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
(Ολογράφως): ∆ιακόσια εβδοµήντα πέντε € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 275,63
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Άρθρο Ζ-382.7:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-382.8:
ΕΥΡΩ

Ισχύος 40 Kvar
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
(Ολογράφως): Τετρακόσια τριάντα οκτώ € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 438,75
Ισχύος 50 Kvar
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
(Ολογράφως): Τετρακόσια ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 495,00
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Άρθρο Ζ-383:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού πίνακα µικτονόµησης
και ηλεκτρονικών στοιχείων αποτελούµενου από:
Ένα ασφαλειοδιακόπτη 16 Α
Μία ενδεικτική λυχνία
Ένα ρευµατοδότης (σούκο)
Από µία έως και τρεις ραγοσειρές στήριξης των ρελέ (ανά 8 ρελέ σε
κάθε σειρά)
5. Τριάντα 30 κλέµες ράγας 1,5 τ.χ. µε τη ράγα στήριξης και τα
τερµατικά τους.
6. Τριάντα 30 κλέµες ράγας 0,6 τ.χ. µε τη ράγα στήριξης και τα
τερµατικά τους.
7. Πλήρης αρίθµηση και σήµανση όλων των υλικών του πίνακα.
8. Τρία έως και πέντε κανάλια διέλευσης των καλωδίων.
9. Ακροδέκτες όλων των άκρων καλωδίων
10. Καλωδιώσεις
11. Εγκατάσταση τριών κυτίων ηλεκτρονικών συσκευών (τροφοδοτικό,
1η ηλεκτρονική µονάδα, 2η (έχτρα - επέκταση) ηλεκτρονική µονάδα).
12. Ένα στεγανό µεταλλικό κιβώτιο.
1.
2.
3.
4.

Το στεγανό µεταλλικό κιβώτιο διαστάσεων 50Χ65 εκ. και βάθους 25 εκ., εντός του
οποίου θα τοποθετηθούν τα ανωτέρω υλικά αλλά και οι ηλεκτρονικές συσκευές θα
είναι κατασκευασµένο από γαλβανισµένη λαµαρίνα 2 χλστ., ικανό να αντέχει στις
συνθήκες εξωτερικού χώρου και υγρασίας θαλάσσης. Κατά τα λοιπά ο ηλεκτρικός
πίνακας θα είναι κατασκευασµένος και τοποθετηµένος εντός του PILLAR σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στις αντίστοιχες προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή.
Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτρικού πίνακα µικτονόµησης και ηλεκτρονικών
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια δεκαπέντε €
(Αριθµητικά): 315,00
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Άρθρο Ζ-384:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ (ΡΕΛΕ) 230 V, 4 ΕΠΑΦΩΝ (2NC + 2NO)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός ηλεκτρονόµου (ρελέ) 230 V, 4 επαφών
(2ΝC + 2 NO), µε πηνίο 230 V και ισχύος επαφών τουλάχιστον 3 Α, ενδεικτικού
τύπου finder 60.12. Το ρελέ θα φέρει µπουτόν δοκιµής µε ένδειξη οπλισµού των
επαφών αυτού. Η βάση στήριξης του ρελέ θα είναι τύπου λυχνίας µε 8 ποδαράκια η
οποία θα εγκαθίσταται πάνω σε ράγα πίνακα.
Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτρονόµου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα €
(Αριθµητικά): 9,00
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Άρθρο Ζ-385:
Καλώδιο RG 213 Ntype
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Για την προµήθεια, µεταφορά και σύνδεση µε την κεραία ασυρµάτου καλωδίου RG
213 Ntype, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τη µελέτη
εγκατάστασης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου του καλωδίου και όλων των απαιτούµενων υλικών
και µικροϋλικών συνδέσεως, η δαπάνη φθοράς και αποµείωσης του καλωδίου,
καθώς και η δαπάνη της εργασίας πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης. κλπ για την
έντεχνη εκτέλεση της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους καλωδίου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,50
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Άρθρο Ζ-386: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΟ 6Μ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για τη µεταφορά και εγκατάσταση σε ιστό 6,00 µ. κεραίας (ασυρµάτου) που θα
παραδοθεί στον Ανάδοχο από την ΕΟΑΕ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική
Περιγραφή, µε τον αλουµινοσωλήνα στήριξής της (η προµήθειά του δεν
περιλαµβάνεται) και τη διέλευση της καθόδου (καλώδιο RG 213 Ntype) µέσα από
γαλβανιζέ σωλήνα καθώς και τη σύνδεσή της µε τον ποµποδέκτη εντός του
ηλεκτρικού πίνακα. Στην παρούσα τιµή περιλαµβάνονται η εργασία, η δαπάνη
εισκόµισης, αποκόµισης και χρήσης γερανού (εάν απαιτείται) καθώς και όλα τα
εξαρτήµατα στήριξης της κεραίας στον ιστό.
Τιµή ανά τεµάχιο κεραίας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα εννέα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 39,38
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Άρθρο Ζ-387:
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΟ 12Μ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για τη µεταφορά και εγκατάσταση σε ιστό 12,00 µ. κεραίας (ασυρµάτου) που θα
παραδοθεί στον Ανάδοχο από την ΕΟΑΕ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική
Περιγραφή, µε τον αλουµινοσωλήνα στήριξής της (η προµήθειά του δεν
συµπεριλαµβάνεται) και της διέλευσης της καθόδου (καλώδιο RG 213 Ntype) µέσα
από γαλβανιζέ σωλήνα και σύνδεση µε τον ποµποδέκτη εντός του ηλεκτρικού
πίνακα. Στην παρούσα τιµή περιλαµβάνονται η εργασία, η δαπάνη εισκόµισης,
αποκόµισης και χρήσης γερανού καθώς και όλα τα εξαρτήµατα στήριξης της κεραίας
στον ιστό.
Τιµή ανά τεµάχιο κεραίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα τρία € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά): 73,13
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Άρθρο Ζ-388: ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ30 χλστ. µήκους 2,50µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Για την προµήθεια και µεταφορά στον τόπο του έργου αλουµινοσωλήνα µήκους 2,50
µ., διαµέτρου 30χλστ. και πάχους τοιχώµατος 2,5 χλστ.. Στην τιµή περιλαµβάνεται η
δαπάνη για τη συναρµολόγηση και σύνδεσή του µε κεραία ασυρµάτου, καθώς και η
δαπάνη των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης, όπως λεπτοµερώς
αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή.
Τιµή ανά τεµάχιο αλουµινοσωλήνα
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά): 28,13
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Άρθρο Ζ-389: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑ∆ΙΟΚΕΡΑΙΑΣ VHF
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
Για την προµήθεια και µεταφορά στον τόπο του έργου µίας (1) ραδιοκεραίας VHF
τύπου end fed (marine type, fiber glass protection, ½ λ design), κατάλληλης για
τοποθέτηση επί ιστού µε όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά στήριξης και η οποία να
είναι πλήρως συµβατή µε το ραδιοποµπό του συστήµατος “Εγνατία Lightnet”.
Τιµή ανά τεµάχιο ραδιοκεραίας VHF
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 157,50
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Άρθρο Ζ-390:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 220Vac/12Vdc
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
Για την προµήθεια και µεταφορά στον τόπο του έργου ενός (1)
τροφοδοτικού ηλεκτρονικών µονοφασικό τύπου, πλήρως συµβατού µε το σύστηµα
“Εγνατία Lightnet”, εντός αλουµινένιου κυτίου, µε τα ακόλουθα τεχνικά
χαρακτηριστικά :
Είσοδος 220 V AC
Έξοδος 12 V DC , 3A
Σταθεροποίηση 170-240 Vac
Ηλεκτρονική ασφάλεια build-in
Το κυτίο θα είναι ικανών διαστάσεων, θα φέρει µια αφαιρετή όψη η οποία θα
ασφαλίζει µε τέσσερις βίδες σε κάθε γωνία, ενώ η στεγανότητα του κυτίου θα
εξασφαλίζεται από ελαστική πατούρα.
Τιµή ανά τεµάχιο τροφοδοτικού
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι εννέα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 129,38

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 545 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-391: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (VHF)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)

ΕΛΕΓΚΤΗ

ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Για την προµήθεια και µεταφορά στον τόπο του έργου ενός (1) ψηφιακού ελεγκτή
τηλεµετρήσεων οδοφωτισµού πλήρως συµβατού µε το σύστηµα “Εγνατία Lightnet”,
εντός αλουµινένιου κυτίου, µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :
8-bit µικροελεγκτής
Ρολόι 4 MHz
Τεχνολογία CMOS
Ενσωµατωµένο λογισµικό
EEPROM 2 KB
Ενσωµατωµένη παράλληλη θύρα 1 x 12
Ο ψηφιακός ελεγκτής θα φέρει επίσης εντός του αυτού κυτίου, ενσωµατωµένο ένα (1)
ραδιοποµπό (ραδιο-µόντεµ) µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :
Ισχύς εξόδου RF 1-5 W
Ζώνη συχνοτήτων VHF
Εύρος 147.00-174.00 MHz
Προγραµµατιζόµενη επιλογή καναλιού
∆ιαµόρφωση FSK
Εύρος καναλιού 12.5/25 KHz
In/Out 150-2400 bps
Sync/Async
CMOS/TTL
Τιµή ανά τεµάχιο ψηφιακού ελεγκτή τηλεµετρήσεων οδοφωτισµού (VHF)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια δεκατρία € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά): 1.513,13
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Άρθρο Ζ-392:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ISM)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
Για την προµήθεια και µεταφορά στον τόπο του έργου ενός (1) ψηφιακού ελεγκτή
τηλεµετρήσεων οδοφωτισµού πλήρως συµβατού µε το σύστηµα “Εγνατία Lightnet”,
εντός αλουµινένιου κυτίου, µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :
8-bit µικροελεγκτής
Ρολόι 4 MHz
Τεχνολογία CMOS
Ενσωµατωµένο λογισµικό
EEPROM 2 KB
Ενσωµατωµένη παράλληλη θύρα 1 x 12
Ο ψηφιακός ελεγκτής θα φέρει επίσης εντός του αυτού κυτίου ενσωµατωµένη διάταξη
ποµποδέκτη στη ζώνη ISM µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :
Ισχύς εξόδου 100mW - 400 mW
Ζώνη συχνοτήτων ISM
Προεπιλεγµένη συχνότητα καναλιού
∆ιαµόρφωση FSK FH
Ένδειξη RSSI
In/Out 1200 - 9600 bps
Buffered async comms
Τιµή ανά τεµάχιο ψηφιακού ελεγκτή τηλεµετρήσεων οδοφωτισµού (ISM)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια δεκατρία € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά): 1.513,13
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Άρθρο Ζ-393:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (GSM/GPRS)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)

ΕΛΕΓΚΤΗ

ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Για την προµήθεια και µεταφορά στον τόπο του έργου ενός (1) ψηφιακού ελεγκτή
τηλεµετρήσεων οδοφωτισµού πλήρως συµβατού µε το σύστηµα “Εγνατία Lightnet”,
εντός αλουµινένιου κυτίου, µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :
8-bit µικροελεγκτής
Ρολόι 4 MHz
Τεχνολογία CMOS
Ενσωµατωµένο λογισµικό
EEPROM 2 KB
Ενσωµατωµένη παράλληλη θύρα 1 x 12
Ο ψηφιακός ελεγκτής θα φέρει επίσης εντός του αυτού κυτίου ενσωµατωµένη διάταξη
σειριακής ασύγχρονης διεπικοινωνίας (interface) µε εξωτερική µονάδα GSM/GPRS
modem για επικοινωνία µέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας:
DB9 socket
RX/TX/RTS/CTS signals
GSM reset signal
GSM power ON signal
GSM ready signal

Τιµή ανά τεµάχιο ψηφιακού ελεγκτή τηλεµετρήσεων οδοφωτισµού (GSM/GPRS)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια τριάντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1.237,50
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Άρθρο Ζ-394:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΩΚΤΙΚΑ

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάστασης κατάλληλου υλικού µυοκτονίας
(εγκεκριµένου από τον ΕΟΦ) σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία µε
σκοπό την προστασία καλωδίωσης από τρωκτικά.
Στην τιµή περιλαµβάνονται :
• η δαπάνη προµήθειας,

µεταφοράς και εγκατάστασης του υλικού
µυοκτονίας,
• η δαπάνη σήµανσης των θέσεων (ειδικότερα των προσβάσιµων από
κοινό) για την ύπαρξη του υλικού,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο εντολής τοποθέτησης υλικού µυοκτονίας
Άρθρο Ζ-394.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-394.2:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-394.3:
ΕΥΡΩ

Σε έως 20 θέσεις ανά εντολή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7794)
(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα έξι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 146,25
Σε 21 έως 50 θέσεις ανά εντολή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7794)
(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα οκτώ € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 168,75
Σε άνω των 50 θέσεων ανά εντολή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7794)
(Ολογράφως): ∆ιακόσια δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 202,50
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Άρθρο Ζ-395: ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α – ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ
SPLIT-UNIT
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία, αυτόνοµης κλιµατιστικής µονάδας ψύξης / θέρµανσης, µε συµπιεστή
(αντλία θερµότητας - Heat Pump) τύπου Inverter, διµερούς τύπου (Split Unit), µε
ονοµαστική απόδοση 9.000-24.000 Btu/hr σε ψύξη και θέρµανση, µε EER>3,2 &
COP>3,6 , ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον «Α», γνωστού και αναγνωρισµένου
διεθνώς κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα περιλαµβάνει :
α) εσωτερική µονάδα µε ανεµιστήρα µεταβλητής ταχύτητας, ρυθµιζόµενα πτερύγια,
ηλεκτρονικό θερµοστάτη χώρου, σύστηµα αποχέτευσης συµπυκνωµάτων, φίλτρο
σκόνης, πίνακα ελέγχου µε λειτουργίες που ελέγχονται τοπικά ή από τηλεχειριστήριο
β) εξωτερική µονάδα µε συµπιεστή (αντλία θερµότητας) τύπου Inverter, µε
ανεµιστήρα ψύξης, σε κέλυφος από βαµµένο γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα για
στήριξη σε δάπεδο, µε κατασκευή προστασίας από την βροχή µε δίριχτη ή µονόριχτη
στέγη από γαλβανισµένη λαµαρίνα στηριγµένη σε 4 γαλβανισµένους ορθοστάτες
στερεωµένους µε βύσµατα στο δάπεδο ή σε εξωτερικό τοίχο
γ) σωλήνας αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εσωτερικής µονάδας µε εύκαµπτο
σωλήνα PVC Φ15mm µε κλίση προς τον εξωτερικό χώρο, προστατευµένος σε
πλαστικό κανάλι 40Χ40mm στηριγµένο στον εξωτερικό τοίχο
δ) χαλκοσωλήνες ψυκτικού υγρού (υγρή / αέρια φάση) κατάλληλης διαµέτρου που θα
συνδέουν τις δύο µονάδες και θα είναι µονωµένοι σε όλο το µήκος τους µε µονωτικό
σωλήνα από διογκωµένο PE πάχους τοιχώµατος 2cm και επιπλέον προστασία µε
ασηµί ταινία PVC 50X0.2mm, στο σηµείο δε διέλευσης από το δώµα θα
προστατεύονται µέσα σε πλαστική σωλήνα PVC Φ63mm µε κατάλληλη
στεγανοποίηση
ε) καλώδια ισχύος 3Χ4mm² και ελέγχου 4Χ1.5mm², τύπου H07RN-F µε ελαστική
επένδυση, που θα συνδέουν τις δύο µονάδες και θα οδεύουν παράλληλα µε τους
χαλκοσωλήνες µέσα στον µονωτικό σωλήνα
στ) καλώδια τροφοδοσίας 3Χ4mm² τύπου ΝΥΜ, από τον Γενικό Ηλεκτρικό Πίνακα
µέχρι την εσωτερική µονάδα, προστατευόµενο σε εγκιβωτισµένο πλαστικό σωλήνα
Φ28mm ή σε επίτοιχο πλαστικό κανάλι 20Χ40mm
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε εργασία και υλικό για την στήριξη της εσωτερικής και
εξωτερικής µονάδας, την σύνδεση των ψυκτικών κυκλωµάτων, την πλήρωση µε
ψυκτικό υγρό των µονάδων, την ηλεκτρολογική σύνδεση, την διέλευση των σωλήνων
και καλωδίων από τους τοίχους και το δώµα καθώς και την στεγανοποίηση των
διελεύσεων, και τέλος την θέση σε λειτουργία και δοκιµή απόδοσης της κλιµατιστικής
µονάδας.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους τοπικής κλιµατιστικής µονάδας – αντλίας θερµότητας
τύπου SPLIT-UNIT :
Άρθρο Ζ-395.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-395.2:
ΕΥΡΩ

µονάδα ισχύος 9.000 Βtu/h
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-32)
(Ολογράφως): Τετρακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 470,00
µονάδα ισχύος 12.000 Βtu/h
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-32)
(Ολογράφως): Πεντακόσια εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 575,00
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Άρθρο Ζ-395.3:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-395.4:
ΕΥΡΩ

µονάδα ισχύος 18.000 Βtu/h
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-32)
(Ολογράφως): Επτακόσια πενήντα έξι €
(Αριθµητικά): 756,00
µονάδα ισχύος 24.000 Βtu/h
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-32)
(Ολογράφως): Χίλια εκατόν εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 1.170,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 551 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-396:

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΜΑΝΙΚΑ)

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, αποµάκρυνση του φθαρµένου και
τοποθέτηση νέου εύκαµπτου πυροσβεστικού σωλήνα (µάνικας) Φ45 ή Φ65 στην
κατάλληλη θέση των Ερµαρίων Ανάγκης Σήραγγας (ΕΑΣ) σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης, ήτοι:
•

Εύκαµπτος πυροσβεστικός σωλήνας από ελαστικό τύπου EPDM και
εξωτερική επένδυση από πολυεστερικές ίνες, διαµέτρου 45mm ή 65mm,
πίεσης λειτουργίας ΡΝ16 και πίεση θραύσης PN50 κατά DIN 14811 και
NFPA Standard Νο. 1961 (Fire Hoses), µήκους 45m, µε ταχυσυνδέσµους
45 ή 65mm στα άκρα αντίστοιχα, ο οποίος αφού αποµακρυνθεί ο
αντίστοιχος παλαιός φθαρµένος, θα τυλιχτεί στο τύµπανο περιέλιξης του
σχετικού ΕΑΣ σύµφωνα µε την Ολλανδική µέθοδο (διπλωµένος στα δύο). Ο
παλαιός φθαρµένος σωλήνας θα µεταφερθεί και εναποτεθεί σε µέρος που
θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:

•

Κάθε υλικό, εργασία και ανυψωτικό ή άλλο µέσο, που τυχόν απαιτείται
για την µεταφορά, τοποθέτηση, και τύλιγµα του σωλήνα στο σχετικό
τύµπανο, όπως και για την αποµάκρυνση, µεταφορά και εναπόθεση του
αντικατασταθέντος.

Τιµή ανά τεµάχιο εύκαµπτου πυροσβεστικού σωλήνα (µάνικας) ως ανωτέρω πλήρως
τοποθετηµένου.

Άρθρο Ζ-396.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-396.2:
ΕΥΡΩ

διαµέτρου Φ65
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-20)
(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα €
(Αριθµητικά): 190,00
διαµέτρου Φ45
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-20)
(Ολογράφως): Εκατόν δεκαπέντε €
(Αριθµητικά): 115,00
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Άρθρο Ζ-397:
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για τις κατά την διάρκεια ενός έτους επί τόπου εργασίες καθολικής συντήρησης
(τακτικής και έκτακτης) ενός Αεροσυµπιεστή Υψηλής Πίεσης (420 bar), τύπου
MARINER 320 (BAUER), σύµφωνα µε τα Εγχειρίδια Κατασκευαστή, από τεχνικό
προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση µονάδας αναλόγου ισχύος και
τύπου, που περιλαµβάνουν:
ΕΤΗΣΙΩΣ (Τακτική συντήρηση):
1. Αλλαγή λαδιού λίπανσης, συνθετικού τύπου BAUER ή ισοδύναµου.
2. Αντικατάσταση κιτ φίλτρου κυκλώµατος λίπανσης.
3. Αντικατάσταση φίλτρου εισαγωγής αέρα.
4. Αντικατάσταση τελικού φίλτρου αναπνεύσιµου αέρα.
5. Έλεγχο καλής λειτουργίας ελατηρίων ανά βαθµίδα.
6. Έλεγχο καλής λειτουργίας εµβολοχιτωνίου 4ου σταδίου.
7. Έλεγχο καλής λειτουργίας βαλβίδων εισαγωγής-εξαγωγής.
8. Έλεγχο στεγανοποίησης κυκλώµατος αέρα.
9. Έλεγχο στεγανοποίησης µπλόκ αεροσυµπιεστή.
10. Έλεγχο φίλτρων silencer αυτόµατης ενυδάτωσης.
11. Συντήρηση διάταξης αυτόµατης εξυδάτωσης.
12. Έλεγχο καλής λειτουργίας µανοµέτρων.
13. Έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρηση βαλβίδων πληρώσεως.
14. Έλεγχο τελικών ασφαλιστικών (225-330-420) bar.
15. Έλεγχο καλής λειτουργίας πρεσσοστατών.
16. Έλεγχο καλής λειτουργίας ανεπίστροφης βαλβίδας.
17. Έλεγχο καλής λειτουργίας ωροµετρητή.
18. Έλεγχο στεγανότητας πνευµατικού δικτύου.
19. Αντικατάσταση διακοπτών αέρα φιαλών αποθήκευσης.
20. Έλεγχο ποιότητας αέρα σύµφωνα µε DIN EN 12021.
21. Έλεγχο Η2Ο: mg/m3, Oil: mg/m3, CO: ppm, CO2: ppm.
22. Έκδοση πιστοποιητικού αναπνευσίµου αέρα σύµφωνα µε DIN 12021.
ANA ΕΞΑΜΗΝΟ (Τακτική συντήρηση):

• Αλλαγή φυσιγγίου φίλτρου αναπνεύσιµου αέρα και έκδοση πιστοποιητικού
αναπνεύσιµου αέρα σύµφωνα µε DIN 12021.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. κάθε υλικό, µικροϋλικό, εργαλείο, εργασία και ανυψωτικό η άλλο µέσο, που
τυχόν απαιτείται για την συντήρηση και έλεγχο του αεροσυµπιεστή.
2. την εργασία επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη
συντήρηση) που µπορεί να προκύπτουν εντός του έτους από την καθολική
συντήρηση, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές ετησίως), του απαιτούµενου
πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού.

Τιµή συνολική κατ’ έτος για ελέγχους, περιοδικές δοκιµές και ετήσια συντήρηση ενός
τεµαχίου αεροσυµπιεστή υψηλής πίεσης πλήρωσης φιαλών οξυγόνου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 850,00
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Άρθρο Ζ-398: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VRV ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για τις κατά την διάρκεια ενός έτους επί τόπου εργασίες καθολικής συντήρησης
(τακτικής και έκτακτης) Κεντρικής Μονάδας Κλιµατισµού-Αντλίας θερµότητας VRV µε
εσωτερικά στοιχεία (είτε καναλάτα είτε εµφανή 4-way), εντός κτιριακών
εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τα Εγχειρίδια Κατασκευαστή, από τεχνικό προσωπικό
που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση µονάδας αναλόγου ισχύος και τύπου, που
περιλαµβάνουν:
ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (Τακτική συντήρηση
περιόδου):

στην αρχή χειµερινής

και

αρχή θερινής

1. Καθαρισµό φίλτρων αέρα εξωτερικής και εσωτερικών µονάδων. Αλλαγή
φίλτρων όπου απαιτείται. Έλεγχος πτώσης πίεσης φίλτρου εξωτερικής
µονάδας.
2. Χηµικό καθαρισµό στοιχείων εναλλακτών εξωτερικής και εσωτερικών
µονάδων.
3. Έλεγχο και πιθανή αποκατάσταση διαρροών ψυκτικού µέσου.
4. Έλεγχο καλής λειτουργίας ασφαλιστικών µηχανισµών όπου υπάρχουν.
5. Έλεγχο ανεµιστήρα εξωτερικής µονάδας που περιλαµβάνει οπτική
επιθεώρηση, ακουστικό έλεγχο, αµπεροµέτρηση, επιθεώρηση και γρασάρισµα
ρουλεµάν και εδράνων.
6. Έλεγχο ανεµιστήρων εσωτερικών µονάδων που περιλαµβάνει οπτική
επιθεώρηση, ακουστικό έλεγχο.
7. Έλεγχο λειτουργίας αυτοµατισµών, ασφαλειών, ρελέ, ακροδεκτών και
αισθητηρίων στην εξωτερική και στις εσωτερικές µονάδες.
8. Οπτικό έλεγχο και στεγανοποίηση αεραγωγών εφόσον απαιτείται.
9. Οπτικό έλεγχο και αποκατάσταση µονώσεων εφόσον απαιτείται.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό, µικροϋλικό, εργαλείο, εργασία και ανυψωτικό ή άλλο µέσο, που
τυχόν απαιτείται για την συντήρηση και έλεγχο της κεντρικής µονάδας
κλιµατισµού – αντλίας θερµότητας VRV µε τα εσωτερικά στοιχεία
2. της εργασίας επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη
συντήρηση) που µπορεί να προκύπτουν εντός έτους από την καθολική
συντήρηση, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές ετησίως), του απαιτούµενου
πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού.
Τιµή συνολική κατ΄ έτος για δύο εξαµηνιαίες συντηρήσεις µιας κεντρικής µονάδας
κλιµατισµού-αντλίας θερµότητας VRV µε εσωτερικά στοιχεία(είτε καναλάτα είτε
εµφανή 4-way):
Άρθρο Ζ-398.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-398.2:
ΕΥΡΩ

ισχύος έως 120.000 Btu/h και µε έως 6 εσωτερικά στοιχεία
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
(Ολογράφως): Χίλια εκατόν ενενήντα €
(Αριθµητικά): 1.190,00
ισχύος έως 120.000 Btu/h και µε έως 12 εσωτερικά στοιχεία
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
(Ολογράφως): Χίλια εξακόσια €
(Αριθµητικά): 1.600,00
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Άρθρο Ζ-399: ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-22)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση-εγκατάσταση και θέση
σε λειτουργία, εφόσον απαιτείται, φορητής αντλίας όµβριων-ακάθαρτων υδάτων,
κατάλληλης για την άντληση οµβρίων-ακαθάρτων υδάτων, ελαχίστου µανοµετρικού
ύψους 9 m και ελάχιστης παροχής 6.000 lit/min, πλήρως εµβαπτιζόµενης, η
συγκρότηση της οποίας περιλαµβάνει κέλυφος από πολυπροπυλένιο και πτερύγια από
ανοξείδωτο χάλυβα, εφοδιασµένης µε µηχανισµό φλοτέρ άµεσου εκκινήσεως, µε
κατάλληλο εύκαµπτο πλαστικό σωλήνα κατάθλιψης 1΄΄, ελαχίστου µήκους 25 m και
στεγανό ηλεκτροκινητήρα έναντι εξωτερικών επιδράσεων (εισδοχή σκόνης– ύδατος)
επιπέδου ΙΡ 67 µε ελάχιστο µήκος καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας 10 m.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για κάθε εργασία που απαιτείται για
την προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση-εγκατάσταση, ηλεκτροδότηση, όπως και κάθε
άλλο υλικό, µικροϋλικό, µεταφορικό, η άλλο µέσο που απαιτείται, για την θέση σε
κανονική λειτουργία της εν λόγω φορητής αντλίας σε σηµείο που θα υποδειχθεί από
την Υπηρεσία.
Τιµή ανά τεµάχιο φορητής αντλίας όµβριων - ακάθαρτων υδάτων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια εξήντα €
(Αριθµητικά): 360,00
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Άρθρο Ζ-400: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ (MONITOR) ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
VIDEO ΑΠΟ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή
µίας αναλογικής οθόνης (monitor) απεικόνισης video από κάµερες κλειστού
κυκλώµατος τηλεόρασης, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα
Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε όλες τις
παραπάνω συσκευές.
2. Για τις παραπάνω καλωδιώσεις όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την
προστασία των καλωδίων και κάθε άλλο υλικό και εργασία που είναι
απαραίτητο για την ολοκληρωµένη τοποθέτηση των καλωδίων, σε
συνθήκες ορατής ή µη εγκατάστασης.
3. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση και
την άψογη λειτουργία του παραπάνω συστήµατος.
4. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση
και δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική
και πλήρη λειτουργία.
5. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού.
6. Την απαιτούµενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και
δεδοµένων, καθώς και τυχόν υφιστάµενο λογισµικό διεπαφής για τη
δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισµικού (interface) µε το λογισµικό
Video IP Εποπτείας Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης του Κέντρου
Ελέγχου.
7. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη
λειτουργία, τη ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω
εξοπλισµού.
Τιµή για µία αναλογική οθόνη (monitor) απεικόνισης video κλειστού
κυκλώµατος τηλεόρασης.
Άρθρο Ζ-400.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-400.2:
ΕΥΡΩ

αναλογική οθόνη 14" ιντσών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): ∆ιακόσια ογδόντα πέντε €
(Αριθµητικά): 285,00
αναλογική οθόνη 21" ιντσών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Τριακόσια εξήντα €
(Αριθµητικά): 360,00
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Άρθρο Ζ-401: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ (MONITOR LCD) ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
VIDEO ΑΠΟ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και
δοκιµή µίας ψηφιακής οθόνης (monitor LCD) απεικόνισης video από κάµερες
κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης συνεχούς λειτουργίας, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τεχνολογία LCD Monitor (για συνεχή λειτουργία 24x7h)
Ανάλυση (resolution) ≥ 1366x768
Τυπική Αντίθεση (Typical Contrast) ≥ 1.200:1
∆υναµική Αντίθεση (Dynamic Contrast) ≥ 8.000:1 για τις οθόνες ≥ 32
ιντσών και δυναµική αντίθεση ≥ 5.000:1 για τις οθόνες < 32 ιντσών
Φωτεινότητα ≥ 500 cd/m2 για τις οθόνες ≥ 32 ιντσών και φωτεινότητα
≥ 300 cd/m2 για τις οθόνες < 32 ιντσών
Χρώµατα ≥ 16.000.000
Χρόνος απόκρισης ≤ 8 ms
MTBF (mean time between failure - panel life) ≥ 55.000 h
Θύρα σύνδεσης µε κάρτα video Η/Υ (PC video – input)
Θύρα ελέγχου από Η/Υ (RS-232)
Εγγύηση (εξαρτήµατα (parts) και εργασία (labor)) 3 ετών
Στηρίγµατα και βάσεις για επίτοιχη ανάρτηση
Λοιπά βοηθητικά εξαρτήµατα (καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας,
τηλεχειριστήριο, µπαταρίες, adaptors, καλώδια σύνδεσης µε κάρτα
video H/Y, κλπ.)

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε όλες τις
παραπάνω συσκευές.
2. Για τις παραπάνω καλωδιώσεις όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την
προστασία των καλωδίων και κάθε άλλο υλικό και εργασία που είναι
απαραίτητο για την ολοκληρωµένη τοποθέτηση των καλωδίων, σε
συνθήκες ορατής ή µη εγκατάστασης.
3. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση (π.χ. βάση
επίτοιχης στήριξης), σύνδεση και την άψογη λειτουργία του παραπάνω
συστήµατος, περιλαµβανοµένων των :
• Splitter - αντάπτορα για σύνδεση της εξόδου ενός υπολογιστή σε
δύο οθόνες LCD
• καλώδιο 6µ. τουλάχιστον για σύνδεση οθόνης LCD µε υπολογιστή
• τηλεχειριστήριο
4. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση
και δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική
και πλήρη λειτουργία.
5. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού.
6. Την απαιτούµενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδοµένων,
καθώς και τυχόν υφιστάµενο λογισµικό διεπαφής για τη δυνατότητα
ανάπτυξης διεπαφής λογισµικού (interface) µε το λογισµικό Video IP
Εποπτείας Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης του Κέντρου Ελέγχου.
7. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη
λειτουργία, τη ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού.
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Τιµή για µία ψηφιακή οθόνη (monitor LCD) απεικόνισης video κλειστού κυκλώµατος
τηλεόρασης.
Άρθρο Ζ-401.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-401.2:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-401.3:
ΕΥΡΩ

ψηφιακή οθόνη (LCD) 21" ιντσών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 450,00
ψηφιακή οθόνη (LCD) 32" ιντσών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Επτακόσια τριάντα €
(Αριθµητικά): 730,00
ψηφιακή οθόνη (LCD) 37" ιντσών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Οκτακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 870,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 558 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο
Ζ-402:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ EΡΜΑΡΙΟΥ AΝΑΓΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-20)

∆ΟΧΕΙΟΥ

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ενός πλαστικού δοχείου
25lit πλήρους µε αφρογεννητικό υγρό (AFFF - Aqueous Film Forming Foam)
ποσοστού ανάµιξης 3%, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ).
Το περιεχόµενο υγρό θα είναι τύπου F15 και θα καλύπτει πυρκαγιές κλάσης Α και Β
τουλάχιστον.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για κάθε υλικό και εργασία που τυχόν
απαιτείται για την µεταφορά, τοποθέτηση του δοχείου στο σχετικό Ερµάριο Ανάγκης
Σήραγγας, όπως και για την αποµάκρυνση, µεταφορά και εναπόθεση του
αντικατασταθέντος.

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους πλαστικού δοχείου αφρογεννητικού υγρού.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 375,00
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Άρθρο Ζ-403:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
VIDEOWALL
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση σε οθόνη προβολής
(videowall) λαµπτήρα ισχύος 1000 W, διαστάσεων άνω των 50 ιντσών και τύπου
όµοιου µε τους λοιπούς λαµπτήρες της οθόνης προβολής .
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για κάθε υλικό και εργασία που τυχόν
απαιτείται για την τοποθέτηση του λαµπτήρα εντός της οθόνης, όπως και για την
αποµάκρυνση, µεταφορά και εναπόθεση του αντικατασταθέντος.
Τιµή ανά τεµάχιο λαµπτήρα οθόνης προβολής videowall 1000W, διαστάσεων άνω
των 50 ιντσών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 725,00
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Άρθρο Ζ-404:

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ειδικής
µόνωσης, χαµηλής θερµοαγωγιµότητας, για την προστασία χαλυβδοσωλήνα
γαλβανισµένου από τον παγετό κατά τη διαδροµή του σε επιτοίχια εγκατάσταση
σήραγγας, ή όπου αλλού απαιτείται, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές
Σηράγγων και τη µελέτη.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου του µονωτικού υλικού
από κοχύλια ορυκτοβάµβακα πάχους 5 εκ και πυκνότητας 120 kg/m3 µε εξωτερική
επικάλυψη αλουµινίου, - αντίστασης συνοδείας ικανότητας 10 W/m - της ηλεκτρικής
θερµαντικής ταινίας, όλων των καλωδιώσεων, του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, του
πίνακα αυτοµατισµού, της εγκατάστασης θερµοστατών και θερµοµέτρων, η δαπάνη
των εργασιών τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων κλπ, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη
υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας,
σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους θερµοµόνωσης σωλήνα πυρόσβεσης
Άρθρο Ζ-404.1: Θερµοµόνωση σωλήνα πυρόσβεσης 4" ιντσών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-40)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι ένα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 21,30

Άρθρο Ζ-404.2:
Θερµοµόνωση σωλήνα πυρόσβεσης 6" ιντσών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-40)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 25,00

Άρθρο Ζ-404.3:
Θερµοµόνωση σωλήνα πυρόσβεσης 8" ιντσών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-40)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα έξι €
(Αριθµητικά): 36,00
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Άρθρο Ζ-405:
Άρθρο Ζ-405.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-405.2:
ΕΥΡΩ

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΝAΥΥ - J 0,6/1KV
διατοµής 4 Χ 16 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
(Ολογράφως): Τέσσερα € και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 4,35
διατοµής 5 Χ 16 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 5,25
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Άρθρο Ζ-406:
Άρθρο Ζ-406.1:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-406.2:

ΕΥΡΩ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ
Πρόσθετη τιµή ανά µέτρο µήκους αντικατάστασης κλεµµένου
µήκους καλωδίου συµπεριλαµβανοµένου και του αγωγού
γείωσηςστο υπόγειο και υπέργειο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού στα
ερείσµατα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70/% ΗΛΜ -102 30% ΗΛΜ -45)
(Ολογράφως): ∆ύο € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,60
Πρόσθετη τιµή ανά µέτρο µήκους αντικατάστασης κλεµµένου
µήκους καλωδίου συµπεριλαµβανοµένου και του αγωγού
γείωσηςστο υπόγειο και υπέργειο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού της
κεντρικής νησίδας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70/% ΗΛΜ -102 30% ΗΛΜ -45)
(Ολογράφως): Τέσσερα €
(Αριθµητικά): 4,00
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Άρθρο Ζ-407:
Άρθρο Ζ-407.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-407.2:
ΕΥΡΩ

ΚΑΛΩ∆ΙΑ
- ΝΥΥ 3Χ6 (Προειδοποιητικοί αναλάµποντες)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-46)
(Ολογράφως): Τέσσερα € και ογδόντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 4,85
- ΝΥΥ 4Χ1,5 (Φωτεινοί σηµατοδότες – ∆ιόδια)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-46)
(Ολογράφως): ∆ύο € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,80
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Άρθρο Ζ-408:

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ – ΡΕΛΕ:

Άρθρο Ζ-408.1:
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
Για την προµήθεια, αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία τριφασικού επιτηρητή
τάσης και διαδοχής φάσεων µε ρυθµιζόµενα επιτρεπτά όρια διακύµανσης τάσης +/18% για συµµετρικά φορτία. Ο επιτηρητής πρέπει επίσης να διαθέτει ενδεικτικές
λυχνίες τροφοδοσίας, λειτουργίας εκτός ορίων και ανάστροφης διαδοχής φάσεων.
Να διαθέτει έξοδο 8Amp SPDT ρελέ καθώς και έναρξη µέτρησης καθυστέρησης µε
την εφαρµογή της τροφοδοσίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα δύο €
(Αριθµητικά): 42,00
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Άρθρο Ζ-408.2: ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΦΑΣΕΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
Για την προµήθεια, αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία τριφασικού επιτηρητή
τάσης και διαδοχής φάσεων µε ρυθµιζόµενα επιτρεπτά όρια διακύµανσης τάσης +/18% για συµµετρικά φορτία. Ο επιτηρητής πρέπει επίσης να διαθέτει ενδεικτικές
λυχνίες τροφοδοσίας, λειτουργίας εκτός ορίων και ανάστροφης διαδοχής φάσεων.
Να διαθέτει έξοδο 8Amp SPDT ρελέ καθώς και έναρξη µέτρησης καθυστέρησης µε
την εφαρµογή της τροφοδοσίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα τρία € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 43,50
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Άρθρο Ζ-408.3:
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
Για την προµήθεια, αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία τριφασικού επιτηρητή
ασυµµετρίας και διαδοχής φάσεων µε ρυθµιζόµενα επιτρεπτά όρια διακύµανσης
πολικής τάσης +/-5% έως +/-20% και επιτρεπτή θέση ρύθµισης +/-10%. Ο
επιτηρητής πρέπει επίσης να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες τροφοδοσίας, λειτουργίας
εκτός ορίων και ανάστροφης διαδοχής φάσεων. Να διαθέτει έξοδο 12Amp SPDT
ρελέ καθώς και έναρξη µέτρησης καθυστέρησης µε την εφαρµογή της τροφοδοσίας.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα τέσσερα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 44,60
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Άρθρο Ζ-408.4:
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΧΗΣ ΦΑΣΕΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΦΑΣΗΣ, ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΥΠΟΤΑΣΗ / ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
Για την προµήθεια, αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία τριφασικού επιτηρητή
διαδοχής φάσεων, απώλειας φάσης, ασυµετρίας & υπότασης / υπέρτασης µε
δυνατότητα χρονικής καθυστέρησης µε ρυθµιζόµενα επιτρεπτά όρια διακύµανσης
φάσης από 5 έως 15% της Un και τάσης από -12% έως +10% της Un. Ο επιτηρητής
πρέπει επίσης να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες τροφοδοσίας, λειτουργίας εκτός ορίων
και ανάστροφης διαδοχής φάσεων. ∆υνατότητα χρονικής καθυστέρησης από 0,1
έως 10 sec.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα πέντε € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 65,30
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Άρθρο Ζ-409:
Χρονικό καθυστέρησης ( βοηθτικό ρελέ για την προοδευτική
εισαγωγή των κυκλωµάτων φωτισµού )
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
Για την προµήθεια, αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία ρελέ καθυστέρησης
έναρξης µε βοηθητικές επαφές 1NC/1NO και µε δυνατότητα ρύθµισης της χρονικής
καθυστέρησης από 0,1sec έως 360000sec. Η βάση τύπου ράγας, τροφοδοσία
εισόδου 12 έως 240V και το φορτίο ρελέ να είναι 8Α µία µεταγωγική επαφή.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι τέσσερα €
(Αριθµητικά): 124,00
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Άρθρο Ζ-410: ΧΡΟΝΙΚΟ ΦΛΑΣΕΡ
∆ΙΟ∆ΙΩΝ )
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)

(ΈΛΕΓΧΟΣ

ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΩΝ

ΦΑΝΩΝ

Για την προµήθεια, αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία χρονικού φλασέρ για
αναλάµποντες φανούς διοδίων χρονικού ρελέ µεγάλης ακριβείας κατάλληλο για
αυτοµατισµούς που απαιτούν ακρίβεια επανάληψης χρόνου και έχουν τη δυνατότητα να
παραµένουν συνεχώς υπό τάση.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα €
(Αριθµητικά): 160,00
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Άρθρο Ζ-411: ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΧΣΑ:
Άρθρο Ζ-412: Φωτοκύταρο µε ανακλαστήρα για λειτουργία WC
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
Για την προµήθεια, αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοηλεκτρικού αισθητήρα
µε τρόπο ανίχνευσης ανάκλασης του σήµατος µέσω ανακλαστήρα, τάση
τροφοδοσίας 24-240VAC ή 24-240VDC, έξοδος ελέγχου ρελέ 250VAC 3A(1C) και
δυνατότητα λειτουργίας κατά τη διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πέντε €
(Αριθµητικά): 105,00
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Άρθρο Ζ-413: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙ∆Α ΝΕΡΟΥ ½΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11)
Για την προµήθεια, αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας
ορειχάλκινης Μηδενικής διαφορικής πίεσης, µε Πηνίο σε θέση ηρεµίας κλειστή (NC)
διάστασης 1/2΄΄ .
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα έξι €
(Αριθµητικά): 46,00
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Άρθρο Ζ-414:
MODEM ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός εξωτερικού Modem τουλάχιστον
56 Kbytes, στη θέση εγκατάστασης ενός ρυθµιστή κυκλοφορίας ή µετρητή
κυκλοφοριακών δεδοµένων παντώς τύπου, για την επικοινωνία µε κεντρικό
υπολογιστή µέσω ενσύρµατης σύνδεσης µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,
για την τηλεπαρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
• τις καλωδιώσεις και διασυνδέσεις, που απαιτούνται µε τις λοιπές
εγκαταστάσεις
• εργασίες ελέγχου και δοκιµών, που απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη
και κανονική λειτουργία.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο modem.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 157,50
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Άρθρο Ζ-415:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΣΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ

Για την αντικατάσταση ενός γείσου σηµατοδότη, διαµέτρου όπως αναφέρεται
παρακάτω.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• αποξήλωσης του παλιού γείσου
• προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του νέου γείσου
• διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού
εξοπλισµού
• των µικροϋλικών στερέωσης.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο γείσου σηµατοδότη
Άρθρο Ζ-415.1:

Σε χαµηλό σηµατοδότη

Άρθρο Ζ-415.1.1:
Για γείσο σηµατοδότη Φ200
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 67,50

Άρθρο Ζ-415.1.2:
Για γείσο σηµατοδότη Φ300
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-415.2:

(Ολογράφως): Ογδόντα τέσσερα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 84,38
Σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας

Άρθρο Ζ-415.2.1:
Για γείσο σηµατοδότη Φ200
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα τέσσερα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 84,38

Άρθρο Ζ-415.2.2:
Για γείσο σηµατοδότη Φ300
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ένα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 101,25
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Άρθρο Ζ-416:
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΑΛΙΝΟΥ

∆ΙΣΚΟΥ

Ή

ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ

Για την αντικατάσταση ενός υάλινου δίσκου είτε ενός κατόπτρου σηµατοδότη,
όπως αναφέρεται παρακάτω.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• αποξήλωσης του παλιού φωτεινού δίσκου ή κατόπτρου
• προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του νέου φωτεινού δίσκου ή
κατόπτρου
• των µικροϋλικών στερέωσης.
• Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται επίσης και η πόρτα του πεδίου του
σηµατοδότη, σε περίπτωση που ο φωτεινός δίσκος προς αντικατάσταση
αποτελείται από πολυκαρβονικό υλικό (P.C), καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο υάλινου δίσκου ή κατόπτρου σηµατοδότη
Άρθρο Ζ-416.1:

Για σηµατοδότη σε χαµηλό ιστό ή τοίχο σήραγγας

Άρθρο Ζ-416.1.1:
Για σηµατοδότη Φ200
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα ένα € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 61,88

Άρθρο Ζ-416.1.2:
Για σηµατοδότη Φ300
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-416.2:

(Ολογράφως): Ενενήντα €
(Αριθµητικά): 90,00
Για σηµατοδότη σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας

Άρθρο Ζ-416.2.1:
Για σηµατοδότη Φ200
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα οκτώ € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 78,75

Άρθρο Ζ-416.2.2:
Για σηµατοδότη Φ300
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν έξι € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 106,88
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Άρθρο Ζ-417:
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ

Για την αντικατάσταση ενός πλαισίου ανάρτησης σηµατοδοτών οχηµάτων, όπως
αναφέρεται παρακάτω.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
• προµήθεια του πλαισίου (χωρίς το σηµατοδότη). συµπεριλαµβανοµένων
των απαραίτητων µικροϋλικών σύνδεσης και ανάρτησης
• µεταφορές, µεταφορτώσεις και σταλίες των παραπάνω
• αποξήλωση, µεταφορά ή αποµάκρυνση του παλιού πλαισίου.
• εγκατάσταση νέου πλαισίου µε τις απαραίτητες συναρµολογήσεις και
ηλεκτρικές συνδέσεις
• διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού
µηχανικού εξοπλισµού.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο πλαισίου
Άρθρο Ζ-417.1:
Για ένα σηµατοδότη 3 πεδίων Φ300
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα €
(Αριθµητικά): 180,00

Άρθρο Ζ-417.2:
Για δύο σηµατότες 3 πεδίων Φ300
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια πενήντα οκτώ € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 258,75

Άρθρο Ζ-417.3:
Για προειδοποιητικό σηµατοδότη 2 πεδίων Φ300
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 157,50
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Άρθρο Ζ-418:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Για την απόξεση, τον καθαρισµό και τη βαφή του ιστού σηµατοδότησης, σύµφωνα µε
τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης, και τα λοιπά
τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
• την προµήθεια υλικών βαφής, αντιοξειδωτικών βαφής, υλικών απόξεσης
κ.λ.π., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης
• την απόξεση και τον καθαρισµό του βραχίονα και του ιστού
σηµατοδότησης από σκουριές, αφισοκολλήσεις, κ.λ.π.
• τη βαφή του βραχίονα και του ιστού σηµατοδότησης µε µία στρώση
αντιοξειδωτικού ασταριού και µε δύο στρώσεις βερνικοχρώµατος τύπου
υπαιθρίου
• τη διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού
εξοπλισµού
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού σηµατοδότησης
Άρθρο Ζ-418.1:
Για χαµηλό ιστό
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7755)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα έξι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 56,25

Άρθρο Ζ-418.2:
Για ιστό µε βραχίονα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7755)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ένα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 101,25
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Άρθρο
Ζ-419:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6236)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΥΡΙ∆ΑΣ

ΙΣΤΟΥ

Για την προµήθεια και εγκατάσταση µίας θυρίδας, διαστάσεων περίπου 10Χ28 εκ. σε
ιστό φωτεινού σηµατοδότη, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών και των
απαραίτητων µικροϋλικών εγκατάστασης.
Τιµή ανά τεµάχιο θυρίδας ιστού σηµατοδότησης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 25,88
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Άρθρο Ζ-420:
∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2271)
∆ιάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέµατος, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία µόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των
αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε
στοιχεία σκυροδέµατος πάχους έως 0,25 m.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα πέντε €
(Αριθµητικά): 45,00
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Άρθρο Ζ-421:
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2122)
Για την εκτέλεση ερευνητικής τοµής σε έδαφος οποιασδήποτε σύνθεσης (βράχος,
σκυρόδεµα οπλισµένο ή όχι κλπ., ηµίβραχος), ή επί της οδού, προκειµένου να
διαπιστωθεί εάν υπάρχει διερχόµενο δίκτυο Οργανισµού Κοινής Ωφελείας, είτε
παλαιά σωλήνωση ή για να βρεθεί το σηµείο που έχει καταστραφεί υπάρχουσα
σωλήνωση της υπό έρευνα εγκατάστασης φωτεινής σηµατοδότησης ή οδοφωτισµού,
κλπ.. Το µήκος της τοµής θα ανέρχεται µέχρι 1,00 µ., το πλάτος µέχρι 0,50 µ. και το
βάθος µέχρι 0,80 µ., ενώ η εργασία θα περιλαµβάνει εκτός από την εκσκαφή και:
α) Αποµάκρυνση της κατεστραµµένης σωλήνωσης και ξεβούλωµα των
παράπλευρων τµηµάτων για την ελεύθερη διέλευση των καλωδίων.
β) Τοποθέτηση σωλήνωσης, διαιρούµενης ή όχι, σε αντικατάσταση αυτής
που αποµακρύνθηκε.
γ) Προµήθεια, µεταφορά και ενσωµάτωση όλων των αναγκαιούντων υλικών.
δ) Φόρτωση, µεταφορά και απόρριψη σε θέσεις επιτρεπόµενες από την
Αστυνοµία των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής κ.λ.π. για πλήρως
περαιωµένη εργασία.
Τιµή ανά τεµάχιο ερευνητικής τοµής, η οποία περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για
υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, κάθε είδους σταλία
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, άλλα
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα ένα € και εξήντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 181,69

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 580 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-422: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΠΕΖΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49)
Προµήθεια και τοποθέτηση επάνω σε ιστό και σύνδεση κοµβίου πεζών, σύµφωνα µε
τη τεχνική προδιαγραφή ΦΣ-29, συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαιτουµένων
εργασιών και µικροϋλικών και της πληροφοριακής πινακίδας χρήσης του κοµβίου.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 170,00
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Άρθρο Ζ-423: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ ΦΩΡΑΤΟΥ
ΠΕΖΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για την προµήθεια και αντικατάσταση, δηλαδή για την αποξήλωση της παλιάς και
στερέωση νέας ενηµερωτικής πινακίδας φωρατού πεζών διπλής όψεως, που θα
αναγράφει το κείµενο «ΠΕΖΟΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ».
Τιµή ανά τεµάχιο ενηµερωτικής πινακίδας φωρατού πεζών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι επτά €
(Αριθµητικά): 27,00
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Άρθρο Ζ-424:
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΒΑΣΗΣ ΙΣΤΟΥ
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3212)
Για την ανακατασκευή των αγκυρίων µιας βάσης από σκυρόδεµα µεταλλικού ιστού
είτε µε χρησιµοποίηση εποξειδικών ρητινών για πάκτωση νέων αγκυρίων σε νέες
οπές στη βάση είτε µε συγκόλληση τµήµατος νέου αγκυρίου σε προέκταση
υφιστάµενων που καταστράφηκαν είτε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο προτείνει ο
Ανάδοχος και εγκρίνει η Υπηρεσία. Περιλαµβάνεται κάθε απαιτούµενη εργασία, όπως
διάτρηση ή διάνοιξη οπής σε σκυρόδεµα, συγκόλληση νέων – παλιών αγκυρίων,
εφαρµογή εποξειδικών ρητινών, εφαρµογή µη συρικνούµενου σκυροδέµατος και τα
απαιτούµενα υλικά για πλήρη αποκατάσταση του συστήµατος αγκυρίων σύµφωνα µε
τα ΠΚΕ Η/Μ, την ΤΣΥ και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο σετ αγκυρών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα έξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 76,50
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Άρθρο Ζ-425: MODEM ΤΥΠΟΥ LAN (LOCAL AREA NETWORK) ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛ. ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός ασύρµατου (RF) Modem
9600bit/sec, σε ρυθµιστή κυκλοφορίας, µε σκοπό την επικοινωνία του µε τους
λοιπούς ρυθµιστές κυκλοφορίας, που µέσω ασύρµατης σύνδεσης απαρτίζουν
τοπικό δίκτυο εξοπλισµένο µε:
- την κατάλληλη κεραία, ώστε να επιτυγχάνεται η επικοινωνία στη συγκεκριµένη
θέση, λαµβάνοντας υπόψη τη διαµόρφωση του εδάφους, την ύπαρξη
εµποδίων κ.λ.π.
- το στυλίσκο στερέωσης της κεραίας µέχρι ύψους 6 µέτρων
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επιπλέον οι δαπάνες για:
• τις καλωδιώσεις και διασυνδέσεις, που απαιτούνται για τη σύνδεσή του ως
άνω modem µε το ρυθµιστή κυκλοφορίας στη θέση εγκατάστασής του
• η εγκατάσταση της κεραίας του modem καθώς και όλες οι καλωδιώσεις και
διασυνδέσεις που απαιτούνται µε τις λοιπές εγκαταστάσεις.
• η εγκατάσταση του στυλίσκου στερέωσης της κεραίας
• τις εργασίες παραµετροποίησης, ελέγχου, ρύθµισης και δοκιµών, που
απαιτούνται για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία της
εγκατάστασης.
Τιµή για ένα τεµάχιο Modem τύπου ασύρµατης σύνδεσης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια δεκαέξι €
(Αριθµητικά): 1.416,00
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Άρθρο Ζ-426:

MODEM ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός Modem ασύρµατης σύνδεσης
τεχνολογίας GSM ή GPRS στη θέση εγκατάστασης ενός ρυθµιστή κυκλοφορίας ή
µετρητή κυκλοφοριακών δεδοµένων παντός τύπου, για την επικοινωνία µε κεντρικό
υπολογιστή µέσω ασύρµατης σύνδεσης µέσω δικτύου παρόχου τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών για τον τηλεµατικό έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης, το οποίο θα
είναι εξοπλισµένο µε:
− υποδοχή κάρτας SIM,
− κατάλληλο τροφοδοτικό είτε AC/AC είτε DC/DC ως απαιτείται
− σύνδεση κεραίας µε αρσενική πρίζα FME,
− σειριακή σύνδεση D9F και µε δυνατότητα αποστολής Data/Fax/SMS,
− κεραία µε καλώδιο, που θα καταλήγει σε θηλυκό βύσµα FME για χρήση
εσωτερική/εξωτερική,
− κατάλληλο τροφοδοτικό είτε AC/AC είτε DC/DC ως απαιτείται.
Στην τιµή µονάδας επιπλέον περιλαµβάνονται:
• η εγκατάσταση της κεραίας του modem καθώς και όλες οι καλωδιώσεις
και διασυνδέσεις που απαιτούνται µε τις λοιπές εγκαταστάσεις
• όλες οι εργασίες παραµετροποίησης ελέγχου και δοκιµών που
απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο modem

Άρθρο Ζ-426.1:
ΕΥΡΩ

MODEM τεχνολογίας GSM ή GPRS
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Πεντακόσια ενενήντα €
(Αριθµητικά): 590,00
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Άρθρο Ζ-427: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ
ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΛΑΚΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου στο χώρο των εγκαταστάσεων της προµήθειας και
τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και
πάχους ελάσµατος 3 mm, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων και τα
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένα το ένα
άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, µήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα
φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολληµένο.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο των εγκαταστάσεων της προµήθειας, µε τη σταλία, τις
φορτοεκφορτώσεις κλπ., της πλάκας γειώσεως και όλων των απαιτούµενων υλικών
και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσής της, η δαπάνη των ελέγχων, δοκιµών
και µετρήσεων καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή µονάδας του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται η εκσκαφή και
επανεπίχωση του λάκκου για την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η
ενδεχόµενα απαιτούµενη εξυγίανση του επιχώµατος για την εξασφάλιση της
αγωγιµότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους.
Τιµή ανά τεµάχιο τοποθετηµένης πλάκας γείωσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα ένα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 141,60
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Άρθρο Ζ-428:
ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων σηµατοδότησης 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 (DN) και πάχους τοιχώµατος όπως αναφέρεται παρακάτω.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των
σωλήνων, του γαλβανισµένου σύρµατος έλξης καλωδίων, των γαλβανισµένων
ειδικών τεµαχίων, η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του
σύρµατος έλξης καλωδίων, η επισήµανση των σωλήνων καθώς και η συγκρότηση
δέσµης σωλήνων, όπου προβλέπεται.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε
σκυρόδεµα τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Άρθρο Ζ-428.1:

ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-428.2:

ΕΥΡΩ

Oνοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm (σπείρωµα διατοµής Φ2’’)
και πάχους 3,2 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,50
Oνοµαστικής διαµέτρου DN 63 mm (σπείρωµα διατοµής Φ
2½’’) και πάχους 3,6 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
(Ολογράφως): ∆εκαέξι €
(Αριθµητικά): 16,00
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Άρθρο Ζ-429:
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (HDPE)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας
υπογείων καλωδίων ονοµαστικής διαµέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN
50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήµατα σωληνώσεων για
διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραµόρφωσης 5% > 400 Ν/m, µε ενσωµατωµένη
ατσαλίνα, παραδιδοµένων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα τµήµατα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των
σωλήνων, η εκτύλιξη και η ευθυγράµµιση δίπλα στο όρυγµα τοποθέτησης, η κοπή στα
µήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (µούφες), η τοποθέτηση πλαστικής
ταινίας επισήµανσης της σωληνογραµµής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσµες (όταν
προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρµογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και
σύνδεσης καλωδίων που παρεµβάλλονται.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Άρθρο Ζ-429.1:
ΕΥΡΩ

∆ιαµέτρου DN 90 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
(Ολογράφως): Επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,50
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Άρθρο Ζ-430:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 0,40 x 0,40 cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Kατασκευή φρεατίου σηµατοδότησης εσωτερικών διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, βάθους
τουλάχιστον 50 cm, καλυπτόµενου µε χυτοσιδηρό κάλυµµα κατηγορίας D400 κατα
ΕΛΟΤ ΕΝ 124 για φρεάτια επί του οδοστρώµατος ή D125 για φρεάτια επί
πεζοδροµίου, µε διάταξη ασφάλισης, το οποίο θα φέρει στην άνω του επιφάνεια
χάραξη µε σύµβολα ‘’ΦΣ’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η διάνοιξη του ορύγµατος, η τοποθέτηση
προκατασκευασµένου φρεατίου ή το κτίσιµο ή σκυροδέτηση επί τόπου, η εφαρµογή
του καλύµµατος, η επαναφορά της περιβάλλουσας το φρεάτιο επιφάνειας στην
αρχική της κατάσταση και η συγκέντρωση και αποκοµιδή των αχρήστων υλικών. Το
χυτοσιδηρό κάλυµµα αποτιµάται µε βάση το οικείο άρθρο του Τιµολογίου.
Τιµή ανά τεµάχιο φρεατίου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα €
(Αριθµητικά): 60,00
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Άρθρο Ζ-431: ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ (DUCTILE
IRON)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6752)
Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας
φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση
τοποθέτησης).
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του
καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου
έδρασης µε σκυρόδεµα.
Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση)
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης ,
ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,70
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Άρθρο Ζ-432: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Για την πλήρη αποξήλωση, µεταφορά και παράδοση ιστού σηµατοδότησης, είτε στις
αποθήκες της Υπηρεσίας, είτε σε νέα θέση, µε τρόπο ώστε τα αποξηλωθέντα
στοιχεία να µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν, και το υπάρχον δίκτυο να µη
βλαφτεί, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα
Εγχειρίδια Συντήρησης, και την Τ.Σ.Υ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για τις εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
• µεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στο
έργο και χρήση κάθε απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού µε τις
φθορές και τις σταλίες του για την µε κάθε επιµέλεια αποµόνωση και
αποσύνδεση
από
το
υπόλοιπο
δίκτυο,
αποξήλωση
και
αποσυναρµολόγηση του ιστού
• εργασία επιµελούς αποξήλωσης και αποσυναρµολόγησης του ιστού µε
τρόπο ώστε να µπορεί όλος ή µέρη αυτού να επαναχρησιµοποιηθούν και
να µην προκληθεί φθορά στο υπάρχον ηλεκτρολογικό δίκτυο
• φόρτωση, µεταφορά και απόθεσή του σε θέση που θα υποδειχθεί από
την Υπηρεσία
• προµήθεια και µεταφορά κατάλληλου υλικού για την αποκατάσταση των
οπών και τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν λόγω της αποξήλωσης του
ιστού καθώς και η δαπάνη της έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας
αποκατάστασης των οπών ή ζηµιών
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, έστω και αν αυτή δεν
αναγράφεται, άλλα απαιτείται αφ’ ενός µεν για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
αποξήλωσης - αποµάκρυνσής του ιστού, αφ’ ετέρου δε για την αποκατάσταση του
υπάρχοντος ηλεκτρολογικού δικτύου από πιθανές βλάβες που θα προκληθούν κατά
την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης
Τιµή για τεµάχιο ιστού σηµατοδότησης

Άρθρο Ζ-432.1: Για χαµηλό ιστό
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εξήντα €
(Αριθµητικά) : 60,00

Άρθρο Ζ-432.2: Για ιστό µε βραχίονα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν πενήντα €
(Αριθµητικά) : 150,00
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Άρθρο Ζ-433: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Για την εργασία εγκατάστασης ενός ιστού σηµατοδότησης (χωρίς την προµήθειά
του).
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
• µεταφορά του ιστού από τις αποθήκες της Υπηρεσίας ή από υφιστάµενη
εγκατάσταση ή από οποιαδήποτε απόσταση επιτόπου του έργου
• εγκατάσταση του ιστού
• µεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στο
έργο και χρήση κάθε απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού µε τις
φθορές και τις σταλίες του για τη µε κάθε επιµέλεια τοποθέτηση του ιστού
• απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις (χωρίς το φορµάρισµα του καλωδίου
ζεύξης)
• τα απαραίτητα µικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού σηµατοδότησης
Άρθρο Ζ-433.1: Για χαµηλό ιστό
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 135,00

Άρθρο Ζ-433.2: Για ιστό µε βραχίονα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια σαράντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 247,50
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Άρθρο Ζ-434: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ
ΒΡΑΧΙΟΝΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
Για την κατασκευή βάσης µεταλλικού ιστού σηµατοδότησης µε βραχίονα,
κατασκευασµένης από σκυρόδεµα C20/25, διαστάσεων 1,00x1,00x1,00µ. χωρίς
ενσωµατωµένο φρεάτιο και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα ΠΚΕ και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια, τη µεταφορά,
από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπου των εγκαταστάσεων της προµήθειας µε τις
φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π., και την τοποθέτηση των απαιτούµενων υλικών, όπως
σκυροδέµατος, σιδηρού οπλισµού, πλήρους συστήµατος αγκυρίων, σωλήνα ΡΕ, η
εκσκαφή της βάσης, η αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής, η επανεπίχωση καθώς
και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν αυτή
δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Η αποξήλωση και επαναφορά της επιφάνειας του πεζοδροµίου στην αρχική της
κατάσταση, αποζηµιώνονται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τεµάχιο βάσης µεταλλικού ιστού σηµατοδότησης µε βραχίονα.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 375,00
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Άρθρο Ζ-435: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΑΠΛΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
Για την κατασκευή βάσης απλού ιστού σηµατοδότησης (χωρίς βραχίονα),
αποτελούµενη από τσιµεντοσωλήνα Φ40 εκ. που θα τοποθετηθεί σε λάκκο,
διαστάσεων 1,00x1,00x1,00 µ. και θα εγκιβωτισθεί µε κοσκινισµένα προϊόντα
εκσκαφής είτε άµµο που θα συµπιέζονται. Το άνω µέρος του τσιµεντοσωλήνα θα
σφραγισθεί µε άοπλο σκυρόδεµα C12/15 πάχους 10 εκ., έπειτα από την τοποθέτηση
του ιστού εντός αυτού και την πλήρωσή του µε άµµο και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε
τα ΠΚΕ και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια, τη µεταφορά,
από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπου των εγκαταστάσεων της σύµβασης µε τις
φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π., και την τοποθέτηση των απαιτούµενων υλικών, όπως π.χ.
του τσιµεντοσωλήνα, άµµου, σκυροδέµατος, η εκσκαφή της βάσης, η αποκοµιδή των
προϊόντων εκσκαφής, η επανεπίχωση καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη
εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, αλλά
απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Η αποξήλωση και επαναφορά της επιφάνειας του πεζοδροµίου στην αρχική της
κατάσταση, αποζηµιώνονται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τεµάχιο βάσης απλού ιστού σηµατοδότησης

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα €
(Αριθµητικά): 180,00
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Άρθρο Ζ-436: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ
ΜΙΚΤΟΝΟΜΙΣΗΣ ΙΑ Η ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
Κατασκευή βάσης έδρασης ηλεκτρικού πίνακα (ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας,
κιβωτίου µικτονόµησης τύπου 1Α, κλπ.), από οπλισµένο σκυρόδεµα, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, περιλαµβανοµένων όλων των αναγκαίων υλικών (σωλήνες και γωνίες
από P.V.C. Φ100 χιλ. 3 ατµ., µπουλόνια φυτευτά για τη στήριξη του πίνακα κλπ.)
κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα ΠΚΕ Η/Μ Έργων.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες για:
• την προµήθεια, µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπου
των εγκαταστάσεων της προµήθειας µε τις φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π.,
και τοποθέτηση των απαιτούµενων υλικών, όπως π.χ. των σωλήνων,
γωνιών από P.V.C. Φ100 χιλ. 3 ατµ., µπουλονιών φυτευτών για την
στήριξη του ερµαρίου, του σκυροδέµατος, σιδηρού οπλισµού,
• την καθαίρεση της υπάρχουσας βάσης (στην περίπτωση
αντικατάστασης) µε χρήση εργαλείων πεπιεσµένου αέρα,
• την εκσκαφή ορύγµατος για την τοποθέτηση της νέας βάσης,
• Η εγκατάσταση της νέας βάσης στη θέση της παλαιάς.
• Η αποκατάσταση της περιβάλλουσας τη βάση επιφάνειας στην
προτέρα της κατάσταση.
• Η συλλογή και αποκοµιδή των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής σε
θέσεις επιτρεπόµενες από τις Αρχές.
καθώς και κάθε υλικού και εργασίας που είναι απαραίτητα για πλήρως περαιωµένη
εργασία καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών,
έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα τέσσερα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 194,70

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 595 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-437:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ

Προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ενός στηρίγµατος φωτεινού σηµατοδότη σε
αντικατάσταση κατεστραµµένου.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επιπλέον οι δαπάνες:
• αποξήλωσης και επανατοποθέτησης του σηµατοδότη
• ηλεκτρολογικής αποσύνδεσης και επανασύνδεσής του
• χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού, οχηµάτων κλπ.
• κάθε εργασία και µικροϋλικό για πλήρως περαιωµένη εργασία.
Τιµή για ένα τεµάχιο ενός στηρίγµατος φωτεινού σηµατοδότη
Άρθρο Ζ-437.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-437.2:
ΕΥΡΩ

Για σηµατοδότη σε χαµηλό ιστό ή τοίχο σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
(Ολογράφως): Ενενήντα επτά €
(Αριθµητικά): 97,00
Για σηµατοδότη σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
(Ολογράφως): Εκατόν δεκαοκτώ €
(Αριθµητικά): 118,00
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Άρθρο Ζ-438: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Για την προµήθεια και την αντικατάσταση ενός πλήρους κιβωτίου µικτονόµησης
τύπου 1α
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας κιβωτίου µικτονόµησης τύπου 1α και µεταφοράς του
επιτόπου του έργου
• αποξήλωσης του υφιστάµενου, συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας των
απαιτούµενων ηλεκτρικών αποσυνδέσεων και επανασυνδέσεων
• εγκατάστασης του νέου κιβωτίου
• δοκιµών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο κιβωτίου µικτονόµησης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια τριάντα οκτώ € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 438,75
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Άρθρο
Ζ-439:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΑΝ∆ΥΑ

ΚΙΒΩΤΙΟΥ

Για την προµήθεια και την αντικατάσταση ενός εξωτερικού µανδύα κιβωτίου
µικτονόµησης κόµβου τύπου 1α .
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας ενός εξωτερικού µανδύα κιβωτίου µικτονόµησης τύπου 1α ,
µεταφοράς του επιτόπου του έργου και εγκατάστασής του,
• αποξήλωσης του υφιστάµενου, συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας των
απαιτούµενων ηλεκτρικών αποσυνδέσεων και επανασυνδέσεων
• µεταφοράς όλων των εξαρτηµάτων από το παλαιό στο νέο
• δοκιµών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο εξωτερικού µανδύα κιβωτίου µικτονόµησης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια τριάντα έξι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 236,25

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 598 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-440: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για την παραλαβή του από τις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε από θέση αποξήλωσης
και την προσκόµιση επί τόπου πλήρους ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας, «µεσαίου»
µεγέθους (έως 16 οµάδων σηµατοδοτών)
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
• παραλαβή από τις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε από θέση αποξήλωσης
και µεταφορά του επί τόπου του έργου ενός πλήρους ερµαρίου ρυθµιστή
κυκλοφορίας, «µεσαίου» µεγέθους (έως 16 οµάδων σηµατοδοτών)
• τοποθέτησή του ερµαρίου επί υφιστάµενης βάσης
• συνδεσµολόγηση των καλωδίων ζεύξεως, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας,
συντονισµού, ανίχνευσης και γείωσης του κόµβου
• έλεγχο αντιστοιχίας σηµάτων του ρυθµιστή κυκλοφορίας προς τους
σηµατοδότες και τους ανιχνευτές κ.λ.π.
• επαναµικτονόµηση (όπου απαιτείται) των σηµατοδοτών
• έλεγχο των ασφαλιστικών διατάξεων
• έλεγχο αλληλουχίας του προγράµµατος
• θέση σε λειτουργία του ρυθµιστή
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου των απαιτούµενων υλικών και
µικροϋλικών, για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και
στα λοιπά τεύχη της δηµοπράτησης
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια σαράντα €
(Αριθµητικά): 540,00
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Άρθρο Ζ-441:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για την παραλαβή του από τις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε από θέση αποξήλωσης
και την εγκατάσταση επί τόπου του έργου πλήρους κιβωτίου µικτονόµησης κόµβου
τύπου 1α.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
• παραλαβή από τις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε από θέση αποξήλωσης
και την µεταφορά του επί τόπου του έργου ενός κιβωτίου µικτονόµησης
κόµβου, τύπου 1α
• τοποθέτησή του κιβωτίου επί υφιστάµενης βάσης
• συνδεσµολόγηση των καλωδίων ζεύξεως, παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας, συντονισµού, ανίχνευσης και γείωσης του κόµβου
• επαναµικτονόµηση (όπου απαιτείται) των σηµατοδοτών
• έλεγχο των ασφαλιστικών διατάξεων
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου των απαιτούµενων υλικών και
µικροϋλικών, για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και
στα λοιπά τεύχη της δηµοπράτησης
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του κιβωτίου µικτονόµησης.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους κιβωτίου µικτονόµησης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα €
(Αριθµητικά): 90,00
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Άρθρο Ζ-442:
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για την εκπόνηση ενός κυκλοφοριακού προγράµµατος κόµβου, σύµφωνα µε τα
κυκλοφοριακά στοιχεία που θα δοθούν από την Υπηρεσία.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την εκπόνηση και την παράδοση σε έντυπη
ή/και ηλεκτρονική µορφή στην Υπηρεσία ενός κυκλοφοριακού προγράµµατος
κόµβου, σύµφωνα µε κυκλοφοριακά στοιχεία του κόµβου που θα δοθούν από την
Υπηρεσία.
Οι κυκλοφοριακές µετρήσεις στον κόµβο δεν περιλαµβάνονται στη δαπάνη του
παρόντος άρθρου.
Τιµή ανά τεµάχιο κυκλοφοριακού προγράµµατος κόµβου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια εξήντα €
(Αριθµητικά): 360,00
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Άρθρο Ζ-443: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPU)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση µίας µονάδας κεντρικής επεξεργασίας
(CPU) ρυθµιστή κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της πλακέτας, µε
σκοπό είτε την αύξηση της χωρητικότητας µιας συσκευής ρύθµισης της κυκλοφορίας
ή ανιχνευτικής διάταξης είτε την αντικατάσταση κατεστραµµένων βαθµίδων ρυθµιστή.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επιπλέον:
• οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις
• οι απαιτούµενες δοκιµές για πλήρη και κανονική λειτουργία
• η δαπάνη για την εργασία εφαρµογής στη νέα CPU του υφιστάµενου
δοµικού κυκλοφοριακού προγράµµατος του κόµβου που υπήρχε στην
παλιά CPU.
Τιµή ανά τεµάχιο µονάδας κεντρικής επεξεργασίας (CPU)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια €
(Αριθµητικά): 1.400,00
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Άρθρο Ζ-444: ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο Ζ-444.1: Προµήθεια και εγκατάσταση ιστού σηµατοδότησης
Για την προµήθεια και εγκατάσταση ιστού σηµατοδότησης από σιδηροσωλήνα DN Ø
4’’ (Ø 114 mm), πάχους τουλάχιστον 4,5 mm και µήκους 4,20 m κατασκευασµένων
σύµφωνα µε το πρότυπο ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε και κατά τα λοιπά µε βάση το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, ηλεκτροστατικά βαµένων µε χρώµα σκόνης (πούδρας)
βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους
ξηρού υµένα 60 µm, στην απόχρωση που θα καθορισθεί από τον ΚτΕ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
προµήθεια ιστού σηµατοδότησης, όπως παρακάτω και πλήρως
εξοπλισµένου µε οριολωρίδα, τάπα, τακάκια για τη στήριξη των
σηµατοδοτών κλπ.
τα απαραίτητα µικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης
µεταφορές, µεταφορτώσεις και σταλίες των παραπάνω
τη βαφή του βραχίονα και του ιστού σηµατοδότησης
εγκατάσταση του ιστού µε τις απαραίτητες συναρµολογήσεις και
ηλεκτρικές συνδέσεις
διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και
λοιπού µηχανικού εξοπλισµού.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού σηµατοδότησης

Άρθρο Ζ-444.2: Για χαµηλό ιστό
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για χαµηλό ιστό σηµατοδότησης από σωλήνα Φ4΄΄ πάχους 4,5mm.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά) : 250,00

Άρθρο Ζ-444.3: Για ιστό µε βραχίονα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πεντακόσια είκοσι €
(Αριθµητικά) : 520,00
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Άρθρο Ζ-445: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια ενός ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας «µεσαίου» µεγέθους (έως
16 οµάδων σηµατοδοτών) και για την εργασία αντικατάστασης του υφιστάµενου,
λόγω βλάβης τούτου από δυναµική αιτία (όπως π.χ. πρόσκρουση αυτοκινήτου) είτε
λόγω φθοράς.
Στη τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
•

προµήθειας ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας «µεσαίου» µεγέθους (έως 16
οµάδων σηµατοδοτών) και µεταφοράς του επιτόπου του έργου,
• αποξήλωσης του εσωτερικού εξοπλισµού του υφιστάµενου ρυθµιστή από το
βλαβέν ερµάριο (πλαίσια-racks, λειτουργικές µονάδες (πλακέτες),
τροφοδοτικές διατάξεις, διατάξεις ανίχνευσης, συγκροτήµατα ακροδεκτών και
καλωδιώσεις),
• µεταφοράς του εσωτερικού εξοπλισµού και επανασυναρµολόγησή του στο
νέο (υγιές) ερµάριο, συµπεριλαµβανοµένης - µετά την περαίωση της
συναρµολόγησης του ρυθµιστή κυκλοφορίας - της γενικής δοκιµής του σε
κατάλληλο εργαστήριο για την καλή και για τη σύµφωνη λειτουργία του,
αφενός προς τις Προδιαγραφές του Κατασκευαστικού του Οίκου και αφετέρου
προς τις απαιτήσεις του κυκλοφοριακού προγράµµατος του συγκεκριµένου
κόµβου,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας

ΕΥΡΩ
λεπτά

(Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια τριάντα πέντε € και εξήντα τρία
(Αριθµητικά): 1.535,63
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Άρθρο Ζ-446: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ
ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΝΩΜΟΝΑ ∆ΕΗ ΤΥΠΟΥ ΙΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού µεταλλικού ερµαρίου, για την µικτονόµηση
των καλωδίων ισχύος τροφοδότησης των σηµατοδοτών και για την στέγαση του
ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης φωτ. σηµατοδότησης και του γνώµονα της
∆ΕΗ, µε κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις σύµφωνα µε την
προδιαγραφή Φ.Σ. 8/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε, και συγκεκριµένα:
-

∆ιπλό τοίχωµα (εσωτερικό - εξωτερικό χιτώνιο) από µαύρη λαµαρίνα και
εσωτερικό µεταλλικό ικρίωµα για την στερέωση των οριολωρίδων.
Εξωτερικό χιτώνιο των καλωδίων ισχύο πλήρως γαλβανισµένο (µετά την
κατασκευή του), µε βαθµό προστασίας ΙΡ44
Θύρα µε περιµετρικά παρεµβύσµατα στεγανοποίησης και ανοξείδωτη κλειδαριά
ασφαλείας
Βάση έδρασης µεταλλική ή από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την Μελέτη.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια , προσκόµιση επί τόπου,
τοποθέτηση και στερέωση του ηλεκτρικού µεταλλικού ερµαρίου, η προµήθεια και
εγκατάσταση της µεταλλικής βάσεως, ή η κατασκευή της βάσης έδρασης από
σκυρόδεµα, η βαφή του µε δύο στρώσεις εποξειδικής είτε ηλεκτροστατικής βαφής και
η τοποθέτηση µέσα στο κιβώτιο των απαιτουµένων για κάθε περίπτωση εξαρτηµάτων
(εσωτερικές καλωδιώσεις, εξωτερικά καλώδια παροχής και τροφοδότησης των
σηµατοδοτών, γέφυρες γειώσεως, οριολωρίδες µικτονόµησης των καλωδίων
σηµατοδότησης κλπ.).
Οι εργασίες µικτονόµησης και σύνδεσης των καλωδίων σηµατοδοτήσεως που
καταλήγουν στο κιβώτιο τιµολογούνται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τεµάχιο.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια δεκαπέντε €
(Αριθµητικά): 415,00
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Άρθρο Ζ-447: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Η ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για την αποξήλωση πλήρους ερµαρίου συσκευής ρύθµισης της κυκλοφορίας ή ενός
κιβωτίου µικτονόµησης τύπου 1α, µε όλες τις απαραίτητες εργασίες ηλεκτρικών
αποσυνδέσεων και µονώσεων που απαιτούνται και τη µεταφορά τους στην αποθήκη
της Υπηρεσίας είτε σε εργαστήριο επισκευής τους είτε τέλος σε άλλη θέση µε σκοπό
την επανατοποθέτησή τους.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας ή κιβωτίου µικτονόµησης

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα ένα € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 61,88
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Άρθρο Ζ-448: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Εγκατάσταση ενός τοπικού ρυθµιστή κυκλοφορίας χωρητικότητας όπως αναφέρεται
παρακάτω, οποιασδήποτε συνθέσεως (είτε µε προµήθεια του Aναδόχου, είτε
χορηγουµένου από την Υπηρεσία), σύµφωνου µε την ισχύουσα αντίστοιχα
Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή, µε δυνατότητα ένταξης σε Σύστηµα Κυκλοφοριακής
∆ιαχείρισης µε τον κατάλληλο πρόσθετο εξοπλισµό, η δαπάνη του οποίου δεν
συµπεριλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• Το εξωτερικό κιβώτιο εγκατάστασης του ρυθµιστή µετά της αντίστοιχης
µεταλλικής βάσεως αυτού
• η συναρµολόγηση του ρυθµιστή µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό σε δοµικές
µονάδες (πλακέτες) και βοηθητικό εξοπλισµό, για την υλοποίηση της
εγκεκριµένης µελέτης
• Η εφαρµογή του κυκλοφοριακού προγράµµατος του κόµβου στον ρυθµιστή της
εγκατάστασης
• η σύνταξη των σχεδίων µικτονόµησης και o προγραµµατισµός του ρυθµιστή
• η σύνδεση και ρύθµιση των ανιχνευτών, των κοµβίων πεζών και των ηχητικών
διατάξεων, που προβλέπονται από την κυκλοφοριακή µελέτη, η σύνδεση των
καλωδίων ισχύος και χαµηλής τάσης του εξωτερικού δικτύου που καταλήγουν σ’
αυτόν και η εκτέλεση δοκιµών λειτουργίας της σηµατοδότησης του κόµβου.
Τιµή ανά εγκατεστηµένο ρυθµιστή σε πλήρη λειτουργία.
Άρθρο Ζ-448.1:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
"ΜΕΣΑΙΑΣ" ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ∆ΕΚΑΕΞΙ (16) ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 750,00
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Άρθρο Ζ-449:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «ΜΕΣΑΙΟΥ» ΜΕΓΕΘΟΥΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την εργασία εφαρµογής ενός νέου δοµικού κυκλοφοριακού προγράµµατος σε
ρυθµιστή κυκλοφορίας «µεσαίου» µεγέθους (έως 16 οµάδων σηµατοδοτών)
οχηµάτων ή πεζών, στον τόπο εγκατάστασης του.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• εφαρµογής ενός νέου δοµικού κυκλοφοριακού προγράµµατος σε ρυθµιστή
κυκλοφορίας «µεσαίου» µεγέθους (έως 16 οµάδων σηµατοδοτών) οχηµάτων
ή πεζών, στον τόπο εγκατάστασης του
• µεταφοράς των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στο
έργο
• όλων των απαραίτητων εργασιών, δοκιµών και ελέγχων του δοµικού
κυκλοφοριακού προγράµµατος για την πλήρη και κανονική λειτουργία του
ρυθµιστή κυκλοφορίας
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο δοµικού κυκλοφοριακού προγράµµατος

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 320,63
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Άρθρο Ζ-450: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)

Για την αποξήλωση, επισκευή και επανεγκατάσταση µιας πλακέτας (τυπωµένου
ηλεκτρονικού κυκλώµατος), ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της που
χρησιµοποιείται σε ρυθµιστή ή ανιχνευτή κυκλοφορίας.
Με την ίδια τιµή αποζηµιώνονται και οι πλακέτες που δεν θα αποξηλωθούν, αλλά
θα παραδοθούν από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο για επισκευή και εγκατάσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια τριάντα έξι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 236,25
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Άρθρο Ζ-451: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(ΠΛΑΚΕΤΑΣ) ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο Ζ-452: Μονάδα εξόδου για τέσσερις (4) οµάδες σηµατοδοτών, για την
επέκταση της χωρητικότητας του ρυθµιστή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Προµήθεια, τοποθέτηση και πλήρη σύνδεση σε ρυθµιστή οποιουδήποτε τύπου ενός
τεµαχίου µονάδος εξόδου µετά των σχετικών καλωδιώσεων κ.λ.π. βοηθ.εξοπλισµού
για την επέκταση της χωρητικότητας τούτου για ρύθµιση τεσσάρων (4) επιπλέον
σηµατοδοτικών οµάδων,
σύµφωνα µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική
Προδιαγραφή.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επιπλέον οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις
και οι απαιτούµενες δοκιµές για πλήρη και κανονική λειτουργία. Η εφαρµογή του
παρόντος άρθρου ισχύει και για την περίπτωση αντικατάστασης ελαττωµατικής
αντίστοιχης µονάδας υφιστάµενου ρυθµιστή. Το κατεστραµµένο ανταλλακτικό θα
παραδίδεται στην Υπηρεσία από τον Ανάδοχο.
Τιµή ανά τεµάχιο εγκατεστηµένης µονάδας επέκτασης ρυθµιστή σε πλήρη
λειτουργία.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτακόσια €
(Αριθµητικά): 800,00

Άρθρο Ζ-453: ∆οµική µονάδα (πλακέτα) του ρυθµιστή, πλην εκείνων των άρθρων
“Μονάδα εξόδου για τέσσερις (4) οµάδες σηµατοδοτών, για την επέκταση της
χωρητικότητας του ρυθµιστή” και “Προµήθεια και εγκατάσταση µονάδας κεντρικής
επεξεργασίας (CPU)”
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση σε ρυθµιστή οποιουδήποτε
τύπου, ενός τεµαχίου οιασδήποτε δοµικής µονάδας (πλακέτας) του υπόψη ρυθµιστή
κυκλοφορίας, πλην των αναφερόµενων στα άρθρα “Μονάδα εξόδου για τέσσερις (4)
οµάδες σηµατοδοτών, για την επέκταση της χωρητικότητας του ρυθµιστή” και
“Προµήθεια και εγκατάσταση µονάδας κεντρικής επεξεργασίας (CPU)” του παρόντος,
κατάλληλης για διάφορες βοηθητικές λειτουργίες (π.χ. ηλεκτρ. τροφοδοσίας), είτε για
την διεπαφή (INTERFACE) του ρυθµιστή µε Σύστηµα Τηλεµατικού Ελέγχου κ.λ.π.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επιπλέον οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις
και οι απαιτούµενες δοκιµές για πλήρη και κανονική λειτουργία. Η εφαρµογή του
παρόντος άρθρου ισχύει και για την περίπτωση αντικατάστασης ελαττωµατικής
αντίστοιχης µονάδας υφιστάµενου ρυθµιστή. Το κατεστραµµένο ανταλλακτικό θα
παραδίδεται στην Υπηρεσία από τον Ανάδοχο.
Τιµή ανά τεµάχιο εγκατεστηµένης µονάδας ρυθµιστή σε πλήρη λειτουργία ρυθµιστή
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια €
(Αριθµητικά): 700,00
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Άρθρο Ζ-454: ΜΟΝΑ∆Α ΦΩΡΑΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΓΙΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Προµήθεια, τοποθέτηση και πλήρη σύνδεση µονάδας φωρατή οχηµάτων, τύπου
επαγωγικού βρόχου των 4 καναλιών, σε ρυθµιστή οποιουδήποτε τύπου και εκτέλεση
δοκιµών λειτουργίας της εγκατάστασης ανίχνευσης του κόµβου, σύµφωνα µε την
ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή.
Τιµή ανά εγκατεστηµένη µονάδα σε πλήρη λειτουργία.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 750,00
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Άρθρο
Ζ-455:
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΩΤ.ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ

Άρθρο Ζ-456: Φωτεινοί σηµατοδότες µε λαµπτήρες πυράκτωσης

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός σηµατοδότη από Polycarbonate
µε πλαίσιο ανάρτησης, µε υάλινους δίσκους διαµέτρου και αριθµού πεδίων, όπως
αναφέρεται παρακάτω.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
•
προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του σηµατοδότη,
•
της ηλεκτρικής σύνδεσής του και της διάνοιξης οπών µε σπειροτόµηση εφόσον απαιτείται- για τη στερέωσή του σε υφιστάµενο ιστό, όπως επίσης και για τη
διέλευση των αγωγών σύνδεσής του προς την οριολωρίδα του ιστού, εάν οι
υπάρχουσες δεν ταιριάζουν µε τα αντίστοιχα κέντρα των στηριγµάτων του νέου
σηµατοδότη,
καθώς και κάθε εργασίας, υλικών και µικροϋλικών απαιτείται για πλήρως περαιωµένη
εργασία σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης
Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη
Άρθρο Ζ-457:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-458:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-459:

ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-460:

ΕΥΡΩ

Αναρτηµένος σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, διαµέτρου
300mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Πεντακόσια τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά): 535,00
Χαµηλός σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, διαµέτρου
κόκκινου 300mm και λοιπών 200 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Τετρακόσια είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 425,00
Χαµηλός σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, διαµέτρου
200mm
( (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Τριακόσια ενενήντα έξι €
(Αριθµητικά): 396,00
Αναρτηµένος σηµατοδότης προειδοποιητικός αναλάµπων δύο (2)
πεδίων, διαµέτρου 300mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): ∆ιακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 270,00
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Άρθρο Ζ-461:

ΕΥΡΩ

Χαµηλός σηµατοδότης πεζών ή προειδοποιητικός αναλάµπων δύο
(2) πεδίων, διαµέτρου 200mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 350,00
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Άρθρο Ζ-462: ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΤΟ∆ΙΟ∆ΩΝ (LED)

Φωτεινοί σηµατοδότες οδικής κυκλοφορίας διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως
αναφέρεται παρακάτω, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, µε γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή
τύπου LED, µε τα εξαρτήµατα στήριξής τους στον ιστό σηµατοδότησης και κατά τα
λοιπά σύµφωνων µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται:
• η προµήθεια του φωτεινού σηµατοδότη µε τα εξαρτήµατα στερέωσής του ή το
σύστηµα ανάρτησης µε το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτηµένο
σηµατοδότη)
• Οι µάσκες σήµανσης µε τα σύµβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία
ενδεχόµενα απαιτούνται (π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.)
• τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι µανδύες προστασίας τους
• η τοποθέτησή του σε προετοιµασµένες θέσεις (κοχλιοτοµηµένες οπές) του ιστού
ή η ανάρτησή του σε βραχίονα
• η προµήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων
του στην οριολωρίδα του ιστού
• ο έλεγχος και η δοκιµή λειτουργίας του
Τιµή ανά πλήρως εγκατεστηµένο σηµατοδότη
Άρθρο Ζ-462.1: Χαµηλός σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, διαµέτρου
200mm και φωτ. ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια είκοσι €
(Αριθµητικά): 520,00

Άρθρο Ζ-462.2: Χαµηλός σηµατοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, διαµέτρου 200mm και
φωτ. ενδείξεων (κο-πρ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια ενενήντα €
(Αριθµητικά): 390,00

Άρθρο Ζ-462.3:
Χαµηλός σηµατοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων,
διαµέτρου 200mm και φωτ. ενδείξεων (κι-κι)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): ∆ιακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 270,00
Άρθρο Ζ-462.4: Αναρτηµένος σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, διαµέτρου
300mm και φωτ. ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 750,00
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Άρθρο Ζ-462.5: Αναρτηµένος σηµατοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων,
διαµέτρου 300mm και φωτ. ενδείξεων (κι-κι)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 480,00

Άρθρο Ζ-462.6: Χαµηλός σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, διαµέτρου 1
πεδίου 300mm και 2 πεδίων 200mm και φωτ. ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά): 635,00
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Άρθρο Ζ-463: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ
Για την αποξήλωση ενός σηµατοδότη είτε σε χαµηλή θέση ιστού είτε σε βραχίονα
(πλαίσιο ανάρτησης ιστού), όπως παρακάτω.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• αποξήλωσης του σηµατοδότη,
• αποσύνδεσης και µόνωσης των υφισταµένων ηλεκτρικών συνδέσεων,
• διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού
εξοπλισµού,
• µεταφοράς του σηµατοδότη για παράδοση στις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε
για επανατοποθέτησή του σε άλλη θέση,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη
Άρθρο Ζ-463.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-463.2:
ΕΥΡΩ

Για σηµατοδότη σε χαµηλό ιστό ή τοίχο σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
(Ολογράφως): Εξήντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 67,50
Για σηµατοδότη σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
(Ολογράφως): Ενενήντα €
(Αριθµητικά): 90,00
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Άρθρο Ζ-464:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ

Για την εγκατάστασης ενός σηµατοδότη είτε σε θέσεις όπως παρακάτω.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
•
µεταφορά του σηµατοδότη από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο της
εγκατάστασής του
•
εγκατάσταση του σηµατοδότη σε βραχίονα (πλαίσιο ανάρτησης ιστού)
•
τις απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις
•
τα απαιτούµενα υλικά, µικροϋλικά στερέωσης (κοχλίες, κλπ.)
•
τη διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού
εξοπλισµού
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η προµήθεια του σηµατοδότη.
Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη
Άρθρο Ζ-464.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-464.2:
ΕΥΡΩ

Για σηµατοδότη σε χαµηλό ιστό ή τοίχο σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 95,63
Για σηµατοδότη σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά): 135,00
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Άρθρο Ζ-464.3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΤΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΦΩΤ. ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED (ΧΑΜΗΛΟΥ
Η ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ)
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση είτε την αντικατάσταση ενός πλήρους
µεµονωµένου πεδίου φωτεινού σηµατοδότη από POLYCARBONATE µε πηγή
φωτισµού οµάδα φωτοδιόδων (LED), διαµέτρου και χρωµατικής ένδειξης όπως
αναφέρεται επίσης παρακάτω, κατά δε τα λοιπά όπως στο προηγούµενο άρθρο για
την “Αντικατάσταση φωτεινού δίσκου ή κατόπτρου σηµατοδότη για λαµπτήρες
πυράκτωσης” του παρόντος.
Τιµή ανά τεµάχιο µεµονωµένου πεδίου φωτεινού σηµατοδότη

Άρθρο Ζ-464.3.1: Για πεδίο LED διαµ. 200mm, ένδειξης "κόκκινο"
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 178,00

Άρθρο Ζ-464.3.2: Για πεδίο LED διαµ. 200mm, ένδειξης "κίτρινο"
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 178,00

Άρθρο Ζ-464.3.3: Για πεδίο LED διαµ. 200mm, ένδειξης "πράσινο"
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 225,00

Άρθρο Ζ-464.3.4: Για πεδίο LED διαµ. 300mm, ένδειξης "κόκκινο"
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 195,00

Άρθρο Ζ-464.3.5: Για πεδίο LED διαµ. 300mm, ένδειξης "κίτρινο"
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 195,00

Άρθρο Ζ-464.3.6: Για πεδίο LED διαµ. 300mm, ένδειξης "πράσινο"
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια εξήντα €
(Αριθµητικά): 260,00
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Άρθρο Ζ-465: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΟΧΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
Κατασκευή επαγωγικού βρόχου ανίχνευσης της κυκλοφορίας εντός του ασφαλτικού
οδοστρώµατος της οδού.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια των ενσωµατουµένων υλικών και η διάθεση του απαιτουµένου
εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων
των µέτρων ασφαλείας για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθµιση προστασίας
του χώρου εργασίας.
• η διάνοιξη στο οδόστρωµα αύλακος για τον σχηµατισµό του βρόχου, βάθους
έως 7 cm µε χρήση αρµοκόφτη
• η ενδεχοµένως απαιτούµενη διάτρηση του κρασπεδορείθρου και/είτε του
τοιχώµατος του φρεατίου σηµατοδότησης και η προµήθεια και τοποθέτηση
εύκαµπτου σωλήνα προστασίας καλωδίων τύπου HDPE, από το άκρο του
ασφαλτικού οδοστρώµατος µέχρι το φρεάτιο σηµατοδότησης
• η προµήθεια και τοποθέτηση στον αύλακα του βρόχου του αναγκαίου αριθµού
σπειρών καλωδίου τύπου ΗΟ7V-K (ΝΥΑF), διατοµής 1,5 mm2 και η σύνδεση
αυτού, εντός του φρεατίου, µε το καλώδιο τύπου Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), (2 έως 6
ζευγών)
• Ο εγκιβωτισµός των αγωγών των καλωδίων εντός του αύλακα των βρόχων µε
κατάλληλο υλικό (ασφαλτοεποξειδικό) για την προστασία τους, κατά τους
κανονισµούς.
• η εν συνέχεια πλήρωση του αύλακα µέχρι της επιφάνειας του οδοστρώµατος µε
πολυµερή αµµάσφαλτο (υλικό επούλωσης της τοµής ψυχράς εφαρµογής).

Τιµή ανά τρέχον µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00
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Άρθρο Ζ-466: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης
σε υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό ή άλλα καλώδια,
αποξήλωση και µεταφορά των τυχόν υπαρχόντων στην σωλήνωση άχρηστων
καλωδίων (προκειµένου να περάσει το νέο) στις αποθήκες της Υπηρεσίας.
Περιλαµβάνεται και ο τυχόν απαιτούµενος καθαρισµός των φρεατίων
έλξης/διακλάδωσης καλωδίων.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στην περίπτωση τοποθέτησης καλωδίων σε
σωλήνωση που ήδη περιέχει καλώδια που δεν αποξηλώνονται, µε χρήση νέου
οδηγού εφόσον τούτο είναι δυνατό.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο καλωδίου.

Άρθρο Ζ-466.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-466.2:
ΕΥΡΩ

Καλώδιο J1VV-U (ΝΥΥ), διατοµής µονόκλωνου 21x1.5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
(Ολογράφως): Οκτώ € και εξήντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,61
Καλώδιο J1VV-U (ΝΥΥ), διατοµής µονόκλωνου 5x1.5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
(Ολογράφως): Έξι € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,60

Άρθρο Ζ-466.3: Καλώδιο Α2Υ(L)2Y (PET) 2 έως 4 ζευγών διατοµής έκαστου
αγωγού 0,6 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-466.4:

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα €
(Αριθµητικά): 4,00
Καλώδιο Α2Υ(L)2Y (PET) 6 έως 10 ζευγών διατοµής έκαστου
αγωγού 0,6 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
(Ολογράφως): Πέντε € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,50
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Άρθρο Ζ-467:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΥΦΑΣ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ J1VV-U(NYY) ΕΙΤΕ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΙΤΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΤΥΠΟΥ A2Y (L)2Y
Προµήθεια και εγκατάσταση µούφας καλωδίου E ή J1VV-R ή U (ΝΥΥ) 21x1,5 είτε
καλωδίων τηλεχειρισµού είτε ανίχνευσης τύπου A2Y (L)2Y από θερµοσυστελόµενο
υλικό για τη σύνδεση υπογείων καλωδίων σηµατοδότησης.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
η απασχόληση του προσωπικού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση
των εργασιών,
•
η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του ελαστικού µανδύα και των
απαιτουµένων µικροϋλικών συνδέσεως (συνδετήρες για τα τηλεφωνικά
καλώδια, ειδικά σωληνάκια χάλκινα για τα καλώδια υψηλής, ταινίες κλπ.),
•
η ανάπτυξη και σύνδεση των καλωδίων µε τους συνδετήρες ή τα σωληνάκια,
•
η θέρµανση µε φλόγιστρο για τη θερµοσυστολή,
•
η δοκιµή καλής λειτουργίας.
Τιµή ανά τεµάχιο µούφας.
Άρθρο Ζ-467.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-467.2:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-467.3:
ΕΥΡΩ

Καλώδιο διατοµής 21 x 1,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
(Ολογράφως): Εκατόν έξι € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 106,20
Καλώδιο διατοµής 5 x 1,5 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
(Ολογράφως): Ογδόντα δύο € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 82,60
Καλώδιο διατοµής έως 4 x 2 x 0,6 mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
(Ολογράφως): Ογδόντα δύο € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 82,60
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Άρθρο Ζ-468: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269Β)
Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης κάτω από
οδόστρωµα, χωρίς την προµήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των
καλωδίων, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α. Η ευθύγραµµη και συνεχής τοµή του οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα,
άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα αποκλειστικά µε χρήση ασφαλτοκόπτη.
β. Η καθαίρεση του αποκοπτόµενου τµήµατος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή
µέχρι βάθους 0,40 m, µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιοδήποτε έδαφος, η
συλλογή των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής και η αποκοµιδή τους προς
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση
γ. Η πλήρωση µε άµµο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθµισµένο υλικό και η συµπύκνωση
των στρώσεων έδρασης και εγκιβωτισµού των σωληνώσεων.
δ. Η πλήρωση του ορύγµατος µε σκυρόδεµα C 12/15, µέχρι στάθµης -0,10 m υπό
την ερυθρά της οδού και στην συνέχεια η διάστρωση και συµπύκνωση θερµού
ασφαλτοσκυροδέµατος για την πλήρη αποκατάσταση της τοµής (µε την σχετική
ασφαλτική προεπάλειψη).
Στην τιµή περιλαµβάνονται ανηγµένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από
υπάρχοντα υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο πλήρως κατασκευασµένης διάβασης (χωρίς τις σωληνώσεις)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00
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Άρθρο Ζ-469: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟ ΤΟ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269Α
Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης κάτω από
πεζοδρόµια, νησίδες, πλατείες, κλπ χωρίς την προµήθεια και τοποθέτηση των
σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της
µελέτης.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α. Η ευθύγραµµη και συνεχής τοµή είτε µε εκσκαφή χάνδακα στο έρεισµα της οδού,
είτε -σε περίπτωση επιστρωµένου πεζοδροµίου- αποκλειστικά µε χρήση
ασφαλτοκόπτη των υπαρχουσών πλακοστρώσεων ή δαπέδων από άοπλο ή
οπλισµένο σκυρόδεµα.
β. Η καθαίρεση του αποκοπτόµενου τµήµατος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή
µέχρι βάθους 0,30 m, µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιοδήποτε έδαφος, η
συλλογή των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής και η αποκοµιδή τους προς
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση
γ. Η πλήρωση µε άµµο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθµισµένο υλικό και η συµπύκνωση
των στρώσεων έδρασης και εγκιβωτισµού των σωληνώσεων.
δ. Η πλήρωση της τοµής, µετά την τοποθέτηση των σωλήνων, µε σκυρόδεµα C
12/15, στην δε περίπτωση τοµής σε πλακόστρωση, πλήρωση µέχρι στάθµης 0,02 m υπό την τελική επιφάνεια και στην συνέχεια επίστρωση πάχους 2 cm µε
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg λευκού τσιµέντου µε χάραξη αρµών για την
προσοµοίωση µε την υπάρχουσα πλακόστρωση.
Στην τιµή περιλαµβάνονται ανηγµένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από
υπάρχοντα υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο πλήρως κατασκευασµένης διάβασης (χωρίς τις σωληνώσεις)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα €
(Αριθµητικά): 50,00
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Άρθρο Ζ-470: ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ DOPPLER
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί υφισταµένου ή νέου ιστού,
µικροκυµατικού ανιχνευτή οχηµάτων (radar) τύπου doppler ικανού να ανιχνεύει τα
κινούµενα οχήµατα σε µία λωρίδα κυκλοφορίας, τα οποία θα εισέρχονται στο πεδίο
προβολής της ακτινοβολίας του και να ενεργοποιεί µία έξοδο τύπου ρελέ, η οποία θα
µπορεί να χρησιµοποιείται από το ρυθµιστή κυκλοφορίας, ανάλογα µε τον
προγραµµατισµό του, για την κλήση φάσης ή επέκταση του πράσινου χρόνου και ο
οποίος θα διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και εξοπλισµό:
•
Θα διαθέτει radar τύπου Doppler
•
Θα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει οχήµατα σε απόσταση έως 100 µέτρα
•
Θα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει οχήµατα, τα οποία θα κινούνται µε
ταχύτητα από µία ελάχιστη τιµή των 4km/h και άνω, ρυθµιζόµενη
•
Θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, ώστε να ανιχνεύονται είτε όλα τα
κινούµενα οχήµατα (προσερχόµενα και αποµακρυνόµενα οχήµατα από
και προς τον ανιχνευτή) είτε µόνο τα προσερχόµενα σ’ αυτόν οχήµατα
•
Θα διαθέτει µία έξοδο τύπου ρελέ
•
Θα έχει βαθµό προστασίας IP66
•
Θα έχει εύρος της θερµοκρασίας λειτουργίας του από -250C έως +600C
•

•

Στην δαπάνη περιλαµβάνονται επιπλέον:
η εργασία και µικροϋλικά της ρύθµισης και δοκιµών του ανιχνευτή,
ανάλογα µε τη θέση εγκατάστασής του και µε το σχεδιασµό των εργασιών
της προµήθειας,
οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις

∆εν περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας µεταφοράς και εγκατάστασης του
ιστού.
Τιµή για ένα τεµάχιο µικροκυµατικού ανιχνευτή οχηµάτων τύπου DOPPLER.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 675,00
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Άρθρο Ζ-471: ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί υφισταµένου ιστού,
µικροκυµατικού ανιχνευτή οχηµάτων (radar) ψηφιακής ανάλυσης ικανού να ανιχνεύει
τα οχήµατα σε µία λωρίδα κυκλοφορίας, τα οποία θα διέρχονται από εικονικό βρόχο
ανίχνευσης, (Virtual Loop) µε σκοπό:
α) Να ενεργοποιεί µία έξοδο (επαφή) ρελέ, η οποία θα µπορεί να χρησιµοποιείται
από το ρυθµιστή κυκλοφορίας, ανάλογα µε τον προγραµµατισµό του, για την κλήση
φάσης ή την επέκταση του πράσινου χρόνου (∆t) ή την καταµέτρηση του αριθµού
των οχηµάτων και τον υπολογισµό του ποσοστού κατάληψης (προσοµοίωση
επαγωγικού βρόχου),
β) Εναλλακτικά, να συλλέγει ανά προγραµµατιζόµενη περίοδο υπολογισµού, τον
κυκλοφοριακό φόρτο, το ποσοστό κατάληψης του εικονικού βρόχου και τη µέση
ταχύτητα των οχηµάτων που διέρχονται απ’αυτόν, µεταδίδοντας τα δεδοµένα αυτά
στο ρυθµιστή κυκλοφορίας µέσω σειριακής επικοινωνίας.
Η µέθοδος επικοινωνίας πρέπει να προβλέπει τρόπο σειριακής σύνδεσης
πολλαπλών σηµείων (multipoint).
Στην δαπάνη περιλαµβάνονται επιπλέον:
•
η εργασία και µικροϋλικά της ρύθµισης και δοκιµών του
µικροκυµατικού ανιχνευτή, ανάλογα προς τη θέση εγκατάστασής του
και προς το σχεδιασµό των εγκ/σεων.
•
οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.
∆εν περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας µεταφοράς και εγκατάστασης του ιστού
επί του οποίου θα αναρτάται ο παραπάνω ανιχνευτής.
Τιµή για ένα τεµάχιο µικροκυµατικού ανιχνευτή οχηµάτων τύπου ψηφιακής
ανάλυσης.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες διακόσια €
(Αριθµητικά): 2.200,00
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Άρθρο Ζ-472:
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Για τη µετάβαση τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου επιτόπου της εγκατάστασης
φωτεινής σηµατοδότησης, έπειτα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας για ειδικούς
λόγους (π.χ. κυκλοφοριακούς), µε σκοπό τη διακοπή της λειτουργίας της ή/και θέση
της σε επαναλειτουργία.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες:
• εργασίας του προσωπικού
• µετάβασης και επιστροφής του προσωπικού µε οποιοδήποτε µέσον
• αναµονής επιτόπου της εγκατάστασης µέχρι το πολύ µία (1) ώρα από
την ώρα της άφιξης
Η διακοπή της λειτουργίας ή/και θέση σε επαναλειτουργία εγκατάστασης φωτεινής
σηµατοδότησης µέσω του συστήµατος τηλε-παρακολούθησης και όχι µε επιτόπου
µετάβαση, έπειτα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, δεν πληρώνεται ιδιαίτερα
στον Ανάδοχο.
Τιµή ανά επιτόπου µετάβαση του προσωπικού του Αναδόχου κατόπιν εντολής της
Υπηρεσίας.

Άρθρο Ζ-472.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-472.2:
ΕΥΡΩ

Για τη µετάβαση ενός ατόµου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2232)
(Ολογράφως): Τριάντα έξι €
(Αριθµητικά): 36,00
Για τη µετάβαση δύο ατόµων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2232)
(Ολογράφως): Πενήντα εννέα €
(Αριθµητικά): 59,00
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KΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ
Άρθρο Ζ-473: ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20M Χ 5,00M (ΜΕ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70%ΟΙΚ-6401+ 10%ΟΙΚ-7785+ 20%ΗΛΜ-59)
Για διπλό οικίσκο εισπρακτόρων διαστάσεων 1,20m Χ 5,00m σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
•

•

•
•

•

•

σκελετό και φέροντα πλαίσια από γαλβανισµένα σιδερένια προφίλ. Τα
περιµετρικά πάνελ θα αποτελούνται από εξωτερικά πετάσµατα
αλουµινίου τύπου ALUCOBOND χρώµατος RAL 7036, εσωτερικά
πετάσµατα από έγχρωµη µελαµίνη που θα περικλείουν
θερµοµονωτικό υλικό από πετροβάµβακα των 150 κιλών ανά Μ3.
δάπεδο από µεταλλικές διαδοκίδες, γαλβανισµένες εν ψυχρώ, επί των
οποίων θα στηριχθούν πλάκες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους
30 χιλ. Οι πλάκες θα επενδυθούν µε ελαστικά πλακίδια αντιστατικού
και αντιολισθητικού τύπου.
στέγη από θερµοµονωτικά πετάσµατα λαµαρίνας µε εσωτερική
πλήρωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm.
πόρτα µε χειρολαβή πανικού τύπου µπάρας και µηχανισµός
αυτόµατου κλεισίµατος βαρέως τύπου και 2 παράθυρα σταθερού και
συρόµενου τύπου από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής.
εγκατάσταση µονάδας κλιµατισµού ψύξης – θέρµανσης ονοµαστικής
απόδοσης 12.000 BTU/hr, ενεργειακής κλάσης A (EER > 3,2 και
COP> 3,6) µε inverter, συµπεριλαµβανοµένων της ηλεκτρολογικής
τους τροφοδοσίας.
εγκατάσταση 2 πάγκων µε συρταριέρες.

Τιµή ανά τεµάχιο κτιρίου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 6.325,00
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Άρθρο Ζ-474: ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20m Χ 2,40m (µε
κλιµατισµό)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70%ΟΙΚ-6401+ 10%ΟΙΚ-7785+ 20%ΗΛΜ-59)
Για µονό οικίσκο των εισπρακτόρων διαστάσεων 1,20m Χ 2,40m σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
•

•

•
•

•

•

σκελετό και φέροντα πλαίσια από γαλβανισµένα σιδερένια προφίλ. Τα
περιµετρικά πάνελ θα αποτελούνται από εξωτερικά πετάσµατα
αλουµινίου τύπου ALUCOBOND χρώµατος RAL 7036, εσωτερικά
πετάσµατα από έγχρωµη µελαµίνη που θα περικλείουν
θερµοµονωτικό υλικό από πετροβάµβακα των 150 κιλών ανά Μ3.
δάπεδο από µεταλλικές διαδοκίδες, γαλβανισµένες εν ψυχρώ, επί των
οποίων θα στηριχθούν πλάκες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους
30 χιλ. Οι πλάκες θα επενδυθούν µε ελαστικά πλακίδια αντιστατικού
και αντιολισθητικού τύπου.
στέγη από θερµοµονωτικά πετάσµατα λαµαρίνας µε εσωτερική
πλήρωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm.
πόρτα µε χειρολαβή πανικού τύπου µπάρας και µηχανισµός
αυτόµατου κλεισίµατος βαρέως τύπου και παράθυρα σταθερού και
συρόµενου τύπου από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής.
εγκατάσταση µονάδας κλιµατισµού ψύξης – θέρµανσης ονοµαστικής
απόδοσης 9.000 BTU/hr, ενεργειακής κλάσης A (EER > 3,2 και COP>
3,6) µε inverter συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρολογικής της
τροφοδοσίας
εγκατάσταση πάγκου µε συρταριέρα.

Τιµή ανά τεµάχιο κτιρίου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα €
(Αριθµητικά): 4.830,00
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Άρθρο Ζ-475:
ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24,00 Χ 4,00
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70%ΟΙΚ-6401+ 10%ΟΙΚ-7785+ 20%ΗΛΜ-59)
Για το κτίριο διοίκησης διαστάσεων 24,00m Χ 4,00m σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
• βάσεις έδρασης του κτιριακού συγκροτήµατος από οπλισµένο
σκυρόδεµα.
• µεταλλικό σκελετό και τοίχους πλήρωσης. Ο σκελετός των οικίσκων
θα αποτελείται από πλαίσια δαπέδου και οροφής, κατασκευασµένα
από βαµµένες χαλύβδινες κοιλοδοκούς βαρέως τύπου, τα οποία
συνδέονται µεταξύ τους κατακόρυφα µε χαλύβδινες κολόνες ίδιου
τύπου. Το ωφέλιµο εσωτερικό ύψος πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,35
m.
• εξωτερικούς τοίχους από θερµοµονωτικά πλαίσια (πάνελ) µε κορµό
σκληρού αφρού πολυουρεθάνης πάχους 40mm θερµικής
αγωγιµότητας λ=0,018 Kcal/mh0C και αµφίπλευρη επένδυση από
διαµορφωµένα ελάσµατα γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 0,5mm,
χρωµατισµένης εργοστασιακά σε χρώµα «µανόλια».
• οροφή µε αντίστοιχου τύπου και πάχους θερµοµονωτικά πλαίσια, η
οποία θα φέρει εσωτερική ψευδοροφή από µεταλλικό τετραγωνικό
κάνναβο και πλάκες ορυκτών ινών. Στην ψευδοροφή θα
ενσωµατώνονται χωνευτά φωτιστικά φθορισµού.
• εσωτερικά χωρίσµατα από αντίστοιχα θερµοµονωτικά πλαίσια (πάνελ)
πολυουρεθάνης πάχους 30mm επενδυµένα αµφίπλευρα µε
διαµορφωµένα ελάσµατα γαλβανισµένης και λευκού χρώµατος
λαµαρίνας πάχους 0,5mm. Σε όλες τις οριζόντιες και κατακόρυφες
ενώσεις θα τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα.
• δάπεδο µε στρώση αδιαβροχοποιηµένης µοριοσανίδας ή αντίστοιχου
υλικού πάχους τουλάχιστον 18 mm και επίστρωση από ειδικό
αντιολισθηρό PVC ή linoleum σε φύλλα (όχι πλακάκια). Στους χώρους
WC, στην αποθήκη, στα αποδυτήρια και στην κουζίνα θα
τοποθετηθούν κεραµικά πλακίδια δαπέδου 30 cm Χ 30 cm κατηγορίας
IV. Εξωτερικά στο δάπεδο τοποθετείται µόνωση από θερµοµονωτικά
πλαίσια πολυουρεθάνης θερµικής αγωγιµότητας λ=0,018 Kcal/mh0C
πάχους 40mm επενδυµένα αµφίπλευρα µε γαλβανισµένη λαµαρίνα
πάχους 0,5mm.
• τετράριχτη στέγη κλίσης 20% λόγω των χιονοπτώσεων και
βροχοπτώσεων που επικρατούν στην περιοχή. Η στέγη θα πρέπει να
προεξέχει περιµετρικά 60cm και να αποτελείται από χαλύβδινα ζευκτά
βαµµένα µε αντισκορική βαφή και ελαιόχρωµα. Η προεξοχή των 60cm
πρέπει να καλύπτεται από την κάτω πλευρά µε θερµοµονωτικά
πλαίσια (πάνελ) ίδιου τύπου και χρώµατος µε την εξωτερική
τοιχοποιία.
• εξωτερικά κουφώµατα αλουµινίου, συρόµενα, βαρέως τύπου
διαστάσεων περίπου 1,00m Χ 1,60m, τύπου «καθρέφτη», µε διπλά
τζάµια (5-9-5 mm) και ενιαίο λάστιχο τύπου U, εξωτερικά
προστατευτικά ρολά ασφαλείας και βενετικές περσίδες 25mm. Σε
ορισµένους χώρους θα υπάρχουν ανακλινόµενοι φεγγίτες αλουµινίου
βαρέως τύπου διαστάσεων περίπου 0,50m Χ 0,35m.
• κιγκλιδώµατα λευκού χρώµατος ασφαλείας, εξωτερικά του κτιρίου στα
ανοίγµατα όλων των παραθύρων.
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•

•

•

•

•

εξωτερική πόρτα που θα αποτελείται από πλαίσιο αλουµινίου βαρέως
τύπου και θερµοµονωτικά πλαίσια διαστάσεων περίπου 2,00m Χ
1,10m. Επιπλέον η πόρτα αυτή θα ανοίγει προς τα έξω και θα διαθέτει
παράθυρο εξ αλουµινίου βαρέως τύπου διαστάσεων περίπου 0,30m Χ
0,30m. Στην είσοδο του κτιρίου θα δηµιουργείται «ανεµοφράκτης» µε
δυο πόρτες, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο σχέδιο.
εσωτερικές πόρτες ξύλινες πρεσσαριστές χρώµατος «µπορντό»
διαστάσεων είτε 0,90m Χ 2,00m είτε 1,00m Χ 2,00m περίπου, που θα
έχουν επένδυση µελανίνης µε περιµετρικό εξωτερικό πηχάκι οξιάς
(καβαλίκι). Η εξωτερική θύρα και η θύρα του δωµατίου καταµέτρησης
θα φέρουν κλειδαριές ασφαλείας (τρίαινα).
δύο τουαλέτες πλήρως εξοπλισµένες µε: καζανάκι υψηλής πίεσης,
νιπτήρα πορσελάνης µε θερµοµεικτική µπαταρία χρωµίου Ζ/Κ (ζεστού
/ κρύου νερού), σιφώνι δαπέδου, σετ καθρέφτη 0,40m X 0,60m,
άγκιστρα, σαπουνοθήκη και χαρτοθήκη χρωµίου.
εξοπλισµό κουζίνας (πάγκο µήκους 3,00m, βάθους 0,60m και ύψους
0,80m τύπου Duropal µε µονό ανοξείδωτο νεροχύτη, µε
ταχυθερµοσίφωνο 10lit, µικροέπιπλο και ντουλάπια µη τυποποιηµένα,
µε βάθος 60 cm)
πλήρης υδραυλική εγκατάσταση µε εξωτερικούς σωλήνες
πολυαιθυλενίου PE 6atm για την ύδρευση και πλαστικοί σωλήνες
αποχετεύσεων PVC 6atm επαρκών διατοµών.

Τιµή ανά τεµάχιο κτιρίου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 46.575,00
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Άρθρο Ζ-476: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6102)

Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση επιτόπου του έργου
µεταλλικού σκελετού στήριξης στεγάστρου διοδίων, µετά των υποστυλωµάτων του,
αγκυρίων και κλωβών πάκτωσης, που θα κατασκευαστεί από µορφοχάλυβα
κατάλληλων διατοµών, όπως αυτές θα προκύψουν από τη στατική µελέτη, που θα
συνταχθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις ΟΣΜΕΟ και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του
έργου, κοπής, κατεργασίας, καθαρισµού, µεταφοράς, αµµοβολής, συναρµολόγησης,
αντισκωριακής προστασίας και βαφής των διατοµών µορφοχάλυβα στο εργοστάσιο,
οι δαπάνες ικριωµάτων, χρήσης ανυψωτικών µηχανηµάτων και κάθε άλλης εργασίας
ή υλικού απαραίτητων για πλήρως περαιωµένη εργασία, σύµφωνα µε τις οδηγίες της
ΕΟΑΕ, την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο βάρους µεταλλικού σκελετού διοδίων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,30
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Άρθρο Ζ-477:ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6102)
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση επιτόπου του έργου
µεταλλικού στεγάστρου διοδίων (µεταλλικού δικτυώµατος επιστέγασης), µετά των
των στηριγµάτων φωτοσήµανσης, που θα κατασκευαστεί από µορφοχάλυβα (ζευκτά)
ή χωροδικτύωµα κατάλληλων διατοµών, όπως αυτές θα προκύψουν από τη στατική
µελέτη, που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις ΟΣΜΕΟ και τα λοιπά
τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του
έργου, κοπής, κατεργασίας, καθαρισµού, µεταφοράς, αµµοβολής, συναρµολόγησης,
αντισκωριακής προστασίας και βαφής των µεταλλικών διατοµών στο εργοστάσιο , µε
τις υδραυλικές και Η/Μ εγκαταστάσεις, και όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά (όπως
κοµβοελάσµατα, µπουλόνια, καπέλα υποστυλωµάτων µε περσίδες λαµαρίνας
γαλβανιζέ, πάχους 2 χλστ. κλπ.), οι δαπάνες ικριωµάτων, χρήσης ανυψωτικών
µηχανηµάτων και κάθε άλλης εργασίας ή υλικού απαραίτητων για πλήρως
περαιωµένη εργασία, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΟΑΕ, την Τεχνική Περιγραφή και
τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο βάρους µεταλλικού στεγάστρου διοδίων.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,30

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 632 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-478: ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6119)
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση επιτόπου του έργου επικάλυψης
µεταλλικού στεγάστρου διοδίων µε γαλβανισµένη τραπεζοειδή ή αυλακωτή λαµαρίνα,
πάχους 2mm και στερέωσή της σε υπάρχουσες τεγίδες µε αυτοκοχλιούµενους
συνδέσµους υψηλής αντοχής, όπως θα προκύψει από τη στατική µελέτη που θα
συνταχθεί από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις ΟΣΜΕΟ και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς αµµοβολής,
συναρµολόγησης και σύνδεσης των φύλλων επικάλυψης και του µετωπικού προφίλ
µεταξύ τους και µε το µεταλλικό στέγαστρο, των υδρορροών και όλων των
απαιτούµενων µικροϋλικών συναρµολόγησης και σύνδεσης (όπως βίδες, µπουλόνια,
άγκιστρα κλπ.), οι δαπάνες συναρµολόγησης και σύνδεσης των υδρορροών οριζόντιων
και κατακόρυφων µε τα ειδικά τεµάχια αυτών, οι δαπάνες ικριωµάτων, χρήσης
ανυψωτικών µηχανηµάτων και κάθε άλλης εργασίας ή υλικού απαραίτητων για πλήρως
περαιωµένη εργασία, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΟΑΕ, την Τεχνική Περιγραφή και τα
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Επιµετράται η πραγµατική (κεκλιµένη) επιφάνεια επικάλυψης, χωρίς να υπολογίζονται
επιπλέον οι επικαλύψεις των φύλων οι τυχόν φθορές ή οι επιφάνειες των µετώπων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επικάλυψης µεταλλικού στεγάστρου διοδίων µε
υδρορροές.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα τρία €
(Αριθµητικά): 63,00
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο∆ΩΝ
Άρθρο Ζ-479 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένων χαλυβδίνων ιστών
οδοφωτισµού, κατασκευασµένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5:
Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’ και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-0100 "Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά
σώµατα".
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:
• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.
• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE
κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).
• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο
λατοµείου, µε βάση την τυπική διατοµή της µελέτης.
• Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά
ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετηµένα.
• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
• Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.
• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της
προκατασκευασµένης βάσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο
κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και φρεάτιο έλξης
καλωδίων µε χυτοσιδηρό κάλυµµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαµορφωµένης
σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).
• Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη
µανδάλωσής της.
• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ
περικόχλια, επάνω και κάτω, µε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα
κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου
Νyloc).
• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη
τσιµεντοκονία, µετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.
• Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.
Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού, ανάλογα µε το ύψος του, ως
εξής:
Άρθρο Ζ-479.1 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 12,00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-100)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 1.580,00
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Άρθρο Ζ-480 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ
ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (NaΗP) τύπου semi cut-off
Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού κατάλληλα για λαµπτήρες ατµών Νατρίου υψηλής
πίεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3, στεγανά µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66
για τον χώρο του λαµπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών, µονοµελή ή
πολυµελή, µε τον αντίστοιχο βραχίονα από χαλύβδινους σωλήνες µε µεταλλικό
περιλαίµιο Φ42 ή Φ60 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7, µε τον γαλβανισµένο
σιδηροσωλήνα και την ειδική µεταλλική απόληξη που προσαρµόζεται στην κορυφή
του ιστού από οπλισµένο σκυρόδεµα για την υποδοχή του φωτιστικού σώµατος κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.7, πλήρως γαλβανισµένα µε πάχος επίστρωσης 60 µm (500
g/m²)κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, τον αντίστοιχο λαµπτήρα Na, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα".

Ο ελάχιστος χρόνος της ”οικονοµικής ζωής” των λαµπτήρων Νατρίου Υ.Π. θα
είναι ίσος προς 15.000 ώρες λειτουργίας.
∆ιευκρινίζεται ότι για τα φωτιστικά σώµατα Νατρίου Υ.Π. µπορούν να
χρησιµοποιηθούν λαµπτήρες απιοειδούς µορφής µε επικάλυψη ή σωληνωτής
µορφής διαφανείς.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια µονού ή διπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά
φωτιστικό), ευθυγράµµου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα µε
τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα, καθώς και των εξαρτηµάτων στερέωσής
του στην στέψη ιστού, ανοξειδώτων ή γαλβανισµένων
• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους µε τα όργανα αφής)
• η προµήθεια του λαµπτήρα ατµών Νατρίου του τύπου και ισχύος που
προβλέπονται από την µελέτη
• η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού
• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ
µονόκλωνα) διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η
σύνδεσή τους

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα µε τον βραχίονά του, ανάλογα µε
τον τύπο και την ισχύ του λαµπτήρα, ως εξής:
Άρθρο Ζ-480.1 :Ισχύος 400 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια ογδόντα επτά €
(Αριθµητικά): 387,00
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Άρθρο Ζ-481: ΥΨΗΛΟΣ ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 15 M ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ
ΚΕΦΑΛΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
ενσωµάτωσης και πλήρη εγκατάσταση γαλβανισµένου χαλύβδινου µε κινητή
κεφαλή φωτιστικών πυλώνα ηλεκτροφωτισµού διοδίων, σύµφωνα µε τις
Προδιαγραφές Η-Μ εργασιών την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, ο
οποίος περιλαµβάνει:
α. πυλώνα ύψους, όπως παρακάτω, µε θύρα επίσκεψης, τις απαιτούµενες
ενισχύσεις, τα ενισχυτικά πτερύγια βάσης, τη χαλύβδινη βάση στήριξης, το
ειδικό ερµάριο βάσης µε τη θύρα του, µε το µηχανισµό ανύψωσης /
κατάβασης της κεφαλής των φωτιστικών µε όλα τα µηχανικά και ηλεκτρικά
µέρη, καθώς και την κεφαλή ανάρτησης των φωτιστικών σωµάτων
β. αναλογία από έναν φορητό τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ανεβοκατεβάσµατος
κεφαλής (έναν για όλη την εγκατάσταση των διοδίων) µε πίνακα-χειριστήριο
γ. τέσσερις (4) προβολείς κατάλληλους για λαµπτήρα Νa YΠ 1.000W
ασύµµετρης ευρείας δέσµης µε στήριγµα, κέλυφος, γυάλινο κάλυµµα, λυχνία,
λυχνιολαβή, στυπιοθλίπτη, στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διόρθωσης
συνηµιτόνου, εναυστήρα και µικροϋλικά στήριξης-σύνδεσης (κοχλίες,
περικόχλια, κλπ.)
δ. στεγανό ηλεκτρικό πίνακα διανοµής πυλώνα στη βάση αυτού
ε. καλώδια από τον πίνακα διανοµής πυλώνα µέχρι τον πίνακα διακλάδωσης
που τοποθετείται στην κινητή κεφαλή και από εκεί στα φωτιστικά σώµατα
µέσω των οργάνων έναυσης
στ. εξοπλισµό αλεξικέραυνου, αποτελούµενο από ακίδα, αγωγό καθόδου, και
τρίγωνο γείωσης
ζ. βάση θεµελίωσης του ψηλού ιστού από οπλισµένο σκυρόδεµα
περιλαµβανοµένου του οπλισµού, της θεµελιακής γείωσης, του κλωβού
αγκύρωσης, των κοχλιών, στεφανιών στήριξής τους και περικοχλίων στήριξης
και κατακορύφωσης, των προστατευτικών τους καλυµµάτων και του µη
συρρικνούµενου σκυροδέµατος προστασίας
Στην τιµή του άρθρου, επί πλέον των ανωτέρω, περιλαµβάνεται ανηγµένα η
δαπάνη:
1) του καλωδίου τροφοδοσίας από τον πίνακα διανοµής του ιστού µέχρι το
κεντρικό πίλαρ ηλεκτροδότησης πλήρως εγκατεστηµένου σε υπόγειο δίκτυο
µέσα σε σωλήνα
2) της κατασκευής του ανωτέρω υπόγειου δικτύου στο έρεισµα ή το σώµα της
οδού µε σωληνώσεις ΡΕ Φ90mm/6bar περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των
τάφρων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προµήθειας, µεταφοράς,
τοποθέτησης και σύνδεσης των σωληνώσεων, καθώς και της επανεπίχωσης
των τάφρων ή της κατασκευής του ανωτέρω υπόγειου δικτύου σε διαβάσεις
οδοστρώµατος µε σωληνώσεις από εγκιβωτισµένο σε σκυρόδεµα
σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο “πράσινη ετικέτα”, περιλαµβανοµένης της
προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των σωληνώσεων
3) του κεντρικού πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού (ένα για όλη την
εγκατάσταση), που περιλαµβάνει προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση
ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ) ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού, σύµφωνα µε
τις Προδιαγραφές, την ΤΣΥ και τα σχέδια, που αποτελείται από:
α. το γαλβανισµένο µεταλλικό ερµάριο (Πίλαρ)
β. τη βάση του από οπλισµένο σκυρόδεµα
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γ. τη στεγανή διανοµή πλήρως εξοπλισµένη µε τον απαιτούµενο αριθµό
αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισµού µε ασφαλειοδιακόπτες ικανότητας
διακοπής 10 ΚΑ, φωτοκύτταρο και χρονοδιακόπτη ελέγχου και επαφές για
τριφασική παροχή, καθώς και όλα τα υλικά (ιστός, κεφαλή, κλπ) που
απαιτούνται για τη στήριξη του φωτοκύτταρου, η δαπάνη των εκσκαφών,
της σκυροδέτησης της βάσης του ιστού, των σωληνώσεων και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών εργασίας που απαιτείται για τη θεµελίωση του ιστού και
την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
δ. φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε. ρευµατοδότη 16 Α.
4) της πλάκας γειώσεως διαστάσεων 500Χ500Χ5 χλστ
5) των φρεατίων τραβήγµατος και διακλαδώσεων καλωδίων τοποθετούµενων
στο έρεισµα ή το σώµα της οδού εσωτερικών διαστάσεων σύµφωνα µε τα
ΠΚΕ µε τοιχώµατα και πυθµένα από Β15 και οπλισµό St IV µε διαµόρφωση
οπών εισόδου-εξόδου των σωληνώσεων και µε διπλό χυτοσιδηρό κάλυµµα
βαµµένο µε δυο στρώσεις αντισκωριακού υλικού ή φρεατίων κατάλληλων για
τοποθέτηση σε γέφυρα, για τράβηγµα και διακλαδώσεις καλωδίων, µε
διαµορφώσεις εισόδου και εξόδου του σιδηροσωλήνα
6) του χάλκινου αγωγού γείωσης του υπογείου δικτύου από τη στεγανή διανοµή
του πυλώνα µέχρι το πίλαρ και την πλάκα γείωσης καθώς και όλων των
υλικών-µικροϋλικών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ όλων
των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων, ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και
διακλάδωσης και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της
εργασίας εκσκαφής για την εγκατάσταση του τριγώνου γείωσης, η δαπάνη
τοποθέτησης και σύνδεσης µεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η
δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης του κεντρικού πίλαρ, µε
τις εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού
δικτύου και του κεντρικού πίλαρ, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση
της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία,
σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εργασιών, την ΤΣΥ, τα εγκεκριµένα σχέδια και
τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο πυλώνα ηλεκτροφωτισµού 15,0 µ.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα χιλιάδες εκατό €
(Αριθµητικά): 11.100,00
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Η/Μ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο Ζ-482: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
∆ΕΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Ηλεκτρικός υποπίνακας ηλεκτρικού ρεύµατος ∆ΕΗ οικίσκου εισπρακτόρων,
κατάλληλων διαστάσεων σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, από χαλυβδοέλασµα
«ντεκαπέ» και µορφοσίδηρο µε τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες,
µικροαυτόµατους, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) και µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής
συνδεσµολογίας κλπ. µικροϋλικά, καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών
αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολιού και δύο στρώµατα ψηµένου
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των
οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου
µε πατούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχόµενων και απερχοµένων
γραµµών, καθώς και κάθε εργασία για την δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια €
(Αριθµητικά): 400,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 638 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-483:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ UPS
ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Ηλεκτρικός υποπίνακας ηλεκτρικού ρεύµατος UPS οικίσκου εισπρακτόρων,
κατάλληλων διαστάσεων σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, από χαλυβδοέλασµα
«ντεκαπέ» και µορφοσίδηρο µε τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες,
µικροαυτόµατους, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) και µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής
συνδεσµολογίας κλπ. µικροϋλικά, καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών
αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολιού και δύο στρώµατα ψηµένου
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των
οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου
µε πατούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχόµενων και απερχοµένων
γραµµών, καθώς και κάθε εργασία για την δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια €
(Αριθµητικά): 400,00
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Άρθρο Ζ-484:
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Μονοφασικοί απαγωγοί κρουστικών ρευµάτων, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, που είναι αναπόσπαστα µέρη του
παρόντος άρθρου, για την αποφυγή κρουστικών υπερτάσεων στους ηλεκτρικούς
υποπίνακες του κτιρίου διοίκησης και των θαλαµίσκων, τύπου Τ2, µονοπολικοί (L-N),
για κρουστικές υπερτάσεις κυµατοµορφής 8/20µs, ικανότητας εκφόρτισης 40ΚΑ,
σύµφωνα µε ΕΛΟΤ-ΕΝ-62305, ΕΛΟΤ-ΕΝ-61643 και ΕΛΟΤ HD 384, κατάλληλοι για
ράγα DIN µε βοηθητική επαφή ΝΟ για τηλεένδειξη- τηλεχειρισµό.
Οι απαγωγοί που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τεχνολογίας MOV (Metal Oxide
Varistor).
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά, η εγκατάσταση και οι δοκιµές για πλήρη και
κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές του έργου.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 70,00
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ Η/Ζ ΚΑΙ UPS
Άρθρο Ζ-485:
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Ηλεκτρικός πίνακας διανοµής H/Z και UPS κατάλληλων διαστάσεων
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, από χαλυβδοέλασµα «ντεκαπέ» και
µορφοσίδηρο µε τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, µικροαυτόµατους, ενδεικτικές
λυχνίες κλπ.) και µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των
ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ.
µικροϋλικά, καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό
χρώµα, στόκο πιστολιού και δύο στρώµατα ψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή
προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής
ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πατούµενα σιδηρά
ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχόµενων και απερχοµένων γραµµών, καθώς και
κάθε εργασία για την δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 1.500,00
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Άρθρο Ζ-486:
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
ΚΛΩΒΟΥ FARADAY
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Αντικεραυνική προστασία του κτιρίου διοίκησης τύπου κλωβού
FARADAY, διαστάσεων 10Χ10 µ. κατασκευασµένη σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ-ΕΝ
62305 και ΕΛΟΤ- ΕΝ 61643, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές του έργου, που είναι αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος
άρθρου, αποτελούµενη από:
1. Συλλεκτήριους αγωγούς από Cu διαµέτρου 10 χιλ. θερµά
επιψευδαργυρωµένου κατά ΕΛΟΤ 50164, χωρίς ενώσεις, που θα
εγκατασταθούν περιµετρικά της στέγης του κτιρίου
2. Ακίδες από κράµα Cu, επινικελωµένες Ms/eNi, διαστάσεων Φ16Χ300
χιλ., κατά ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164.
3. Πλάκες έδρασης ακίδων κατά DIN 48829-K-St
4. Στηρίγµατα, σύνδεσµους, σφικτήρες και κολάρα, διµεταλλικού τύπου,
κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ-50164.
5. Απαγωγούς καθόδου µε τις αντίστοιχες διατάξεις αποσυνδέσεως της
συνέχεια τους («σύνδεση ελέγχου») ως απαιτούνται
Ο κλωβός, θα συνδεθεί µε δύο (2) ανεξάρτητα τρίγωνα γείωσης, η τιµή
προµήθειας, µεταφοράς, εγκατάστασης, δοκιµών των οποίων περιλαµβάνεται
στην τιµή.
Μετά από την εγκατάσταση, οι µετρήσεις που θα γίνουν, θα πρέπει να
δείξουν αντίσταση γείωσης έως 1 Ohm.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, η πλήρης εγκατάσταση και οι
δοκιµές για παράδοση της αντικεραυνικής προστασίας σε πλήρη και κανονική
λειτουργία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές
Προδιαγραφές του έργου.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες διακόσια €
(Αριθµητικά): 2.200,00
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ΆΡΘΡΟ Ζ-487:
ΘΕΜΕΛΙΑΚΉ ΓΕΊΩΣΗ ΚΤΙΡΊΟΥ ∆ΙΟΊΚΗΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
Θεµελιακή γείωση του κτιρίου ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο
Παράρτηµα VI του Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου που
είναι αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος άρθρου, αποτελούµενη από µία, θερµά
επιψευδαργυρωµένη ταινία Cu, διαστάσεων 40Χ4 χιλ. κατά DIN 48801, η οποία θα
τοποθετηθεί περιµετρικά του κτιρίου και κάτω από αυτό. Στην θεµελιακή γείωση θα
συνδεθούν
µέσω
λυόµενων
συνδέσµων
µε,
χαλύβδινους
θερµά
επιψευδαργυρωµένους κοχλίες: η µπάρα γείωσης του χώρου του ΓΠΧΤ, η µπάρα
γείωσης του Η/Ζ, ο µεταλλικός σκελετός του κτιρίου και ο κλωβός Faraday.
Η γείωση θα καταλήγει σε ένα τρίγωνο γείωσης, η τιµή προµήθειας, µεταφοράς,
εγκατάστασης, δοκιµών του οποίου περιλαµβάνεται στην τιµή.
Η αντίσταση γείωσης δεν θα υπερβαίνει το 1 Ohm.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, η εγκατάσταση, η διασύνδεση όλων των
προβλεπόµενων, η εργασία συναρµολόγησής τους, οι απαιτούµενες χωµατουργικές
εργασίες και οι µετρήσεις και δοκιµές, για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές του έργου.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια οκτακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 1.850,00
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Άρθρο Ζ-488:
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΊ ΑΠΑΓΩΓΟΊ ΚΡΟΥΣΤΙΚΏΝ ΡΕΥΜΆΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Τριφασικοί απαγωγοί κρουστικών ρευµάτων, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και
τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, που είναι αναπόσπαστα µέρη του παρόντος
άρθρου, για την αποφυγή κρουστικών υπερτάσεων στους ηλεκτρικούς πίνακες του
κτιρίου διοίκησης, τύπου Τ1+Τ2, τετραπολικοί (L1-N, L2-N, L3-Ν & N-PE), για
κρουστικές υπερτάσεις κυµατοµορφής 10/350 µs, ικανότητας εκφόρτισης 140ΚΑ,
σύµφωνα µε ΕΛΟΤ-ΕΝ-62305, ΕΛΟΤ-ΕΝ-61643 και ΕΛΟΤ HD 384, κατάλληλοι για
ράγα DIN µε βοηθητική επαφή ΝΟ για τηλεένδειξη- τηλεχειρισµό.
Οι απαγωγοί που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τεχνολογίας MOV (Metal Oxide
Varistor).
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά, η εγκατάσταση και οι δοκιµές για πλήρη και
κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές του έργου.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 680,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 644 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-489:
ακτίνας 60µ.

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΡΩΙΜΟΥ ΟΧΕΤΟΥ

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ενός αλεξικέραυνου εκποµπής
πρώιµου οχετού (µη ραδιενεργού) ακτίνας 60 µ., στάθµης αντικεραυνικής
προστασίας Ι, σε οποιαδήποτε θέση του έργου υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Το
αλεξικέραυνο θα αποτελείται από τα εξής µέρη:
viii) Ακίδα από ειδικό κράµα ορείχαλκου επινικελωµένη
ix)
Στεγανός κύλινδρος µε περίβληµα ανοξείδωτου χάλυβα που θα
περιλαµβάνει τη κεφαλή του αλεξεκιραύνου (µη ραδιενεργή)
x)
Στέλεχος (σωληνωτή ράβδος) ειδικού ορειχάλκινου κράµατος
επινικελωµένου
xi)
Ιστός
εδάφους
γαλβανισµένος
εν
θερµώ,
τηλεσκοπικός
κατακλινόµενος, ύψους 15µ.
xii) Αγωγός καθόδου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1,
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2
xiii) Γείωση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαικού προτύπου ΕΝ
61024-1 καθώς και οι απαιτούµενες πινακίδες σήµνασης της γείωσης
xiv) Χάλκινα εξαρτήµατα στερεώσεως και συνδέσεως συστήµατος
γειώσεως
Το αλεξικέραυνο θα πρέπει να φέρει έγκυρο πιστοποιητικό εκδοθέν από Κρατικό
Φορέα, όπου να αναφέρονται οι εργαστηριακές δοκιµές που έχουν γίνει καθώς και τα
πρότυπα που πληρεί.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο
του έργου όλων των εξαρτηµάτων και υλικών του αλεξικέραυνου τύπου πρώιµου
οχετού (µη ραδιενεργό) ακτίνας προστασίας 60µ., µετά των µικροϋλικών συνδέσεων
κλπ, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης αυτού µε το
σύστηµα γειώσεως, η δαπάνη κατασκευής της γείωσης µετά των απαιτουµένων
υλικών και της ειδικής σκόνης άνθρακα που µπορεί να απαιτηθεί για τη βελτίωση των
απαιτούµενων χαρακτηριστικών αγωγιµότητας του εδάφους, η δαπάνη ελέγχων,
δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται
για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο αλεξικέραυνου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες εξακόσια €
(Αριθµητικά): 5.600,00
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Άρθρο Ζ-490:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4 ΖΩΝΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Πίνακας πυρανίχνευσης τεσσάρων (4) ζωνών, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και
τις Τεχνικές Προδιαγραφές που είναι αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος άρθρου,
από χαλυβδοέλασµα «ντεκαπέ» και µορφοσίδηρο, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 54 part
2&4 και BS 5839, µε δυνατότητα επικοινωνίας µε µεγαφωνική εγκατάσταση αναγγελίας
πυρκαγιάς, µε οπτική ένδειξη κανονικής λειτουργίας και λειτουργίας συναγερµού για
κάθε µία ζώνη, µπουτόν επανάταξης και συσσωρευτές 2x12 Vdc σαν εφεδρική πηγή
ενέργειας και αυτονοµία (battery standby) τουλάχιστον 24h, βοηθητικές επαφές (NO,
NC), κλπ..
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους πίνακα πυρανίχνευσης, κατασκευασµένο, εγκατεστηµένο και
δοκιµασµένο σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του
έργου.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννιακόσια ογδόντα πέντε €
(Αριθµητικά): 985,00
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Άρθρο Ζ-491: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΚΑΠΝΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Πυρανιχνευτής θερµοδιαφορικός ή οπτοηλεκτρονικός καπνού, σύµφωνα µε την Τεχνική
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, που είναι αναπόσπαστα µέρη του
παρόντος άρθρου, διεγειρόµενος από τα ορατά ή αόρατα προϊόντα καύσης ή
διαφοροποίηση της θεµοκρασίας, κατάλληλος για τοποθέτηση σε υγρούς ή µη χώρους,
µε διάταξη βοηθητικών εντολών, µε τη βάση του (µπαγιονέτ).
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους πυρανιχνευτή, κατασκευασµένο, εγκατεστηµένο,
δοκιµασµένο και σε σύνδεση µε κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης, σύµφωνα µε την
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα δύο €
(Αριθµητικά): 52,00
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Άρθρο Ζ-492:
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-60)
Χειροκίνητος σταθµός αναγγελίας πυρκαγιάς κτιρίου, τύπου micro switch, σύµφωνα µε
την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου που είναι
αναπόσπαστα µέρη του παρόντος άρθρου, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση
συνδεσµολογία και δοκιµές.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα δύο €
(Αριθµητικά): 42,00
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Άρθρο Ζ-493: ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ - ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-60)
Φωτεινός επαναλήπτης - σειρήνα σήµανσης συναγερµού, σύµφωνα µε την Τεχνική
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου που είναι αναπόσπαστα µέρη του
παρόντος άρθρου, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, συνδεσµολογία και
δοκιµές µίας σειρήνας σήµανσης συναγερµού πλήρους, µε κάλυµµα κόκκινου
χρώµατος, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του
έργου.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 75,00
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Άρθρο Ζ-494:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΕΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Πυροσβεστική φωλεά κτιρίου συνδεδεµένης στο δίκτυο ύδρευσης σύµφωνα µε την
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου που είναι
αναπόσπαστα µέρη του παρόντος άρθρου, αποτελούµενη από:
Ερµάριο από λαµαρίνα DKP, πάχους 1,5 χιλ. µε τις αναγκαίες ενισχύσεις στις θέσεις
στήριξης των περιεχοµένων εξαρτηµάτων, πόρτες κλπ, βαµµένο µε µία στρώση
µινίου και δύο στρώσεις µε βερνίκι µετάλλων σε κόκκινο χρώµα.
Η πόρτα θα έχει άκαµπτο πλαίσιο, µεντεσέδες βαρέως τύπου και µάνδαλο (όχι
κλειδαριά).
Το περιεχόµενο του ερµαρίου που θα είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
Παράρτηµα ∆ της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης Νο 3, η αυτής που θα ισχύει στον χρόνο
της κατασκευής του κτιρίου.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία πλήρους εγκατάστασης,
δοκιµών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε την Τεχνική
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια δέκα €
(Αριθµητικά): 310,00
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Άρθρο Ζ-495:
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70% ΗΛΜ-48+ 30%+ΗΛΜ-61)
Πλήρες τηλεφωνικό κέντρο ψηφιακής τεχνολογίας, σύµφωνα µε την Τεχνική
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου που είναι αναπόσπαστα µέρη
του παρόντος άρθρου, µε δυνατότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον δύο (2) εξωτερικών
γραµµών ISDN (BRI ή PRI) ή PSTN και κατάλληλου αριθµού εσωτερικών
συνδροµητών αναλογικών και ψηφιακών (µε εφεδρεία τουλάχιστον 20% των
εγκατεστηµένων).
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται :
• η δαπάνη προµήθειας επί τόπου του τηλεφωνικού κέντρου, των
τηλεφωνικών καλωδίων J-H(st)H για τη σύνδεση µε τις επί µέρους
τηλεφωνικές συσκευές,
• η δαπάνη της εργασίας και των υλικών και µικροϋλικών τοποθέτησης,
εγκατάστασης, στήριξης και σύνδεσής του µε τον κεντρικό
κατανεµητή,
• η δαπάνη προµήθειας και εγκατάστασης του κεντρικού τηλεφωνικού
κατανεµητή για τον τερµατισµό 24 εσωτερικών γραµµών στον οποίο
θα συγκεντρώνονται τα καλώδια των τοπικών τηλεφωνικών
κατανεµητών (εφόσον απαιτούνται) ή των τηλεφωνικών µπριζών,
• η δαπάνη προµήθειας και εγκατάστασης της µεταλλακτικής συσκευής
και αντικεραυνικής προστασίας του τηλεφωνικού κέντρου,
• η δαπάνη προµήθειας και παράδοσης στην ΕΟΑΕ του
προγραµµατισµού του κέντρου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή,
• η δαπάνη εργασίας και υλικών διασύνδεσής τους,
• η δαπάνη των καλωδιώσεων,
• η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων,
• την 2ετή κατ΄ελάχιστον εγγύηση
• κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτούνται για την
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του τηλεφωνικού
κέντρου σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές του έργου.
Τιµή ανά τεµάχιο τηλεφωνικού κέντρου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννιακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 980,00
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Άρθρο Ζ-496:
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΛΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70% ΗΛΜ-48+ 30%+ΗΛΜ-61)
Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση τηλεφωνικής συσκευής απλής (όχι
τύπου γόνδολας) στο κτίριο διοίκησης ή στους θαλάµους, µε πλήκτρα επιλογής
επιτραπέζια ή επιτοίχια, µε τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά :
• ∆υνατότητα επανάκλησης (Redial) του τελευταίου κληθέντος αριθµού
• Ρύθµιση έντασης ακουστικού
• Ρύθµιση έντασης κουδουνισµού
• Επιλογή τονικού – Παλµικού συστήµατος
• ∆υνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης
• Πηγή τροφοδοσίας: Τηλεφωνική γραµµή
Κάθε συσκευή θα συνοδεύεται από εύκαµπτο τηλεφωνικό καλώδιο για την
σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά, η εγκατάσταση και οι δοκιµές για την
παράδοση της συσκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε την
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00
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Άρθρο Ζ-497:
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΣΟΛΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70% ΗΛΜ-48+ 30%+ΗΛΜ-61)
Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση τηλεφωνικής συσκευής κονσόλας στο
κτίριο διοίκησης, µε πλήκτρα επιλογής επιτραπέζια, µε τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο
τεχνικά χαρακτηριστικά :
• LCD φωτιζόµενη οθόνη 2 γραµµών
• αναγνώριση κλήσεων
• µνήµη εισερχόµενων κλήσεων
• µνήµες επανάκλησης
• µνήµες ταχείας κλήσης
• ανοικτή ακρόαση
• µελωδίες κλήσης
• δυνατότητα επιλογής επιπέδων έντασης ήχου κλήσης και ακουστικού
• λειτουργία αυτόµατης επανάκλησης
• φραγή κλήσεων
Κάθε συσκευή θα συνοδεύεται από εύκαµπτο τηλεφωνικό καλώδιο για την σύνδεση
της συσκευής στο δίκτυο και οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά, η εγκατάσταση και οι δοκιµές για την παράδοση
της συσκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δεκαπέντε €
(Αριθµητικά): 115,00
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Άρθρο Ζ-498: ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ (PATCH PANELS) 48 ΘΥΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Κατανεµητής δικτύου (Patch Panel) µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά/προδιαγραφές :
-

48 θύρες τύπου RJ45 CAT 5E
Εγκατάσταση καλωδίων µέσω λωρίδων LSA και χρωµατική
κωδικοποίηση βασισµένη στα πρότυπα EIA/TIA 568 A και B
Wire Manager
Ανάρτηση/τοποθέτηση σε ράγες ερµαρίου 19”
Συµµόρφωση µε τα διεθνή πρότυπα ISO/IEC 11801 και EN 50713

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• της προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του κατανεµητή δικτύου
στην τελική του θέση εντός rack
Τιµή ανά κατανεµητή 48 θυρών:

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια €
(Αριθµητικά): 200,00
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Άρθρο Ζ-499:ΕΡΜΑΡΙΟ RACK 19",
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70% ΗΛΜ-48+ 30%+ΗΛΜ-61)
Ερµάριο ύψους 42U µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Αφαιρούµενες πόρτες µε κλειδαριές εµπρός, πίσω και στο πλάι
Αφαιρούµενα ροδάκια µε ασφάλειες κύλισης
Προστασία IP 40
Πόρτα από ατσάλινο πλαίσιο και γυαλί ασφαλείας ή διαφανές
πλέξιγκλας
- Μέγιστο βάρος φόρτωσης 700 Kg
- Κάθετες ράγες για υποδοχή εξοπλισµού πλάτους 19” µε δυνατότητα
προσαρµογής του βάθους
- τουλάχιστον 3 ράφια
- Θυρίδες εξαερισµού για ενεργό/παθητικό εξαερισµό
- Θυρίδα εισαγωγής καλωδίων στο µέσο του πατώµατος
- 2 πολύπριζα rack mountable 6 θέσεων έκαστο για κάθετη
τοποθέτηση µε ασφαλειοδιακόπτη
- Συµµόρφωση µε τα διεθνή πρότυπα IEC 297-1/2 και IEC 917-2-1
- Θα συνοδεύεται από σετ 28 τεµαχίων x 483mm (19”) παρελκόµενα
συναρµολόγησης για τη στερέωση συσκευών πάνω στο rack.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• της προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του rack στην τελική
του θέση
• την παράδοση όλων των παρελκοµένων (κλειδιά κλπ.)
-

Τιµή ανά τεµάχιο ερµαρίου (Rack) 42U:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια €
(Αριθµητικά): 700,00
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Άρθρο Ζ-500: ΠΡΙΖΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ RJ-45
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49)
Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση µιας διπλής πρίζας voice/data UTP
Cat5e µε υποδοχείς RJ-45 (2 πλαστικά πλακίδια µε κλείστρα διαστάσεων (25x50mm)
υπό γωνία 45°)
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00
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Άρθρο Ζ-501:ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 W ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
Φωτιστικό σώµα ασφαλείας 8 W σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις
Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, µε λυχνία φθορισµού, µε συσσωρευτή Ni-Cd,
κατάλληλο για αυτονοµία 2 ωρών, τροφοδοτούµενο από τον ΓΠΧΤ µε ανεξάρτητη
γραµµή και περιλαµβάνουν ηλεκτρονική διάταξη αυτόµατης µεταγωγής και
µετατροπής, µετά των υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και στερεώσεως, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, καθώς και δοκιµών,
έτσι ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε την Τεχνική
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 68,00
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Άρθρο Ζ-502:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση ενός εξωτερικού προβολέα επίτοιχα
κτιρίου, ορθογωνικής διατοµής µε λαµπτήρα HQI σε πάσο Ε40 250W, µε δυνατότητα
ενεργοποίησης και από ανιχνευτή κίνησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µικρουλικά, καλώδια ηλεκτρικής
τροφοδοσίας, διακοπτικά µέσα ασφάλισης της ηλεκτρικής γραµµή, τα απαιτούµενα
µεταλλικά στηρίγµατα, η εγκατάσταση και οι δοκιµές για πλήρη και κανονική
λειτουργία, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του
έργου.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια €
(Αριθµητικά): 200,00
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Άρθρο Ζ-503:
ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70%ΗΛΜ-48+ 30%ΗΛΜ-61)
Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση θυροτηλεόρασης κτιρίου
διοίκησης µε τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά :
•
•
•
•
•
•
•

Ασπρόµαυρη εικόνα σε επίπεδο CRT monitor 4”
Ανάλυση monitor ≥ 380 γραµµές
Χαµηλή κατανάλωση
Ρυθµιζόµενη ένταση ήχου
Μεγάλη απόσταση γραµµής µεταφοράς (≥ 100µ)
∆υνατότητας ρύθµισης φωτεινότητας, contrast και έντασης ήχου
Αδιάβροχη εξωτερική µπουτονιέρα µε κάµερα 1/3 CCD, 0.1 lux,
µπουτόν για κουδούνι, µικρόφωνο, µεγάφωνο

Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά, η εγκατάσταση και οι δοκιµές για την
παράδοση της συσκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε την
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα πέντε €
(Αριθµητικά): 185,00
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Άρθρο Ζ-504: ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α - ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΥΠΟΥ SPLIT UNIT

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία, αυτόνοµης κλιµατιστικής µονάδας ψύξης / θέρµανσης, µε συµπιεστή
(αντλία θερµότητας - Heat Pump) τύπου Inverter, διµερούς τύπου (Split Unit), µε
ονοµαστική απόδοση 9.000-24.000 Btu/hr σε ψύξη και θέρµανση, µε EER>3,2 &
COP>3,6 , ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον «Α», γνωστού και αναγνωρισµένου
διεθνώς κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα περιλαµβάνει :
α) εσωτερική µονάδα µε ανεµιστήρα µεταβλητής ταχύτητας, ρυθµιζόµενα πτερύγια,
ηλεκτρονικό θερµοστάτη χώρου, σύστηµα αποχέτευσης συµπυκνωµάτων, φίλτρο
σκόνης, πίνακα ελέγχου µε λειτουργίες που ελέγχονται τοπικά ή από τηλεχειριστήριο
β) εξωτερική µονάδα µε συµπιεστή (αντλία θερµότητας) τύπου Inverter, µε
ανεµιστήρα ψύξης, σε κέλυφος από βαµµένο γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα για
στήριξη σε δάπεδο, µε κατασκευή προστασίας από την βροχή µε δίριχτη ή µονόριχτη
στέγη από γαλβανισµένη λαµαρίνα στηριγµένη σε 4 γαλβανισµένους ορθοστάτες
στερεωµένους µε βύσµατα στο δάπεδο ή σε εξωτερικό τοίχο
γ) σωλήνας αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εσωτερικής µονάδας µε εύκαµπτο
σωλήνα PVC Φ15mm µε κλίση προς τον εξωτερικό χώρο, προστατευµένος σε
πλαστικό κανάλι 40Χ40mm στηριγµένο στον εξωτερικό τοίχο
δ) χαλκοσωλήνες ψυκτικού υγρού (υγρή / αέρια φάση) κατάλληλης διαµέτρου που θα
συνδέουν τις δύο µονάδες και θα είναι µονωµένοι σε όλο το µήκος τους µε µονωτικό
σωλήνα από διογκωµένο PE πάχους τοιχώµατος 2cm και επιπλέον προστασία µε
ασηµί ταινία PVC 50X0.2mm, στο σηµείο δε διέλευσης από το δώµα θα
προστατεύονται µέσα σε πλαστική σωλήνα PVC Φ63mm µε κατάλληλη
στεγανοποίηση
ε) καλώδια ισχύος 3Χ4mm² και ελέγχου 4Χ1.5mm², τύπου H07RN-F µε ελαστική
επένδυση, που θα συνδέουν τις δύο µονάδες και θα οδεύουν παράλληλα µε τους
χαλκοσωλήνες µέσα στον µονωτικό σωλήνα
στ) καλώδια τροφοδοσίας 3Χ4mm² τύπου ΝΥΜ, από τον Γενικό Ηλεκτρικό Πίνακα
µέχρι την εσωτερική µονάδα, προστατευόµενο σε εγκιβωτισµένο πλαστικό σωλήνα
Φ28mm ή σε επίτοιχο πλαστικό κανάλι 20Χ40mm
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε εργασία και υλικό για την στήριξη της εσωτερικής και
εξωτερικής µονάδας, την σύνδεση των ψυκτικών κυκλωµάτων, την πλήρωση µε
ψυκτικό υγρό των µονάδων, την ηλεκτρολογική σύνδεση, την διέλευση των σωλήνων
και καλωδίων από τους τοίχους και το δώµα καθώς και την στεγανοποίηση των
διελεύσεων, και τέλος την θέση σε λειτουργία και δοκιµή απόδοσης της κλιµατιστικής
µονάδας.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους τοπικής κλιµατιστικής µονάδας – αντλίας θερµότητας
τύπου SPLIT-UNIT :
Άρθρο Ζ-504.1:
ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-504.2:

Κλιµατιστικά 9.000 Btu/h, Class A µε inverter
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-32)
(Ολογράφως): Εξακόσια €
(Αριθµητικά): 600,00
Κλιµατιστικό 12.000 Btu/h, Class A µε inverter
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-32)
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ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-504.3:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια ενενήντα €
(Αριθµητικά): 790,00
Κλιµατιστικό 24.000 Btu/h, Class A µε inverter
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-32)
(Ολογράφως): Χίλια τριακόσια είκοσι €
(Αριθµητικά): 1.320,00
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Άρθρο Ζ-505: ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ SCHUKO, ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16 Α
Ρευµατοδότης χωνευτός schuko, εντάσεως 16 Α, µε το κυτίο, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση, µικροϋλικα, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία µε
την κατάλληλη ταµπέλα (UPS/∆ΕΗ) σήµανσης.
Τιµή ανά τεµάχιο.
Άρθρο Ζ-505.1:Ρευµατοδότης δικτύου UPS
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ €
(Αριθµητικά): 28,00

Άρθρο Ζ-505.2: Ρευµατοδότης δικτύου ∆ΕΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ €
(Αριθµητικά): 28,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 662 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ
Άρθρο Ζ-506: ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΕΠΙ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΙΣΤΟΥ
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός φωτεινού σηµατοδότη από
Polycarbonate µε πλαίσιο ανάρτησης, µε φωτεινούς δίσκους υάλινους είτε από
πολυκαρβονικό υλικό (P.C), διαµέτρου και αριθµού πεδίων όπως αναφέρεται
παρακάτω.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του χαµηλού ιστού
σηµατοδότησης
• οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις
• προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του σηµατοδότη,
• της ηλεκτρικής σύνδεσής του και της διάνοιξης οπών µε σπειροτόµηση εφόσον απαιτείται- για τη στερέωσή του στον ιστό, όπως επίσης και για
τη διέλευση των αγωγών σύνδεσής του προς την οριολωρίδα του ιστού,
καθώς και κάθε εργασίας, υλικών και µικροϋλικών απαιτείται για πλήρως
περαιωµένη εργασία σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης
Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη

Άρθρο Ζ-506.1:
ΕΥΡΩ

Σηµατοδότης οχηµάτων 2 πεδίων Φ200
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-105)
(Ολογράφως): Οκτακόσια εξήντα €
(Αριθµητικά): 860,00
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Άρθρο Ζ-507:

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός φωτεινού σηµατοδότη από
Polycarbonate µε πλαίσιο ανάρτησης, µε φωτεινούς δίσκους υάλινους είτε από
πολυκαρβονικό υλικό (P.C), διαµέτρου και αριθµού πεδίων όπως αναφέρεται
παρακάτω.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του χαµηλού ιστού
σηµατοδότησης
• οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις
• προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του σηµατοδότη,
• της ηλεκτρικής σύνδεσής του και της διάνοιξης οπών µε σπειροτόµηση εφόσον απαιτείται- για τη στερέωσή του στον ιστό, όπως επίσης και για
τη διέλευση των αγωγών σύνδεσής του προς την οριολωρίδα του ιστού,
καθώς και κάθε εργασίας, υλικών και µικροϋλικών απαιτείται για πλήρως
περαιωµένη εργασία σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης
Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη

Άρθρο Ζ-507.1: Σηµατοδότης οχηµάτων LED 1 πεδίου Φ 300 αναλάµπων
(πορτοκαλί)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι €
(Αριθµητικά): 320,00

Άρθρο Ζ-507.2: Σηµατοδότης οχηµάτων LED 1 πεδίου Φ 300 (πράσινο / κόκκινο)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια σαράντα πέντε €
(Αριθµητικά): 345,00
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Άρθρο Ζ-508: ΜΠΑΡΑ ΕΞΟ∆ΟΥ/ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΛΩΡΙ∆ΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 3,0 µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για την προµήθεια, εγκατάσταση και µεταφορά επιτόπου, αυτόµατης µπάρας εξόδου/
εισόδου λωρίδας, µήκους 3µ, συµπεριλαµβανοµένων µπούµας διαµέτρου
τουλάχιστον 75 χλστ , ελεγκτή µπάρας, ερµαρίου, βάσης µπετόν και αγκυρίων
στήριξης του ερµαρίου, κτλ., κατασκευασµένων η µπάρα από προφίλ αλουµινίου και
το ερµάριο από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα >=2mm, βαθµού προστασίας του
ερµαρίου IP65, αξιόπιστης χρήσης λειτουργίας σε χρήση κύκλου άνω των 10.000
ηµερησίως, δυνατότητας κίνησης σε λιγότερο από ένα (1) δευτερόλεπτο: ι) από τη
στιγµή επικύρωσης της συναλλαγής και ιι) από την κάθετη στην οριζόντια θέση µόλις
το όχηµα αποµακρυνθεί του βρόχου ασφαλείας, όπως περιγράφεται στην Τεχνική
Περιγραφή.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη :
•
•
•
•
•

της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των αναγκαίων
υλικών που απαρτίζουν την µπάρα εξόδου/εισόδου λωρίδας
της απαιτούµενης εργασίας πλήρους εγκατάστασης της µπάρας
της απαιτούµενης εργασίας συναρµολόγησης των ειδικών τεµαχίων
της µεταφοράς και χρήσης επί τόπου του έργου των αναγκαίων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού
των απαιτούµενων δοκιµών, εκπαίδευσης τεχνικού προσωπικού στην
συντήρηση της

Τιµή ανά τεµάχιο µπάρας εξόδου/εισόδου λωρίδας, µήκους 3,0 µ.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες €
(Αριθµητικά): 3.000,00
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Άρθρο Ζ-509: ΜΠΑΡΑ ΕΞΟ∆ΟΥ/ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΛΩΡΙ∆ΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 1,5µ έως 2,0µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για την προµήθεια, εγκατάσταση και µεταφορά επιτόπου αυτόµατης µπάρας εξόδου/
εισόδου λωρίδας, µήκους 1,5µ έως 2,0µ, συµπεριλαµβανοµένων της µπούµας
διαµέτρου τουλάχιστον 75 χλστ, ελεγκτή µπάρας, ερµαρίου, βάσης µπετόν και
αγκυρίων στήριξης του ερµαρίου, κτλ., κατασκευασµένων η µπάρα από προφίλ
αλουµινίου και το ερµάριο επιψευδαργυρωµένο χάλυβα >=2mm, βαθµού προστασίας
του ερµαρίου IP65, αξιόπιστης χρήσης λειτουργίας σε χρήση κύκλου άνω των 10.000
ηµερησίως, δυνατότητας κίνησης σε λιγότερο από ένα (1) δευτερόλεπτο: ι) από τη
στιγµή επικύρωσης της συναλλαγής και ιι) από την κάθετη στην οριζόντια θέση µόλις
το όχηµα αποµακρυνθεί του βρόχου ασφαλείας, όπως περιγράφεται στην Τεχνική
Περιγραφή.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη :
•
•
•
•
•

της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των αναγκαίων
υλικών που απαρτίζουν την µπάρα εξόδου/εισόδου λωρίδας
της απαιτούµενης εργασίας πλήρους εγκατάστασης της µπάρας
της απαιτούµενης εργασίας συναρµολόγησης των ειδικών τεµαχίων
της µεταφοράς και χρήσης επί τόπου του έργου των αναγκαίων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού
των απαιτούµενων δοκιµών, εκπαίδευσης τεχνικού προσωπικού στην
συντήρηση της

Τιµή ανά τεµάχιο µπάρας εξόδου/εισόδου λωρίδας , µήκους 1,5 µ έως 2,0µ.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 2.750,00
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Άρθρο Ζ-510: ΚΟΜΒΙΟ ΠΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-60)

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση εντός κάθε οικίσκου
διοδίων κατάλληλου κοµβίου πανικού, το οποίο θα είναι τοποθετηµένο σε σηµείο
µη ορατό από το χρήστη της οδού, θα έχει ικανή επιφάνεια για να µπορεί να
ενεργοποιείται από χέρι, βραχίονα ή πόδι, θα αντέχει σε εύρος θερµοκρασιών
λειτουργίας από -5 ΟC έως + 40 ΟC, θα είναι κατασκευασµένο από κατάλληλο
ανθεκτικό υλικό, βαθµού προστασίας ΙΡ65 και θα µεταδίδει ακαριαία, οπτικό και
ακουστικό σήµα στο κτίριο διοίκησης, όπως περιγράφεται και στην Τεχνική
Περιγραφή.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη :
•
•
•

της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου του κοµβίου
πανικού σε κάθε θαλαµίσκο
της απαιτούµενης εργασίας πλήρους εγκατάστασης του κοµβίου σε
σηµείο του οικίσκου που θα υποδειχθούν από την ΕΟΑΕ
της απαιτούµενης εργασίας ηλεκτρολογικής σύνδεσης

Τιµή ανά τεµάχιο κοµβίου πανικού οικίσκου διοδίων
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα πέντε €
(Αριθµητικά): 45,00
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Άρθρο Ζ-511: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-60)
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση σε κάθε οικίσκο διοδίων, σειρήνας
συναγερµού κατάλληλη για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, µε κέλυφος από
ανοδειωµένο αλουµίνιο (die cast aluminium), µε εύκολα αφαιρετό «καπάκι» για
εύκολη πρόσβαση για εργασίες καλωδιώσεων, τεχνολογίας Motor driven, µε στάθµη
έντασης ήχου > 100 dB στο 1µέτρο και ικανότητα διάδοσης ήχους µέχρι και 500
µέτρα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη :
• της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου της σειρήνας
συναγερµού σε κάθε οικίσκο
• της απαιτούµενης εργασίας πλήρους εγκατάστασης της σειρήνας σε
σηµείο που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ
• της απαιτούµενης εργασίας ηλεκτρολογικής σύνδεσης
Τιµή ανά τεµάχιο εξωτερικής σειρήνας συναγερµού οικίσκου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 70,00
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ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο Ζ-512: Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης ενός πεδίου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-88)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και την εγκατάσταση πλήρους
Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης, ενός πεδίου, σύµφωνα µε τη µελέτη, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή επί πλέον περιλαµβάνονται:
α. η µεταλλική κατασκευή των προκατασκευασµένων πεδίων του πίνακα
β. όλοι οι αυτόµατοι διακόπτες µε τους µηχανισµούς µανδαλώσεως και
ενεργοποίησης καθώς και όλα τα όργανα χειρισµού προστασίας, ένδειξης και
ελέγχου που απαιτούνται
γ. όλες οι γραµµές και καλωδιώσεις προς τους υποπίνακες των σηράγγων,
διασυνδέσεις
που
απαιτούνται
µε
τις
λοιπές
εγκαταστάσεις,
συµπεριλαµβανόµενων και των πάσης φύσεως σωληνώσεων προστασίας
των καλωδίων, των εσχαρών ή των σιδηροτροχιών στήριξης των καλωδίων,
των ανοξείδωτων αγκυρίων και κάθε υλικού στήριξης ή σύνδεσης που
απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση των καλωδιώσεων. Προκειµένου περί
υπογείων γραµµών, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι εργασίες εκσκαφής
και επανεπίχωσης των χαντακιών, το σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των
σωληνώσεων και κάθε άλλο υλικό που απαιτείται για την πλήρη εγκατάστασή
τους
δ. το αναλογούν ποσοστό συστήµατος γείωσης πινάκων σηράγγων
αποτελούµενο από κατάλληλη λάµα γείωσης µε τρίγωνα σε κάθε άκρο της
σήραγγας
ε. το αναλογούν ποσοστό συστοιχίας πυκνωτών διόρθωσης συντελεστή ισχύος
(συνφ), ισχύος σύµφωνης µε τη µελέτη, πλήρως εγκαταστηµένη, µε την
προµήθεια των υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως, τη
µεταφορά επί τόπου, την εργασία εγκατάστασης του ερµαρίου της συστοιχίας
πυκνωτών και σύνδεσης µε τις ηλεκτρικές γραµµές, την παράδοσή του σε
κανονική λειτουργία µετά από ελέγχους, δοκιµές και ρυθµίσεις, µαζί µε τα
ανταλλακτικά συντήρησης για µια πενταετία
ζ. όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που
απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία
Τιµή ανά τεµάχιο γενικού πίνακα χαµηλής τάσης ενός πεδίου. Πίνακες περισσοτέρων
πεδίων του ενός, ανάγονται σε αριθµό πινάκων ενός πεδίου ανάλογο µε τον αριθµό
των πεδίων τους.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα €
(Αριθµητικά): 9.460,00
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Άρθρο Ζ-513:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-89)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση πλήρους Γενικού
Πίνακα Μέσης Τάσης σήραγγας, ενός πεδίου, σύµφωνα µε τη µελέτη, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή επί πλέον περιλαµβάνονται:
α. η µεταλλική κατασκευή των προκατασκευασµένων µεταλλοεπενδεδυµένων
και διαµερισµατοποιηµένων (ΜΕΤΑLCLAD) πεδίων του πίνακα, βαθµού
προστασίας ΙΡ3Χ
β. όλοι οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος συρόµενου τύπου εµπρόσθιου χειρισµού
µε διακοπτικό µέσο SF6 ή κενό µε τις κατάλληλες µανδαλώσεις και
µηχανισµούς ενεργοποίησης, όλα τα όργανα χειρισµού προστασίας, ένδειξης
και ελέγχου που απαιτούνται, όπως µετασχηµατιστές τάσης, έντασης,
γειωτές, µονωτήρες, ακροκιβώτια σύνδεσης καλωδίων µέσης τάσης,
αλεξικέραυνα γραµµής, χωρητικούς καταµεριστές τάσης και κάθε άλλο υλικό
απαραίτητο για την καλή και ασφαλή λειτουργία σύµφωνα µε τα σχέδια
γ. όλες οι γραµµές, µέσης τάσης, ακροκιβώτια µέσης τάσης, καλωδιώσεις,
διασυνδέσεις που απαιτούνται από την τερµατική κολώνα της ∆ΕΗ και τους
µετασχηµατιστές, συµπεριλαµβανόµενων και των πάσης φύσεως
σωληνώσεων προστασίας των καλωδίων, των εσχαρών ή των
σιδηροτροχιών στήριξης των καλωδίων και κάθε υλικού στήριξης ή σύνδεσης
που απαιτείται για τη πλήρη εγκατάσταση των καλωδιώσεων. Προκειµένου
περί υπογείων γραµµών, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι εργασίες
εκσκαφής και επανεπίχωσης των χαντακιών, το σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των
σωληνώσεων και κάθε άλλο υλικό που απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση
των καλωδιώσεων
δ. το αναλογούν ποσοστό συστήµατος γείωσης του πίνακα σηράγγων
αποτελούµενο από κατάλληλη λάµα γείωσης από το Γενικό Πίνακα Μέσης
Τάσης µέχρι την Ισοδυναµική Γείωση Υποσταθµού
ε. όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που
απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία
Τιµή ανά τεµάχιο Γενικού Πίνακα µέσης τάσης ενός πεδίου. Πίνακες περισσοτέρων
πεδίων του ενός, ανάγονται σε αριθµό πινάκων ενός πεδίου ανάλογο µε τον αριθµό
των πεδίων τους.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρείς χιλιάδες διακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 23.280,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 670 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-514: ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΜΕ
∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-89)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση πλήρους Γενικού
Πίνακα Μέσης Τάσης (3Χ20 kV), ενός πεδίου, µε διακόπτη αέρος (αποζεύκτη) και
ασφάλειες, ή κατάλληλου αριθµού πεδίων, σύµφωνα µε τη µελέτη, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και µε όλα τα
υλικά του κατασκευασµένα από διεθνώς αναγνωρισµένους οίκους µε κατοχή
Πιστοποιητικού ∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9001.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. η µεταλλική κατασκευή του πίνακα, κατασκευασµένη σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές H/M Σηράγγων για τους
Γενικούς Πίνακες Χαµηλής Τάσης
β. ο διακόπτης αέρος (αποζεύκτης) Μ.Τ. 24kV/400Α/16kΑ, οι ασφαλειοθήκες
και οι ασφάλειες Μ.Τ. 24kV ανάλογα µε την ισχύ, το σύστηµα γείωσης
(γειωτής), οι µηχανικές µανδαλώσεις µεταξύ αποζεύκτη, γειωτή και γενικού
διακόπτη Χ.Τ., όλα τα όργανα χειρισµού προστασίας, ένδειξης και ελέγχου
που απαιτούνται, όπως µετασχηµατιστές τάσης, έντασης, γειωτές,
µονωτήρες, ακροκιβώτια σύνδεσης καλωδίων µέσης τάσης, αλεξικέραυνα
γραµµής, χωρητικοί καταµεριστές τάσης και κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για
την καλή και ασφαλή λειτουργία σύµφωνα µε τα σχέδια
γ. όλες οι γραµµές, µέσης τάσης, ακροκιβώτια µέσης τάσης, καλωδιώσεις,
διασυνδέσεις που απαιτούνται από την τερµατική κολώνα της ∆ΕΗ και τους
µετασχηµατιστές ή το χώρο µετρητών της ∆ΕΗ, συµπεριλαµβανόµενων και
των πάσης φύσεως σωληνώσεων προστασίας των καλωδίων, των
εσχαρών ή των σιδηροτροχιών στήριξης των καλωδίων και κάθε υλικού
στήριξης ή σύνδεσης που απαιτείται για τη πλήρη εγκατάσταση των
καλωδιώσεων. Προκειµένου περί υπογείων γραµµών, στην τιµή
συµπεριλαµβάνονται και οι εργασίες εκσκαφής και επανεπίχωσης των
χαντακιών, το σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των σωληνώσεων και κάθε άλλο
υλικό που απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση των καλωδιώσεων
δ. το αναλογούν ποσοστό συστήµατος γείωση του πίνακα αποτελούµενη από
κατάλληλη λάµα γείωσης από το Γενικό Πίνακα Μέσης Τάσης µέχρι την
Ισοδυναµική Γείωση Υποσταθµού
ε. όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών, που
απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία
Τιµή ανά τεµάχιο Γενικού Πίνακα µέσης τάσης ενός πεδίου, µε διακόπτη αέρος
(αποζεύκτη) και ασφάλειες. Πίνακες περισσοτέρων πεδίων του ενός, ανάγονται σε
αριθµό πινάκων ενός πεδίου ανάλογο µε τον αριθµό των πεδίων τους.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι χιλιάδες οκτακόσια €
(Αριθµητικά): 6.800,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 671 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-515: ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
Για την πλήρη κατασκευή ισοδυναµικής γείωσης υποσταθµού αντίστασης γείωσης
µικρότερης από 1 Ω, σύµφωνα µε τη µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα
Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή του άρθρου επί πλέον περιλαµβάνονται:
α. η δαπάνη προµήθειας, τοποθέτησης και σύνδεσης όλων των απαραίτητων
υλικών και µικροϋλικών για την κατασκευή, στήριξη και σύνδεση της
γειώσεως
β. η δαπάνη της χάλκινης ταινίας γειώσεως διασύνδεσης των υποσταθµών
25Χ6mm ή ισοδύναµης διατοµής, πλήρως εγκαταστηµένης εντός του
εδάφους (στο ίδιο χαντάκι µε τα καλώδια µέσης τάσεως), σε κατακόρυφη
θέση, µαζί µε τα µικροϋλικά συνδέσεως (ευθείς σύνδεσµοι) και την εργασία
πλήρους κατασκευής και σύνδεσης
γ. η δαπάνη ελέγχων και µετρήσεων, καθώς και η µεταφορά επί τόπου του
έργου και η έντεχνη εργασία που απαιτείται για την κατασκευή γείωσης και
παράδοσης σε κανονική λειτουργία µετά από ελέγχους και µετρήσεις,
σύµφωνα πάντα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης
Τιµή ανά τεµάχιο ισοδυναµικής γείωσης υποσταθµού

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια επτακόσια €
(Αριθµητικά): 1.700,00
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Άρθρο Ζ-516: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση µετασχηµατιστού, ξηρού τύπου,
τάσεως πρωτεύοντος 15/20 kV και δευτερεύοντος 400/230 V, πλήρους,
περιλαµβανοµένων των τροχιών κυλίσεώς του, των σιδηροδοκών στηρίξεως, των
ακροκαλωδίων και παντός µικροϋλικού, καθώς των δοκιµών σύµφωνα µε τους
ισχύοντες κανονισµούς.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
Άρθρο Ζ-516.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-516.2:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-516.3:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-516.4:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-516.5:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-516.6:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-516.7:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-516.8:

Μ/Σ ονοµαστικής ισχύος 200 ΚVA 20/0,4 KV
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)
(Ολογράφως): ∆έκα χιλιάδες εξακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 10.650,00
Μ/Σ ονοµαστικής ισχύος 250 ΚVA 0,7/0,4kV
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)
(Ολογράφως): ∆έκα χιλιάδες εννιακόσια €
(Αριθµητικά): 10.900,00
Μ/Σ ονοµαστικής ισχύος 315 ΚVA 0,7/0,4kV
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)
(Ολογράφως): Έντεκα χιλιάδες εκατό €
(Αριθµητικά): 11.100,00
Μ/Σ ονοµαστικής ισχύος 400 ΚVA 20/0,4ΚV
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)
(Ολογράφως): Έντεκα χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 11.500,00
Μ/Σ ονοµαστικής ισχύος 630 ΚVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)

20/0,4 KV

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια €
(Αριθµητικά): 14.800,00
Μ/Σ ονοµαστικής ισχύος 800 ΚVA (20/0,4 KV)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)
(Ολογράφως): ∆εκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 17.500,00
Μ/Σ ονοµαστικής ισχύος 1000 ΚVA 20/0,4 KV
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)
(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 18.500,00
Μ/Σ ονοµαστικής ισχύος 1250 ΚVA 20/0,7kV
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)
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ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-516.9:
ΕΥΡΩ

Άρθρο Ζ-516.10:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι µία χιλιάδες τετρακόσια €
(Αριθµητικά): 21.400,00
Μ/Σ ονοµαστικής ισχύος 1600 ΚVA 20/0,4 KV
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)
(Ολογράφως): Είκοσι επτά χιλιάδες εβδοµήντα τρία €
(Αριθµητικά): 27.073,00
Μ/Σ φθορίου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)
(Ολογράφως): Σαράντα επτά € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 47,90

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 674 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-517: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση πλήρους
Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, είτε 380/220V (400/230V) είτε 690/380V (700/400V),
τριφασικό τεσσάρων καλωδίων, 50Hz, αποτελούµενο από πετρελαιοκινητήρα,
σύγχρονο τριφασικό εναλλακτήρα, ηλεκτρικό πίνακα, όργανα ενδείξεων και
αυτοµατισµού, βάση, εξαρτήµατα, διάταξη αυτόµατου εκκίνησης και σταδιακής
αποκατάστασης κυκλωµάτων, διάταξη εξάτµισης και σιγαστήρα, δεξαµενή καυσίµων
για συνεχή λειτουργία επί 24 ώρες, συµπεριλαµβανοµένου και του καυσίµου και κατά τα
λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό
ποιότητας ISO 9001 και τα προϊόντα να φέρουν το σήµα CE.
Στην τιµή επί πλέον περιλαµβάνονται:
α. όλες οι καλωδιώσεις και διασυνδέσεις ισχυρών και ασθενών ρευµάτων που
απαιτούνται µε τις λοιπές εγκαταστάσεις (πίνακα χαµηλής τάσης, SCADA, κλπ.)
συµπεριλαµβανόµενων και των πάσης φύσεως σωληνώσεων προστασίας των
καλωδίων, των εσχαρών ή των σιδηροτροχιών στήριξης των καλωδίων και κάθε
υλικού στήριξης ή σύνδεσης που απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση των
καλωδιώσεων. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι εργασίες εκσκαφής και
επανεπίχωσης των χαντακιών, το σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των σωληνώσεων
και κάθε άλλο υλικό που απαιτείται για την πλήρη εγκατάστασή τους
β. όλες οι εργασίες εγκατάστασης σύµφωνα και µε τις συστάσεις του
κατασκευαστή, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών στο εργοστάσιο κατασκευής και
στον τόπο του έργου που απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία
γ. τα ανταλλακτικά που καθορίζονται στις προδιαγραφές
Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
Άρθρο Ζ-517.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-517.2:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-517.3:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-517.4:

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 100 KVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-58)
(Ολογράφως): Είκοσι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 20.850,00
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 125 KVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-58)
(Ολογράφως): Είκοσι τρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα €
(Αριθµητικά): 23.150,00
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 210 KVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-58)
(Ολογράφως): Τριάντα χιλιάδες εξακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 30.670,00
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 250KVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-58)
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ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-517.5:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-517.6:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-517.7:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-517.8:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα €
(Αριθµητικά): 33.590,00
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 450 KVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-58)
(Ολογράφως): Σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 49.480,00
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 0,4kV ισχύος 800 KVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-58)
(Ολογράφως): Ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 85.450,00
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 0,7kV ισχύος 1000 KVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-58)
(Ολογράφως): Εκατόν δώδεκα χιλιάδες εξακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 112.650,00
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 0,7kV ισχύος 1275 KVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-58)
(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 149.350,00
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Άρθρο Ζ-518: ΣΥΣΤΗΜΑ Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
UPS
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση πλήρους
Συστήµατος Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας (U.P.S) µε ανορθωτή,
συστοιχία µπαταριών νικελίου-καδµίου, µε ικρίωµα τοποθέτησης για µπαταρίες
νικελίου-καδµίου, στατικό µετατροπέα (static inverter) κλπ, σύµφωνα µε τις Τεχνικές
Προδιαγραφές Σηράγγων. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό
ποιότητας ISO 9001 και τα προϊόντα να φέρουν το σήµα CE.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επί πλέον:
α. πλήρες UPS, ανορθωτής και στατικός µετατροπέας.
β. το ικρίωµα για την τοποθέτηση των µπαταριών, σε ξεχωριστό
αεριζόµενο χώρο αντιεκρηκτικών κατασκευαστικών υλικών.
γ. όλες οι καλωδιώσεις διασύνδεσης των διαφόρων τµηµάτων του
συστήµατος µεταξύ τους και µε τον Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης,
συµπεριλαµβανόµενων και των πάσης φύσεως σωληνώσεων
προστασίας
καλωδίων, των εσχαρών ή των σιδηροτροχιών στήριξης των καλωδίων και κάθε
υλικού στήριξης ή σύνδεσης που απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση των
καλωδιώσεων (όπως η κατασκευή των ηλεκτρικών γραµµών διασύνδεσης του UΡS
µε τη συστοιχία συσσωρευτών, σύνδεση των ηλεκτρικών γραµµών ισχύος και
παράδοση σε κανονική λειτουργία µετά από ελέγχους). Προκειµένου περί υπογείων
γραµµών, στην τιµή
συµπεριλαµβάνονται
και οι εργασίες εκσκαφής και
επανεπίχωσης των χαντακιών, το σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των σωληνώσεων και
κάθε άλλο υλικό που απαιτείται για την πλήρη εγκατάστασή τους.
δ. όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που
απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
ε. τα ανταλλακτικά συντήρησης µιας πενταετίας
Τιµή ανά τεµάχιο συστήµατος αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
Άρθρο Ζ-518.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-518.2:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-518.3:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-518.4:
ΕΥΡΩ

UPS ισχύος 10 ΚVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-109)
(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα €
(Αριθµητικά): 5.180,00
UPS ισχύος 15ΚVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-109)
(Ολογράφως): Έξι χιλιάδες πενήντα €
(Αριθµητικά): 6.050,00
UPS ισχύος 20 ΚVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-109)
(Ολογράφως): Έξι χιλιάδες εννιακόσια €
(Αριθµητικά): 6.900,00
UPS ισχύος 25 ΚVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-109)
(Ολογράφως): Οκτώ χιλιάδες τριακόσια σαράντα €
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(Αριθµητικά): 8.340,00
Άρθρο Ζ-518.5:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-518.6:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-518.7:
ΕΥΡΩ

UPS ισχύος 30 ΚVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-109)
(Ολογράφως): ∆εκατρείς χιλιάδες οκτακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 13.870,00
UPS ισχύος 40 ΚVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-109)
(Ολογράφως): Είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 22.470,00
UPS ισχύος 60 ΚVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-109)
(Ολογράφως): Σαράντα µία χιλιάδες διακόσια σαράντα €
(Αριθµητικά): 41.240,00
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Άρθρο Ζ-519:

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση σταθερού
πυκνωτή βελτίωσης συνφ µε αντιστάσεις εκφόρτισης σε αυτόµατη συστοιχία
πυκνωτών, εντός κτιρίου εξυπηρέτησης, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα
ΠΚΕ, την ΤΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επιπλέον οι δαπάνες απογυµνώσεων, συνδέσεων των
καλωδίων µε τις αντίστοιχες κλέµµες ή ακροδέκτες καλωδίου, διατάξεις τερµατισµού
κλπ. και µόνωσης των συνδέσεων, καθαρισµού επαφών, οι δαπάνες ελέγχου,
δοκιµών, ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη µικροϋλικών και εργασιών που
απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση του καλωδίου και την παράδοσή του σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο πυκνωτή βελτίωσης συνφ µε αντιστάσεις εκφόρτισης
Άρθρο Ζ-519.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-519.2:
ΕΥΡΩ

Συστοιχία πυκνωτών αέργου ισχύος 60 kVAr
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-58)
(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες οκτακόσια €
(Αριθµητικά): 2.800,00
Συστοιχία πυκνωτών αέργου ισχύος 120 kVAr
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-58)
(Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια €
(Αριθµητικά): 4.400,00

Άρθρο Ζ-519.3: Συστοιχία πυκνωτών αέργου ισχύος 200 kVAr
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-58)
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-519.4:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια €
(Αριθµητικά): 4.800,00
Συστοιχία πυκνωτών αέργου ισχύος 300 kVAr
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-58)
(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα €
(Αριθµητικά): 5.150,00
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
Άρθρο Ζ-520: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΣΕ
ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Για την κατασκευή επαγωγικού βρόχου ανίχνευσης/µέτρησης των οχηµάτων εντός
του ασφαλτικού οδοστρώµατος της οδού.
Ο βρόχος θα έχει µορφή παραλληλόγραµµου µε πλευρές µήκους 1.5 έως 2.5m µε
πολλαπλές σπείρες µέσα στην επιφάνεια του οδοστρώµατος. Ο αριθµός των
σπειρών θα καθοριστεί έτσι ώστε η επαγωγή του βρόχου να είναι στη συνιστώµενη
από τον κατασκευαστή του ανιχνευτή εµβέλεια (recommended inductance). Κάθε
βρόχος οριοθετείται εντός µίας λωρίδας κυκλοφορίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται:
• η προµήθεια των ενσωµατωµένων υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και
η διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των
εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων ασφαλείας για την
προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθµιση προστασίας του χώρου εργασίας,
• η διάνοιξη στο οδόστρωµα αύλακος για τον σχηµατισµό του βρόχου,
βάθους έως 7 cm µε χρήση αρµοκόφτη,
• η προµήθεια και τοποθέτηση στον αύλακα του βρόχου του αναγκαίου
αριθµού σπειρών µονωµένου µονόκλωνου εύκαµπτου καλωδίου (ΝΥΑF,
N4GAF), διατοµής 1,5 mm2 ή άλλη, αναλόγως τον κατασκευαστή,
• η προµήθεια και εγκατάσταση των αγωγών για τη σύνδεση µε τη µονάδα
καταγραφής,
• ο εγκιβωτισµός των αγωγών των καλωδίων εντός του αύλακα των
βρόχων µε κατάλληλο υλικό (ασφαλτοεποξειδικό) για την προστασία
τους, κατά τους κανονισµούς,
• η εν συνέχεια πλήρωση του αύλακα µέχρι της επιφάνειας του
οδοστρώµατος µε πολυµερή αµµάσφαλτο (υλικό επούλωσης της τοµής
ψυχράς εφαρµογής).
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά µέτρο µήκους

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00
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Άρθρο
Ζ-521:
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ
ΜΕΤΡΗΤΗ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ RADAR
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΥ

Για την αποξήλωση του µετρητή κυκλοφορίας τύπου µικροκυµατικής µονάδας-radar
από ιστό (ηλεκτροφωτισµού ή άλλο), µε όλες τις απαραίτητες ηλεκτρικές και
µηχανολογικές εργασίες που απαιτούνται και τη µεταφορά του στην αποθήκη της
ΕΟΑΕ είτε σε εργαστήριο επισκευής του είτε σε άλλη θέση µε σκοπό την
επανατοποθέτησή του.
Η αποξήλωση των επιµέρους τµηµάτων του µετρητή (radar, καταγραφέας,
επεξεργαστής, µπαταρίες κλπ) θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί
οποιαδήποτε φθορά, παραµόρφωση κλπ. των µονάδων, των καλωδιώσεων, του
συστήµατος στήριξης, της καταγραφικής µονάδας του radar και λοιπών υλικών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η χρήση ειδικού καλαθοφόρου οχήµατος καθώς και όλα τα
απαραίτητα µικροϋλικά.
Τιµή ανά τεµάχιο µονάδας µετρητή κυκλοφορίας

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια €
(Αριθµητικά): 200,00
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Άρθρο Ζ-522: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 2Μ. ΑΠΟ ΙΣΤΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για την αποξήλωση µεταλλικού βραχίονα προέκτασης µήκους 2µ από ιστό
(ηλεκτροφωτισµού ή άλλο) µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε
φθορά, παραµόρφωση κλπ του µεταλλικού βραχίονα, του ιστού, των καλωδιώσεων
και των λοιπών υλικών, µεταφορά τους και παράδοσή τους στις εγκαταστάσεις της
ΕΟΑΕ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η χρήση ειδικού καλαθοφόρου οχήµατος καθώς και όλα τα
απαραίτητα µικροϋλικά.
Τιµή ανά τεµάχιο βραχίονα
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € και δεκατρία λεπτά
(Αριθµητικά): 28,13
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Άρθρο Ζ-523:

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Για την αποξήλωση πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα κυκλοφορίας από το ασφαλτικό
οδόστρωµα µε όλες τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται και τη µεταφορά τους
στην αποθήκη της ΕΟΑΕ είτε σε εργαστήριο επισκευής τους.
Η αποξήλωση του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να
αποφευχθεί οποιαδήποτε φθορά, παραµόρφωση κλπ. των αισθητήρων, των
καλωδιώσεων, του ασφαλτικού οδοστρώµατος και λοιπών υλικών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η τοµή του ασφαλτικού µε ασφαλτοκόφτη, ο καθαρισµός
της αύλακας, η πλήρωσή της µε ασφαλτική µαστίχη καθώς και όλα τα απαραίτητα
µικροϋλικά, εργασίες και υλικά για την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώµατος και
παράδοση του στην κυκλοφορία.
Τιµή ανά τεµάχιο πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα κυκλοφορίας
Άρθρο Ζ-523.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-523.2:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-523.3:
ΕΥΡΩ

Τύπου WIM, κλάσης Ι και µήκους 3,5 µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Πεντακόσια πενήντα ένα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 551,25
Απλού τύπου, κλάσης ΙΙ και µήκους 2,5 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Πεντακόσια έξι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 506,25
Τύπου “on scale” µήκους 1,2 µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Τετρακόσια ογδόντα τρία € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 483,75
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Άρθρο Ζ-524: ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ MODEM ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια ενός τροφοδοτικού είτε AC/AC είτε ΑC/DC (ως απαιτείται) για την
τροφοδοσία Modem 900/1800MHz ασύρµατης σύνδεσης τεχνολογίας GSM ή GPRS
που είναι εγκατεστηµένο σε σταθµό µέτρησης κυκλοφορίας.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα €
(Αριθµητικά): 40,00
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
Άρθρο Ζ-525:: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΜΟΝΑ∆Α ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΜΕ
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ» ΣΕ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ WIM
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε ορθή λειτουργία σε
υφιστάµενο σταθµό µέτρησης WIM ενός µετρητή κυκλοφοριακών δεδοµένων
τύπου «µονάδα συνδεδεµένη µε επαγωγικούς βρόχους και πιεζοηλεκτρικούς
αισθητήρες», συµβατού µε το σύστηµα κυκλοφοριακών µετρήσεων της ΕΟΑΕ,
όπως παρακάτω.
Ο προσφερόµενος µετρητής πρέπει:
• Να αποτελεί αυτοτελές εµπορικό προϊόν και να διατίθεται ως τέτοιο στην
αγορά
• Να συνοδεύεται από το απαιτούµενο λογισµικό (εφόσον απαιτείται
διαφορετικό από αυτό που χρησιµοποιεί η ΕΟΑΕ) για την αποµακρυσµένη του
επικοινωνία, ρύθµιση, µεταφόρτωση δεδοµένων.
• Να έχει στεγανό περίβληµα από αλουµίνιο κατάλληλο για σκληρή
βιοµηχανική χρήση και συνθήκες περιβάλλοντος –25 οC έως +60 οC.
• Να έχει οθόνη LCD τεσσάρων γραµµών και τουλάχιστον 18 ψηφίων ανά
γραµµή.
• Να έχει ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο για την εισαγωγή αριθµητικών και
αλφαβητικών δεδοµένων.
• Να έχει ελάχιστη µνήµη 1 ΜΒ µε δυνατότητα επέκτασης.
• Να έχει µία (1) κάρτα και τις απαραίτητες θύρες για σύνδεση οκτώ (8)
επαγωγικών βρόχων (8 loops), µία (1) κάρτα και τις απαραίτητες θύρες για
σύνδεση τεσσάρων (4) πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων (4 piezo), δηλαδή για
µέτρηση των στοιχείων από 4 λωρίδες κυκλοφορίας.
• Να έχει τη δυνατότητα καταµέτρησης τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:
• Κωδικό θέσης του σταθµού µέτρησης.
• Χαρακτηριστικό λωρίδας και κατεύθυνσης.
• Αριθµό οχηµάτων (αθροιστικά για την περίοδο µέτρησης).
• Αριθµό αξόνων.
• Συνολικό βάρος οχήµατος.
• Βάρος κάθε άξονα οχήµατος ανεξάρτητα.
• Απόσταση µεταξύ των αξόνων του οχήµατος και µήκος µεταξονίου.
• Κατηγοριοποίηση (classification) των οχηµάτων ανάλογα µε το µήκος του
οχήµατος σε τουλάχιστον 9 κατηγορίες.
• Κατηγοριοποίηση των οχηµάτων ανάλογα µε την ταχύτητα του οχήµατος
σε τουλάχιστον 9 κατηγορίες.
• Καταγραφή του βάρους συνδυασµού αξόνων (π.χ. διπλοί ή τριπλοί
άξονες) καθώς και ταξινόµηση των διαφόρων τύπων των αξόνων σε
κατηγορίες.
• Χρονική απόσταση (gap) µεταξύ διαδοχικών οχηµάτων.
• Καταγραφή των πληροφοριών για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας ανεξάρτητα.
• Κατάταξη των οχηµάτων σε κατηγορίες, είτε βάσει τυποποιηµένης
ταξινόµησης, η οποία πρέπει να προσδιορίζεται µε σαφήνεια, ή/ και σε
κατηγορίες τα όρια των οποίων θα καθορίζει ο χρήστης.
• Καταγραφή ανά όχηµα. Για κάθε όχηµα καταγράφεται η λωρίδα
διέλευσης, η χρονική στιγµή διέλευσης, η ταχύτητά και το µήκος του.
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• ∆υνατότητα ανίχνευσης των οχηµάτων σε συγκεκριµένη κατεύθυνση.
• Να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας µε modem για σύνδεση σε δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας, προκειµένου µέσω αυτού να µεταφέρονται τα δεδοµένα.
• Να έχει τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης µε εξωτερική µπαταρία ή
φωτοβολταϊκό πάνελ.
• Να ικανοποιεί, σε συνθήκες ελεύθερης ροής, κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό
>95%, τις απαιτήσεις από πλευράς κλάσης ακρίβειας που προσδιορίζουν οι
παρακάτω αναφερόµενες ανοχές ανάλογα µε το είδος των µετρήσεων:
• ±5% στην τιµή του συνολικού φόρτου κυκλοφορίας.
• ±5% στην τιµή της ταχύτητας.
• ±10% στην τιµή του µήκους των οχηµάτων.
• ±15% στην τιµή του συνολικού βάρους των οχηµάτων
• Η συχνότητα καταγραφής των µετρήσεων πρέπει να είναι επιλέξιµη από τον
χρήστη µε διακύµανση τουλάχιστον από πέντε (5) λεπτά έως και µία (1) ώρα.

Τιµή ανά τεµάχιο µετρητή κυκλοφορίας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά) : 4.750,00
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Άρθρο Ζ-526: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΛ ΣΕ
ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάνελ σε σταθµό
µέτρησης κυκλοφορίας ελάχιστης εγγύησης δέκα (10) ετών µε τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά :
− µονοκρυσταλλικού πυριτίου ισχύος 60Wp
− ονοµαστική τάση εξόδου 12 V DC
− ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλο για εξωτερική χρήση, προστασίας
τουλάχιστον IP65
− πληροί τις προδιαγραφές IEC-61215
− παραγωγής εργοστασίου πιστοποιηµένου µε ISO9001
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες
•
προµήθειας του φωτοβολταϊκού πάνελ και µεταφοράς του επιτόπου του
έργου µε τις µεταφορτώσεις, σταλίες, κλπ
•
προµήθειας και εγκατάστασης του µεταλλικού ιστού και του µεταλλικού
πλαισίου στήριξής του πάνελ επί του ιστού
•
εγκατάστασης και σύνδεσης του φωτοβολταϊκού πάνελ
•
προµήθειας και εγκατάστασης του κατάλληλου συσσωρευτή (50-60Ah),
µολύβδου, κλειστού τύπου, µηδενικής συντήρησης, βαθιάς εκφόρτισης
•
προµήθειας και εγκατάστασης του κατάλληλου ρυθµιστή φόρτισης
(εφόσον απαιτείται)
•
διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού
εξοπλισµού
•
όλα τα απαιτούµενα καλώδια σύνδεσης, δίοδοι παράκαµψης, κυτία
σύνδεσης, καθώς και τα υλικά στήριξης (σετ κολλάρων, βίδες, τσέρκια,
κλπ.)
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως) : Οκτακόσια €
(Αριθµητικά) : 800,00
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Άρθρο Ζ-527:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Για την προµήθεια ερµαρίου µετρητή κυκλοφοριακών δεδοµένων και για την
εργασία αντικατάστασης του υφιστάµενου, λόγω βλάβης τούτου από δυναµική
αιτία (όπως π.χ. πρόσκρουση αυτοκινήτου) είτε λόγω φθοράς.
Το ερµάριο πρέπει να είναι βαρέως βιοµηχανικού τύπου, εξωτερικών διαστάσεων
50Χ50 cm και ύψους 65 cm κατ’ ελάχιστο, στεγανό µε βαθµό προστασίας ΙΡ54 για
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Θα κατασκευάζεται µε πλαίσιο από σιδηρογωνίες
και ανοξείδωτη λαµαρίνα AISI 304 πάχους 2mm. Όλες οι επιφάνειες θα είναι λείες,
χωρίς προεξοχές κλπ.
Οι πόρτες του ερµαρίου θα φέρουν περιφερειακά στεγανοποιητικά λάστιχα και θα
εφάπτονται πολύ καλά και σφιχτά σε όλα τα σηµεία µε το κύριο σώµα του
ερµαρίου ώστε να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο εσωτερικό του. Το ερµάριο
θα φέρει δίριχτη στέγη µε περιφερειακή προεξοχή 5εκ. για απορροή των βρόχινων
υδάτων. Επίσης, το ερµάριο πρέπει να διαθέτει και σύστηµα ασφαλείας (µε τρεις
τουλάχιστον πείρους).
Στο εσωτερικό του ερµαρίου θα πρέπει να υπάρχουν 2 ράφια από ανοξείδωτη
λαµαρίνα πάχους 2 mm, πάνω στα οποία θα τοποθετείται ο εξοπλισµός (το
modem θα τοποθετείται στο ψηλότερο ράφι). Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για
τη διέλευση µεταξύ των ραφιών των καλωδίων σύνδεσης των επιµέρους
συσκευών.
Το κάθε ερµάριο θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεµα C20/25
υπερυψωµένη κατά 40cm τουλάχιστον από τον περιβάλλοντα χώρο για λόγους
προστασίας από πληµµύρα. Στην βάση του ερµαρίου θα καταλήγουν οι υπόγειες
σωληνώσεις των καλωδίων. Στο σηµείο επαφής του µε τη βάση θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνία πάχους L 50X5mm. Στις 4 γωνίες θα υπάρχει συγκολληµένη
στη σιδηρογωνία τριγωνική λάµα στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες για να βιδωθούν τα µπουλόνια που θα είναι ενσωµατωµένα στη βάση από σκυρόδεµα. Το
ερµάριο πρέπει να µπορεί να αφαιρεθεί µε αποκοχλίωση.
Στη τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για τις εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
• προµήθεια του ερµαρίου µε τις παραπάνω προδιαγραφές/χαρακτηριστικά
• αποξήλωση τυχόν υφιστάµενου ερµαρίου, αφαίρεση του εσωτερικού
εξοπλισµού και επανασυναρµολόγησή του στο νέο (υγιές) ερµάριο,
συµπεριλαµβανοµένης - µετά την περαίωση της σύνδεσης του µετρητή
κυκλοφορίας - της γενικής δοκιµής του για την καλή και για τη σύµφωνη
λειτουργία του, αφενός προς τις Προδιαγραφές του Κατασκευαστικού του
Οίκου και αφετέρου προς τις απαιτήσεις του συστήµατος κυκλοφοριακών
µετρήσεων της Υπηρεσίας
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο ερµαρίου µετρητή κυκλοφοριακών δεδοµένων
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εξακόσια €
(Αριθµητικά) : 600,00
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Άρθρο Ζ-528: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για
την
ωριαία
απασχόληση
στα
γραφεία
του
αναδόχου
του
πιστοποιηµένου/εκπαιδευµένου τεχνικού προσωπικού στα συστήµατα µέτρησης
κυκλοφορίας.
Η απασχόληση / τεχνική υποστήριξη θα ζητείται από την ΕΟΑΕ όταν υπάρχει ανάγκη
και θα πραγµατοποιείται ως εξής (ενδεικτικά):
• Τηλεφωνική υποστήριξη σε εργάσιµες ηµέρες εντός ωραρίου
λειτουργίας γραφείου (από 09:00 έως 17:00).
• Πραγµατοποίηση (στα γραφεία του Αναδόχου), ελέγχων, ρύθµισης
και αποκατάστασης (όταν είναι εφικτό) της λειτουργίας του
εξοπλισµού µετρητών κυκλοφορίας που θα αποστέλλεται στον
Ανάδοχο από την ΕΟΑΕ. Τα έξοδα µεταφοράς θα βαρύνουν την
ΕΟΑΕ.
Για τον υπολογισµό των ωρών απασχόλησης, ο Ανάδοχος θα συµπληρώνει σε
µηνιαία βάση µία σχετική φόρµα στην οποία θα περιγράφονται συνοπτικά οι εργασίες
υποστήριξης που παρείχε και ο αντίστοιχος χρόνος απασχόλησης.

Τιµή ανά ώρα

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα €
(Αριθµητικά): 40,00
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Άρθρο Ζ-529: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάνελ, ανεξαρτήτου ισχύος, που θα
αναρτηθεί επί ιστού οδοφωτισµού ή άλλου υφισταµένου ιστού, και που θα
παραληφθεί από τις αποθήκες της ΕΟΑΕ είτε από θέση αποξήλωσης καθώς και την
προσκόµιση του µαζί µε το µεταλλικό πλαίσιο στήριξης του επιτόπου της νέας θέσης
εγκατάστασης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος
και λοιπού εξοπλισµού, η εγκατάσταση του µεταλλικού πλαισίου στήριξης, η
εγκατάσταση όλων των απαιτούµενων καλωδίων για την πλήρη σύνδεση του (π.χ. µε
τον φορτιστή, τη µπαταρία, κλπ.), η θέση σε λειτουργία του σταθµού µέτρησης
κυκλοφορίας µετά τη σύνδεση µε το πάνελ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη,
έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, αλλά είναι απαραίτητη για την έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτοβολταϊκού πάνελ

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια ενενήντα €
(Αριθµητικά): 390,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 690 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-530:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ WIM
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση εντός του ασφαλτικού οδοστρώµατος
σε υφιστάµενο σταθµό µέτρησης WIM, πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα κυκλοφορίας,
συµβατού µε το σύστηµα κυκλοφοριακών µετρήσεων της ΕΟΑΕ. Ο πιεζοηλεκτρικός
αισθητήρας θα είναι σχεδιασµένος για µόνιµη εγκατάσταση µέσα στην επιφάνεια του
δρόµου και θα είναι εύκαµπτης µορφής έτσι ώστε να προσαρµόζεται στις
µικροµετακινήσεις και παραµορφώσεις του οδοστρώµατος.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα κυκλοφορίας
• τα απαιτούµενα µέσα (αρµοκόφτης, γεννήτρια, κλπ.) καθώς και η εργασία
για τη δηµιουργία αρµού στον ασφαλτικό τάπητα σε κατάλληλο πλάτος
και βάθος,
• η τυχόν αποξήλωση του υφισταµένου που αντικαθίσταται,
• ο σχολαστικός καθαρισµός του αύλακος µε µηχανικό τρόπο και
πεπιεσµένο αέρα,
• η τοποθέτηση του αισθητήρα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
κατασκευαστή,
• τα υλικά (ειδικές ρητίνες 2 συστατικών) και η εργασία πλήρωσης του
αύλακος,
• ο έλεγχος των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του αισθητήρα,
• η σύνδεση του καλωδίου του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα µε τον µετρητή
κυκλοφορίας,
• σωλήνας PVC Φ100 χλστ., 6 ατµ., έως 5,00µ. για τη διέλευση των
καλωδίων του αισθητήρα από το γειτονικό έγχυτο φρεάτιο µέχρι το
εσωτερικό του παρακείµενου ερµαρίου,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών, µικροϋλικών και εργασίας που απαιτούνται για
την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση του αισθητήρα και θέση του συστήµατος σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα κυκλοφορίας
Άρθρο Ζ-530.1:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-530.2:
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-530.3:
ΕΥΡΩ

Τύπου WIM, κλάσης Ι και µήκους 3,5 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 2.500,00
Απλού τύπου, κλάσης ΙΙ και µήκους 2,5 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 1.500,00
Τύπου “on scale” µήκους 1,2 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
(Ολογράφως): Χίλια τριακόσια €
(Αριθµητικά): 1.300,00
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Άρθρο
Ζ-531:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΤΡΗΤΗ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ RADAR
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΥ

Για την προµήθεια και παράδοση στην ΕΟΑΕ πλήρους µονάδας µετρητή
κυκλοφορίας µικροκυµατικού τύπου (radar και καταγραφέας), που θα έχει τη
δυνατότητα ταυτόχρονης καταγραφής τουλάχιστον των κυκλοφοριακών φόρτων, της
ταχύτητας οχηµάτων και της κατάληψης οδού, θα είναι συµβατός µε το Σύστηµα
Κυκλοφοριακών Μετρήσεων της ΕΟΑΕ, θα συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήµατα και
εξοπλισµό, που απαιτούνται για την εγκατάστασή του, όπως το κυτίο του, την
απαιτούµενη µεταλλική βάση στήριξης στον ιστό ή στο µεταλλικό βραχίονα, τσέρκια
στερέωσης βαρέως τύπου κλπ., και θα έχει τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο
χαρακτηριστικά:
• δυνατότητα κάλυψης άνω των τεσσάρων ζωνών-λωρίδων κυκλοφορίας
• κατάλληλη για εξωτερική χρήση, πλήρως στεγανή και για εύρος
θερµοκρασιών λειτουργίας -30°C έως +60°C
• ακρίβεια καταγραφέα ±10% για την ταχύτητα και ±5% για τα υπόλοιπα
µετρούµενα µεγέθη,
• ικανότητα αποθήκευσης δεδοµένων 4 τουλάχιστον εβδοµάδων,
• µια (1) τουλάχιστον θύρα σειριακής επικοινωνίας (RS232) και σύνδεσης
µε modem.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους µονάδας µετρητή κυκλοφορίας

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες €
(Αριθµητικά): 5.000,00
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Άρθρο Ζ-532: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ RADAR
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για τη µεταφορά και εγκατάσταση της πλήρους µονάδας µετρητή
κυκλοφορίας µικροκυµατικού τύπου σε υπάρχοντα ιστό (ηλεκτροφωτισµού ή
άλλον), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις οδηγίες της
ΕΟΑΕ, σε θέση που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται:
• η µεταφορά στον τόπο εγκατάστασης όλων των απαιτούµενων υλικών
και µικροϋλικών,
• η στερέωση της βάσης στήριξης της µονάδας απευθείας επί υφιστάµενου
ιστού ή σε µεταλλικό βραχίονα στήριξης σε κατάλληλο ύψος,
• η τοποθέτηση της µονάδας επί της βάσης στήριξης,
• η ευθυγράµµιση µε τη βοήθεια οργάνου laser,
• η τελική σύσφιξη της µονάδας στην οριστική της θέση,
• η προµήθεια σύνδεση και στερέωση των απαραίτητων καλωδίων
τροφοδοσίας από τη µπαταρία έως τη µονάδα και τον καταγραφέα και
µεταφοράς δεδοµένων από τη µονάδα έως τον καταγραφέα και από τον
καταγραφέα µέχρι προσπελάσιµο ύψος του ιστού για αποφόρτιση
δεδοµένων µε κατάλληλη έξοδο,
• η στερέωση του κυτίου του καταγραφέα απευθείας επί υφιστάµενου ιστού
σε κατάλληλο ύψος µε την απαιτούµενη µεταλλική βάση στήριξης στον
ιστό, τσέρκια στερέωσης βαρέως τύπου κλπ.
• η τοποθέτηση του καταγραφέα στο κυτίο,
• οποιοδήποτε επιπλέον υλικό και εργασία απαιτηθεί για την άρτια και
ασφαλή εκτέλεση της εγκατάστασης & σύνδεσης του µετρητή
κυκλοφορίας µικροκυµατικού τύπου,
• η ρύθµιση, ο έλεγχος και η δοκιµή της ορθής λειτουργίας του µετρητή,
• η χρήση ειδικού καλαθοφόρου οχήµατος,
καθώς και κάθε άλλη εργασία, υλικό και µικροϋλικό που είναι απαραίτητα για
την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους µονάδας µετρητή κυκλοφορίας

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννιακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 950,00
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Άρθρο Ζ-533: ΡΥΘΜΙΣΗ/ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ RADAR ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για τη ρύθµιση/βαθµονόµηση (calibration) εγκατεστηµένης µονάδας µετρητή
κυκλοφοριακών δεδοµένων τύπου µικροκυµατικής µονάδας radar ανά κλάδο
κυκλοφορίας.
Η τιµή περιλαµβάνει τη δαπάνη για:
• τη χρήση tally counter (µετρητής κυκλ. φόρτων) και radar gun (µετρητής
ταχύτητας) για τη συλλογή των στοιχείων που θα χρησιµοποιηθούν στην
παραµετροποίηση των µετρητών κυκλοφορίας,
• την ευθυγράµµιση του ραντάρ µε τη βοήθεια οργάνου laser,
• τη χρήση, εφόσον απαιτείται, φορητού υπολογιστή που φέρει τα
αντίστοιχα προγράµµατα ρύθµισης των παραµέτρων λειτουργίας του
συστήµατος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή,
• την επιτόπια ρύθµιση όλων των παραµέτρων λειτουργίας και καταγραφής
του συστήµατος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας για την πλήρη και κανονική λειτουργία των
µονάδων µε στόχο την επίτευξη της ακρίβειας, που δίνεται από τον
κατασκευαστή, σε όλη τη διάρκεια των µετρήσεων. Η ρύθµιση θα γίνει για
όλες τις λωρίδες του ενός κλάδου κυκλοφορίας. Τα αρχεία της ρύθµισης
κάθε µονάδας αποθηκεύονται στη µνήµη της µονάδας και τίθενται στη
διάθεση της εταιρίας.
• τη χρήση ειδικού καλαθοφόρου οχήµατος.
Στην τιµή περιλαµβάνονται και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη και
κανονική ρύθµιση της λειτουργίας του µετρητή κυκλοφορίας.
Τιµή ανά τεµάχιο µονάδας µετρητή κυκλοφορίας ανά κλάδο κυκλοφορίας

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια €
(Αριθµητικά): 700,00
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Άρθρο Ζ-534: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ RADAR
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207)
Για την καθολική συντήρηση ενός σταθµού µέτρησης κυκλοφορίας τύπου
µικροκυµατικής µονάδας radar που είναι εγκατεστηµένη σε υπάρχοντα ιστό
(ηλεκτροφωτισµού ή άλλον).
Οι εργασίες καθολικής συντήρησης του σταθµού περιλαµβάνουν:
την οπτική επιθεώρηση της στερέωσης του εξοπλισµού (καταγραφέας,
µονάδα, µπαταρία, modem κλπ) επί του ιστού και τη σύσφιξή του στην
ορθή θέση,
− τον έλεγχο όλων των καλωδίων σύνδεσης του εξοπλισµού,
− τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισµό του εξοπλισµού από σκόνες και
λοιπούς ρύπους,
− τον πλήρη έλεγχο λειτουργίας της µονάδας, του προγράµµατος
καταµέτρησης και των ενδείξεων αυτού σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή,
− τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας της µονάδας επικοινωνίας (modem) της
συσκευής µε δοκιµή της επικοινωνίας µε την ΕΟΑΕ,
− οποιοδήποτε επιπλέον υλικό και εργασία απαιτηθεί για την ορθή και
ασφαλή λειτουργία του µετρητή κυκλοφορίας µικροκυµατικού τύπου,
− τη συµπλήρωση και αποστολή στην ΕΟΑΕ του σχετικού δελτίου
αναφοράς καθολικής συντήρησης

−

Στην τιµή περιλαµβάνονται :
• η δαπάνη όλων των εργασιών, επιθεωρήσεων, ελέγχων κλπ καθώς και
προµήθειας όλων των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και
µικροϋλικών,
• η µεταφορά και χρήση των απαιτούµενων οργάνων µέτρησης,
• η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού
εξοπλισµού,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά σταθµό µέτρησης κυκλοφορίας

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 350,00
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Άρθρο Ζ-535: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕ
ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-56)
Για την προµήθεια και αντικατάσταση ενός φορτιστή µπαταρίας σε σταθµό µέτρησης
κυκλοφορίας που περιλαµβάνει :
•

•
•

Έναν (1) φορτιστή µπαταρίας µε δυνατότητα αυτόµατης έναρξης/διακοπής της
φόρτισης αναλόγως της τάσης της µπαταρίας. Ο φορτιστής θα φέρει
ενδεικτικές λυχνίες (led) της κατάστασης φόρτισης, της τάσης, µη τροφοδοσίας
φορτίου.
προστασία φορτιστή από υπερφόρτωση, ανάποδη πολικότητα και
βραχυκύκλωµα.
υποδοχές για σύνδεση καλωδίων έως 16 τ. χλστ.

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες :
• αποξήλωση του παλιού φορτιστή και παράδοσής του στην Υπηρεσία
• προµήθεια νέου φορτιστή και µεταφοράς του επί τόπου του έργου
• εργασία εγκατάστασης του νέου φορτιστή.
• καλώδια σύνδεσης του φορτιστή µε την µπαταρία
• καλώδιο σύνδεσης του φορτιστή µε την παροχή ρεύµατος
Τιµή ανά τεµάχιο φορτιστή µπαταρίας

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 350,00
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Άρθρο Ζ-536: ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
Για την προµήθεια ενός τροφοδοτικού είτε AC/AC είτε ΑC/DC (ως απαιτείται) για την
ηλεκτρική τροφοδοσία της µονάδας καταγραφής κυκλοφοριακών δεδοµένων τύπου
«µονάδα συνδεδεµένη µε επαγωγικούς βρόχους» που είναι εγκατεστηµένη σε
σταθµό µέτρησης κυκλοφορίας.
Στην άκρη σύνδεσης µε τη µονάδα θα πρέπει να έχει θηλυκό υποδοχέα κυκλικής
διατοµής 8pin στρατιωτικού τύπου.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα €
(Αριθµητικά): 130,00
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Άρθρο Ζ-537 ΚΑΛΩ∆ΙΟ, ΤΥΠΟΥ Υ, ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ MODEM ΚΑΙ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια ενός καλωδίου διασύνδεσης µε συνδέσµους στρατιωτικού τύπου
που χρησιµοποιείται για να συνδέει τη µονάδα του µετρητή τύπου «µονάδα
συνδεδεµένη µε επαγωγικούς βρόχους», α) σειριακά µε το modem και β) µε το
τροφοδοτικό του µετρητή.
Η πλευρά του καλωδίου που συνδέεται µε τη µονάδα έχει θηλυκό υποδοχέα κυκλικής
διατοµής 8pin, ενώ η άλλη πλευρά καταλήγει σε δυο αρσενικούς υποδοχείς κυκλικής
διατοµής: α) 6pin για τη σύνδεση µε τον υποδοχέα του σειριακού καλωδίου του
modem, β) 2pin για τη σύνδεση µε τον υποδοχέα του καλωδίου του τροφοδοτικού.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα €
(Αριθµητικά): 150,00
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Άρθρο Ζ-538: ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ MODEM ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια ενός καλωδίου διασύνδεσης στρατιωτικού τύπου που
χρησιµοποιείται για να συνδέει σειριακά το modem µε τη µονάδα του µετρητή τύπου
«µονάδα συνδεδεµένη µε επαγωγικούς βρόχους» (ή το καλώδιο τύπου Υ).
Η πλευρά του καλωδίου που συνδέεται µε το modem καταλήγει σε σύνδεσµο RS-232
(αρσενικό) ενώ η πλευρά που συνδέεται µε τη µονάδα καταλήγει σε υποδοχέα
κυκλικής διατοµής 8pin (θηλυκό).

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα €
(Αριθµητικά): 160,00
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Άρθρο Ζ-539:
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ Η/Υ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια ενός καλωδίου διασύνδεσης στρατιωτικού τύπου που
χρησιµοποιείται για να συνδέει τη µονάδα του µετρητή τύπου «µονάδα συνδεδεµένη
µε επαγωγικούς βρόχους» µε Η/Υ.
Η πλευρά του καλωδίου που συνδέεται µε τον Η/Υ καταλήγει σε σύνδεσµο USB ενώ
η πλευρά που συνδέεται µε τη µονάδα καταλήγει σε υποδοχέα κυκλικής διατοµής
8pin (θηλυκό).
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 170,00
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Άρθρο Ζ-540 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ/
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια και αντικατάσταση της θύρας µεταφοράς δεδοµένων και
ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε µονάδα καταγραφής κυκλοφοριακών δεδοµένων τύπου
«µονάδα συνδεδεµένη µε επαγωγικούς βρόχους». Ο υποδοχέας της θύρας είναι
θηλυκός, κυκλικής διατοµής 8pin στρατιωτικού τύπου.
Στην τιµή περιλαµβάνονται και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τις συνδέσεις και
τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του µετρητή κυκλοφορίας µετά την αντικατάσταση
της θύρας.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα €
(Αριθµητικά): 60,00
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Άρθρο Ζ-541: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια και αντικατάσταση της βάσης τοποθέτησης της εσωτερικής
µπαταρίας σε µετρητή κυκλοφοριακών δεδοµένων τύπου «µονάδα συνδεδεµένη µε
επαγωγικούς βρόχους».
Η βάση βιδώνεται στο εσωτερικό της µονάδας και συγκρατεί/στηρίζει την εσωτερική
µπαταρία της µονάδας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τις συνδέσεις και
τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του µετρητή κυκλοφορίας µετά την αντικατάσταση
της βάσης στήριξης/τοποθέτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00
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Άρθρο Ζ-542:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια και αντικατάσταση της οθόνης σε µετρητή κυκλοφοριακών
δεδοµένων τύπου «µονάδα συνδεδεµένη µε επαγωγικούς βρόχους». Η οθόνη είναι
LCD τεσσάρων γραµµών και τουλάχιστον 18 ψηφίων ανά γραµµή.
Στην τιµή περιλαµβάνονται και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τις συνδέσεις και
τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του µετρητή κυκλοφορίας µετά την αντικατάσταση
της οθόνης.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 500,00
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Άρθρο Ζ-543: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια και αντικατάσταση του πληκτρολογίου σε µετρητή κυκλοφοριακών
δεδοµένων τύπου «µονάδα συνδεδεµένη µε επαγωγικούς βρόχους». Το
πληκτρολόγιο επιτρέπει την εισαγωγή αριθµητικών και αλφαβητικών χαρακτήρων.
Στην τιµή περιλαµβάνονται και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τις συνδέσεις και
τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του µετρητή κυκλοφορίας µετά την αντικατάσταση
του πληκτρολογίου.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα €
(Αριθµητικά): 80,00
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Άρθρο Ζ-544:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ (CPU BOARD)
ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια και αντικατάσταση της πλακέτας του επεξεργαστή (CPU board) σε
µετρητή κυκλοφοριακών δεδοµένων τύπου «µονάδα συνδεδεµένη µε επαγωγικούς
βρόχους».
Στην τιµή περιλαµβάνονται και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τις συνδέσεις και
τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του µετρητή κυκλοφορίας µετά την αντικατάσταση
της πλακέτας.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννιακόσια €
(Αριθµητικά): 900,00
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Άρθρο Ζ-545: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 8 ΒΡΟΧΩΝ ΣΕ
ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια και αντικατάσταση της κάρτας καταµέτρησης των στοιχείων 8
βρόχων σε µετρητή κυκλοφοριακών δεδοµένων τύπου «µονάδα συνδεδεµένη µε
επαγωγικούς βρόχους». Η κάρτα παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των στοιχείων
από οκτώ (8) επαγωγικούς βρόχους (8 inductive loops).
Στην τιµή περιλαµβάνονται και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τις συνδέσεις και
τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του µετρητή κυκλοφορίας µετά την αντικατάσταση
της κάρτας.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτακόσια €
(Αριθµητικά): 800,00
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Άρθρο Ζ-546:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ / ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΙΕΣΗΣ
(ROAD TUBES) ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την εγκατάσταση από την ΕΟΑΕ προσωρινών σταθµών µέτρησης κυκλοφορίας
µε οδικά καλώδια / σωλήνες πίεσης (road tubes) επί της οδού θα απαιτηθεί η
προµήθεια υλικών. Το παρόν άρθρο αφορά την προµήθεια οδικών καλωδίων /
σωλήνων πίεσης (road tubes) σε κουλούρα µήκους 36m, διατοµής 1/4" (εσωτερ.) x
9/16" (εξωτερ.) σε σχήµα "Ο". Πρέπει να είναι από συνθετικό υλικό EPDM, µεγάλης
αντοχής και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε υψηλές θερµοκρασίες.
Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος των υλικών και η µεταφορά τους στα κεντρικά
γραφεία του Εργοδότη.
Τιµή ανά τεµάχιο (κουλούρα)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατό €
(Αριθµητικά): 100,00
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Άρθρο Ζ-547: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ (CHINESE FINGER) ΓΙΑ
ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ / ΣΩΛΗΝΩΝ
ΠΙΕΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την εγκατάσταση από την ΕΟΑΕ προσωρινών σταθµών µέτρησης κυκλοφορίας
µε οδικά καλώδια / σωλήνες πίεσης (road tubes) επί της οδού θα απαιτηθεί η
προµήθεια υλικών. Το παρόν άρθρο αφορά την προµήθεια των ειδικών µεταλλικών
άγκιστρων (chinese fingers) που απαιτούνται για την εγκατάσταση και ασφαλή
στερέωση των σωλήνων επί του οδοστρώµατος.
Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος των υλικών και η µεταφορά τους στα κεντρικά
γραφεία του Εργοδότη.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα €
(Αριθµητικά): 9,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 708 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Άρθρο Ζ-548: Κιτ βαφής διαχωριστή από πολυουρεθάνη
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6401)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εφαρµογή ειδικής βαφής από
πολυουρεθάνη για επίστρωση µεταλλικών στοιχείων του διαχωριστή, στις Μονάδες
Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ) που είναι εγκατεστηµένες κατά µήκος του κύριου άξονα
της Εγνατίας οδού και των Κάθετων Αξόνων της.
Η ειδική βαφή πολυουρεθάνης του διαχωριστή θα είναι συµβατή µε τις
εγκατεστηµένες ΜΕΡ σύµφωνα µε τις µελέτες εφαρµογής τους, τα εγχειρίδια του
κατασκευαστή τους και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού και η µεταφορά του επί τόπου του
έργου, η εφαρµογή της βαφής και γενικότερα το σύνολο των εργασιών και
εξοπλισµού που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, προκειµένου να
επιτευχθεί η απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία της ΜΕΡ.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο εφαρµογής της ειδικής βαφής πολυουρεθάνης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00
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Άρθρο Ζ-549:
ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση ανοδικής
εσωτερικής προστασίας στις Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ) που είναι
εγκατεστηµένες κατά µήκος του κύριου άξονα της Εγνατίας οδού και των Κάθετων
Αξόνων της.
Η ανοδική εσωτερική προστασία θα είναι συµβατή µε τις εγκατεστηµένες ΜΕΡ
σύµφωνα µε τις µελέτες εφαρµογής τους, τα εγχειρίδια του κατασκευαστή τους και τις
οδηγίες της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού και η µεταφορά του επί τόπου του
έργου, η αφαίρεση του προς αντικατάσταση υλικού, το σύνολο των εργασιών που
απαιτούνται για την εγκατάσταση/τοποθέτηση του νέου υλικού και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών εργασίας και εξοπλισµού που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας, προκειµένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία
της ΜΕΡ.
Τιµή ανά τεµάχιο ανοδικής εσωτερικής προστασίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια €
(Αριθµητικά): 600,00
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Άρθρο Ζ-550: ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση ανοδικής
εξωτερικής προστασίας στις Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ) που είναι
εγκατεστηµένες κατά µήκος του κύριου άξονα της Εγνατίας οδού και των Κάθετων
Αξόνων της.
Η ανοδική εξωτερική προστασία θα είναι συµβατή µε τις εγκατεστηµένες ΜΕΡ
σύµφωνα µε τις µελέτες εφαρµογής τους, τα εγχειρίδια του κατασκευαστή τους και τις
οδηγίες της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού και η µεταφορά του επί τόπου του
έργου, η αφαίρεση του προς αντικατάσταση υλικού, το σύνολο των εργασιών που
απαιτούνται για την εγκατάσταση/τοποθέτηση του νέου υλικού και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών εργασίας και εξοπλισµού που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας, προκειµένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία
της ΜΕΡ.
Τιµή ανά τεµάχιο ανοδικής εξωτερικής προστασίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτακόσια €
(Αριθµητικά): 800,00
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Άρθρο Ζ-551:
ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΦΛΑΤΖΕΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση ειδικών
µονωτικών φλατζών περιλαιµίου φρεατίων εισόδου ή άνω µέρους ανθρωποθυρίδας,
κλπ. από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο στις Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ)
που είναι εγκατεστηµένες κατά µήκος του κύριου άξονα της Εγνατίας οδού και των
Κάθετων Αξόνων της.
Οι ειδικές µονωτικές φλάτζες περιλαιµίου θα είναι συµβατές µε τις εγκατεστηµένες
ΜΕΡ σύµφωνα µε τις µελέτες εφαρµογής τους, τα εγχειρίδια του κατασκευαστή τους
και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού και η µεταφορά του επί τόπου του
έργου, η αφαίρεση του προς αντικατάσταση υλικού, το σύνολο των εργασιών που
απαιτούνται για την εγκατάσταση/τοποθέτηση του νέου υλικού και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών εργασίας και εξοπλισµού που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας, προκειµένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία
της ΜΕΡ.
Τιµή ανά τεµάχιο ειδικής µονωτικής φλάτζας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατό €
(Αριθµητικά): 100,00
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Άρθρο Ζ-552:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ VIDEO
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιµή του
απαιτούµενου εξοπλισµού για ένα σύστηµα καταγραφής video µε τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη
και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει:
- ένα καταγραφικό NVR (Network video recorder) το οποίο θα καταγράφει video
από έως 64 κάµερες παρακολούθησης ταυτόχρονα.
-

-

χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου του καταγραφικού NVR προβλέπεται
κατ΄ελάχιστο εγκατάσταση 3 σκληρών δίσκων 3 ΤΒ σε διάταξη Raid-5 µε
επέκτασης της διάταξης µε επιπλέον δίσκους µε δυνατότητα παράλληλης
εγκατάστασης και άλλων δίσκων (κατ’ ελάχιστο άλλοι 2 ίδιας χωρητικότητας) αν
απαιτείται, ώστε να επαρκεί για την καταγραφή video και εικόνων για διάστηµα
τουλάχιστον ενός µήνα.
Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τον ηλεκτρονικό
εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί.

Τα κατ’ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά του NVR περιλαµβάνουν:
Ethernet ports
USB ports
Multiple Monitor
Output
Firewire ports
SATA ports

Ethernet port on main board
Front: 2 * USB 3.0, Back: 8 * USB 2.0, 2 * USB 3.0
>=2

1
4 eSATA 3.0
2 x PCI Express x16 slots, running at x16
1 x PCI Express x1 slot
Expansion Slots
1 x PCI slot
View modes
Multiple
Compression format H.264 / MJPEG / MPEG4 (streamed from camera)
supported
Recording methods continuous, schedule, event (motion / contact)
individual for each camera, daily schedule with 6 possible
recording modes
Schedule
Time / Date via calendar and time bar; intelligent search with
modes general motion, missing object, camera occlusion,
Search functions
foreign object, signal lost
Video enhancement saturation, contrast, brightness, sharpness
Video export
Snapshot in JPEG format, video export in AVI or ASF format
Backup of multiple camera video data to local / network video
Video backup
drive or CD/DVD
Remote Access
Remote
Remote desktop viewer allows complete network access to NVR
maintenance
(1 monitor display only supported) including configuration
-

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος
από την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου µέχρι όλα τα
όργανα του υπόψη συστήµατος,
κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη
λειτουργία του παραπάνω συστήµατος,
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-

κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και
δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και
πλήρη λειτουργία,
όλη την τεκµηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνοµα της ΕΟΑΕ και τα
µέσα εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισµικά,
όλη την τεκµηρίωση του εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών
για τα πρωτόκολλα επικοινωνίας.

Τιµή για ένα σύστηµα ψηφιακής καταγραφής video
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα χιλιάδες €
(Αριθµητικά): 10.000,00
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Άρθρο Ζ-553:
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (RACK MOUNTED SERVER)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιµή του
απαιτούµενου εξοπλισµού για έναν εξυπηρετητή (Server) σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε., τη
µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που θα έχει τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο
χαρακτηριστικά:
Ο Server θα πρέπει να είναι καινούριος και σφραγισµένος από το εργοστάσιο
κατασκευής µε όλα τα υλικά τοποθετηµένα.
Όλα τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή
του Η/Υ, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων
κατασκευαστών και η βασική σύνθεση του Η/Υ θα πρέπει να αναφέρεται σε
συγκεκριµένο κωδικό προϊόντος (part number) διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του
κατασκευαστή.
Μέγιστο ύψος 2U
Rack Mountable
Πρόσβαση στο εσωτερικό χωρίς τη χρήση εργαλείων
Ένδειξη βλαβών λειτουργίας στην εµπρόσθια όψη
Ράγες τοποθέτησης σε Rack

-

CPU
-

Κατασκευή Επεξεργαστή: Ο επεξεργαστής θα πρέπει να έχει βγει στην
παραγωγή κατά το τελευταίο έτος
Αριθµός εγκατεστηµένων επεξεργαστών: 1
Μέγιστος αριθµός επεξεργαστών ≤ 2
Πυρήνες επεξεργασίας: 6
Συχνότητα λειτουργίας: 2.10 GHz
Μνήµη cache L3: 15Mb
Αριθµός καναλιών µνήµης ανά επεξεργαστή: 4
Θέσεις µνήµης ανά επεξεργαστή: 12
Λιθογραφία επεξεργαστή: 22nm
Virtualization Technology Support
Front Side Bus (MHz): 1600

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
- PC3 Registered
- Μέγεθος (GΒ): 16Gb (2 X 8Gb)
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ
- Αριθµός υποστηριζόµενων συσκευών: 8
- Τεχνολογία µονάδων: SATA ή SAS
- Υποστήριξη RAID: 5 και 6
- Μνήµη Cache: 256Mb
- Μπαταρία µνήµης Cache
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ
- Πλήθος µονάδων: 5
- Τεχνολογία µονάδων: SATA ή SAS
- Ταχύτητα περιστροφής: 7200 rpm
- Χωρητικότητα: 500 GB
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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-

Κάρτα Ethernet αποµακρυσµένης διαχείρισης (µε ενεργοποιηµένη τη
δυνατότητα διαχείρισης του γραφικού περιβάλλοντος του εγκατεστηµένου
λειτουργικού συστήµατος).

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ
- DVD Drive εσωτερικό
ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- Υποδοχές USB στην πίσω όψη: 2
- Υποδοχές USB στην πρόσοψη: 2
- Υποδοχές RS232 στην πίσω όψη: 1
ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ
- Έξοδος VGA στην πίσω όψη
- Έξοδος VGA στην πρόσοψη
ΚΑΡΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ
- Αριθµός θυρών διασύνδεσης Gigabit Ethernet: 4
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ
- Υποστήριξη Hot Plug
- Πλήθος τροφοδοτικών: 2
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
- Λογισµικό διαχείρισης και αναφοράς βλαβών
- Λογισµικό αυτοµατοποιηµένης εγκατάστασης Server
ΕΓΓΥΗΣΗ
- Εγγύηση παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ως προϊόν Next Business Day
on-site Service µε τα εξής χαρακτηριστικά: Τουλάχιστον 36 µήνες µε
αντικατάσταση ή επισκευή, µε µέγιστο χρόνο επί τόπου (on site) απόκρισης
την επόµενη εργάσιµη µετά από κλήση για υποστήριξη. Οι συσκευές που
υφίστανται βλάβη µέσα στη διάρκεια της εγγύησης θα πρέπει να
παραλαµβάνονται για επισκευή από τους χώρους µας, µε µεταφορικό µέσο,
ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή χωρίς καµία χρέωση µας και να
επιστρέφονται επισκευασµένες µε µεταφορικό µέσο, ευθύνη και έξοδα του
προµηθευτή και να εγκαθίστανται στο χώρο λειτουργίας τους από
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό του κατασκευαστή χωρίς καµία χρέωση µας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
-

-

Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας .
Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και
δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και
πλήρη λειτουργία.
Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού.
Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη
λειτουργία, τη ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού.
Τιµή ανά τεµάχιο εξυπηρετητή (server rack mounted)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες €
(Αριθµητικά): 2.000,00
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Άρθρο Ζ-554:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (WORKSTATION)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιµή
του απαιτούµενου εξοπλισµού για έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Workstation)
σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που θα έχει τα
ακόλουθα κατ’ ελάχιστο χαρακτηριστικά:
-

Το PC θα πρέπει να είναι καινούριο και σφραγισµένο από το εργοστάσιο
κατασκευής µε όλα τα υλικά τοποθετηµένα.

-

Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι του
ιδίου κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε
άλλα τρίτων κατασκευαστών. Η βασική σύνθεση θα πρέπει να αναφέρεται σε
συγκεκριµένο κωδικό προϊόντος (part number) διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του
κατασκευαστή.

-

∆ιάσταση Η/Υ (Form Factor): Micro/Slim Tower, µικρών διαστάσεων και
βάρους

-

Πρόσβαση στο εσωτερικό χωρίς τη χρήση εργαλείων

-

CPU (Επεξεργαστής)
Αριθµός εγκατεστηµένων επεξεργαστών

-

Πυρήνες επεξεργασίας: 2

-

Threads ανά πυρήνα: 2

-

Συχνότητα λειτουργίας: 2.90 GHz

-

Μνήµη Cache: 3Mb

-

Instruction Set: 64-bit

-

Λιθογραφία επεξεργαστή: 22nm

-

Front Side Bus (MHz): 1333

:1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
- Τύπος: DDR3-1333
-

Μέγεθος (GΒ): 4Gb

-

Θέσεις µνήµης RAM: 2 (1 ελεύθερη)

ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ
- Τεχνολογία: SATA
-

Ελάχιστη Χωρητικότητα: 250 GB / 7200 rpm

ΜΟΝΑ∆ΕΣ
- DVD Drive εσωτερικό: DVD+/-RW (16x)
-

Πληκτρολόγιο ενσύρµατο

-

Mouse οπτικής τεχνολογίας

ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- Υποδοχές USB στην πίσω όψη: Τουλάχιστον 4
-

Υποδοχές USB στην πρόσοψη: Τουλάχιστον 1
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-

Gigabit Ethernet 100M/1000M: 1

-

PCI Express υποδοχή: PCIe x16

ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ
- HD Graphics
-

Έξοδος VGA

-

Έξοδος DVI/HDMI

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
- Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 Professional: Προεγκατεστηµένη άδεια OEM
Windows 7 ή 8 ή 8.1 Professional µε downgrade rights
ΕΓΓΥΗΣΗ
- Τρία (3) Έτη Εγγύηση παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ή πιστοποιηµένο
συνεργάτη του κατασκευαστή ως προϊόν Next Business Day on-site Service
µε τα εξής χαρακτηριστικά: Αντικατάσταση ή επισκευή, µε µέγιστο χρόνο επί
τόπου (on site) απόκρισης την επόµενη εργάσιµη µετά από κλήση για
υποστήριξη. Οι συσκευές που υφίστανται βλάβη µέσα στη διάρκεια της
εγγύησης θα πρέπει να παραλαµβάνονται για επισκευή από το χώρο της
ΕΟΑΕ στα Ιωάννινα, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Κοµοτηνή, Αλεξανδρούπολη µε
µεταφορικό µέσο, ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή χωρίς καµία χρέωση της
ΕΟΑΕ και να επιστρέφονται επισκευασµένες µε µεταφορικό µέσο, ευθύνη και
έξοδα του προµηθευτή και να εγκαθίστανται στο χώρο λειτουργίας τους από
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό του κατασκευαστή χωρίς καµία χρέωση της ΕΟΑΕ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
-

-

Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας .
Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και
δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και
πλήρη λειτουργία.
Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού.
Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη
λειτουργία, τη ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτακόσια €
(Αριθµητικά): 800,00
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Άρθρο Ζ-555:

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιµή του
απαιτούµενου εξοπλισµού για έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (Laptop) σύµφωνα
µε τα Π.Κ.Ε., τη µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που θα έχει τα ακόλουθα
κατ’ ελάχιστο χαρακτηριστικά:
-

Το laptop θα πρέπει να είναι καινούριο και σφραγισµένο από το εργοστάσιο
κατασκευής µε όλα τα υλικά τοποθετηµένα.

-

Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι του
ιδίου κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε
άλλα τρίτων κατασκευαστών. Η βασική σύνθεση θα πρέπει να αναφέρεται σε
συγκεκριµένο κωδικό προϊόντος (part number) διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του
κατασκευαστή.

CPU (Επεξεργαστής)
- Αριθµός εγκατεστηµένων επεξεργαστών: 1
-

Πυρήνες επεξεργασίας: 2

-

Threads ανά πυρήνα: 2

-

Συχνότητα λειτουργίας: 1.7 GHz

-

Μνήµη Cache: 3Mb

-

Λιθογραφία επεξεργαστή: 22nm

ΟΘΟΝΗ
- ∆ιαγώνια διάσταση οθόνης (ίντσες): 14” LED
-

Ανάλυση : 1366 x 768

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
- Τύπος: DDR3-SDRAM
-

Μέγεθος (GΒ): 1 x 4Gb

ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ
- Τεχνολογία: SATA
-

Ελάχιστη Χωρητικότητα: 500 GB / 5400 rpm

ΜΟΝΑ∆ΕΣ
- DVD Drive εσωτερικό: DVD+/-RW
-

Ενσωµατωµένη κάµερα: ΝΑΙ

-

Mouse οπτικής τεχνολογίας (εξωτερική συσκευή USB): ΝΑΙ του ιδίου
κατασκευαστή µε το laptop

-

Τσάντα µεταφοράς: ΝΑΙ του ιδίου κατασκευαστή µε το laptop

ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- Υποδοχές USB 2.0: Τουλάχιστον 3
-

Gigabit Ethernet 10/100/1000: 1

-

Ασύρµατη πρόσβαση WiFi: 802.11 b/g/n

-

Bluetooth: NAI

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Μέγιστο βάρος: 2,2 κιλά
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-

Αυτονοµία: 3 ώρες

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
- Microsoft Windows 8.1 Professional: Προεγκατεστηµένη άδεια OEM Windows
7 ή 8.1 Professional µε downgrade rights
ΕΓΓΥΗΣΗ
- Τρία (3) Έτη Εγγύηση παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ή πιστοποιηµένο
συνεργάτη του κατασκευαστή ως προϊόν Next Business Day on-site Service
µε τα εξής χαρακτηριστικά: Αντικατάσταση ή επισκευή, µε µέγιστο χρόνο επί
τόπου (on site) απόκρισης την επόµενη εργάσιµη µετά από κλήση για
υποστήριξη. Οι συσκευές που υφίστανται βλάβη µέσα στη διάρκεια της
εγγύησης θα πρέπει να παραλαµβάνονται για επισκευή από το χώρο της
ΕΟΑΕ στα Ιωάννινα, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Κοµοτηνή, Αλεξανδρούπολη µε
µεταφορικό µέσο, ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή χωρίς καµία χρέωση της
ΕΟΑΕ και να επιστρέφονται επισκευασµένες µε µεταφορικό µέσο, ευθύνη και
έξοδα του προµηθευτή και να εγκαθίστανται στο χώρο λειτουργίας τους από
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό του κατασκευαστή χωρίς καµία χρέωση της ΕΟΑΕ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
- Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας και καλώδιο USB για
σύνδεση σε Η/Υ.
- Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και
δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και
πλήρη λειτουργία.
- Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού.
- Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη
λειτουργία, τη ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού.
Τιµή ανά τεµάχιο φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια €
(Αριθµητικά): 1.200,00
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Άρθρο Ζ-556:

Προµήθεια ψηφιακής οθόνης (LED)

Άρθρο Ζ-556.1: Ψηφιακή οθόνη LED 17΄΄ ιντσών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι €
(Αριθµητικά): 120,00

Άρθρο Ζ-556.2: Ψηφιακή οθόνη LED 19΄΄ ιντσών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι €
(Αριθµητικά): 120,00

Άρθρο Ζ-556.3: Ψηφιακή οθόνη LED 22΄΄ ιντσών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα €
(Αριθµητικά): 150,00
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Άρθρο Ζ-557:
∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή
ενός δικτυακού εκτυπωτή laser A4, συνεχούς λειτουργίας, σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε., τη
Μελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει :
-

Τεχνολογία Εκτύπωσης: Laser
Μέγιστο Μέγεθος Σελίδας
: Α4
Ταχύτητα Εκτύπωσης ≥ 30 σελ/ λεπτό
Ανάλυση εκτύπωσης: 1200 x 1200 dpi
Χρόνος εκτύπωσης πρώτης ασπρόµαυρης σελίδας: 8 sec
Εκτύπωση ∆ιπλής Όψης
Μνήµη ≥ 64
Συνδεσιµότητα: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Energy Star Compliant
Συµβατά λειτουργικά συστήµατα: Windows 8/8.1 (32 bit /64 bit)/ Windows 7
(32 bit/64 bit), Microsoft Windows XP 32 bit, UNIX, Linux

Η µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων
κατασκευαστών.
ΕΓΓΥΗΣΗ
-

Τρία (3) έτη εργασία και ανταλλακτικά στο χώρο του πελάτη µε
ανταπόκριση την επόµενη εργάσιµη ηµέρα (on-site next business day)
παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτηµένο
αντιπρόσωπό του

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
-

-

ΕΥΡΩ

Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση
και δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική
και πλήρη λειτουργία.
Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού.
Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη
λειτουργία, τη ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω
εξοπλισµού.
(Ολογράφως): Επτακόσια €
(Αριθµητικά): 700,00
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Άρθρο Ζ-558:
∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A3
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή
ενός δικτυακού εκτυπωτή laser Α3/A4, συνεχούς λειτουργίας, σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε.,
τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει :
-

Τεχνολογία Εκτύπωσης: Laser
Μέγιστο Μέγεθος Σελίδας : Α3
Ταχύτητα Εκτύπωσης ≥ 30 σελ/ λεπτό
Ανάλυση εκτύπωσης: 1200 x 1200 dpi
Χρόνος εκτύπωσης πρώτης ασπρόµαυρης σελίδας: 8 sec
Εκτύπωση ∆ιπλής Όψης
Μνήµη ≥ 64
Συνδεσιµότητα: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Energy Star Compliant
Συµβατά λειτουργικά συστήµατα: Windows 8/8.1 (32 bit /64 bit)/ Windows
7 (32 bit/64 bit), Microsoft Windows XP 32 bit, UNIX, Linux

Η µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων
κατασκευαστών.
ΕΓΓΥΗΣΗ
Τρία (3) έτη εργασία και ανταλλακτικά στο χώρο του πελάτη µε ανταπόκριση την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα (on-site next business day) παρεχόµενη από τον
κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
-

-

Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας .
Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και
δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και
πλήρη λειτουργία.
Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού.
Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη
λειτουργία, τη ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια €
(Αριθµητικά): 1.000,00
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Άρθρο Ζ-559:

∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ (Network Switch )

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, ενός δικτυακού µεταγωγέα (Network
Switch), σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης,
που περιλαµβάνει:
-

Ταχύτητα θυρών µε αυτόµατη επιλογή ταχύτητας και Duplexing (Auto Sensing,
Auto Duplexing): 10/100/1000 Mbps

-

Αυτόµατη επιλογή τύπου καλωδίου και µεταβολής της θύρας (Auto MDI/X)

-

Πρότυπα Συµµόρφωσης: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

-

Όρια θερµοκρασίας λειτουργίας: 0 εώς 40° C

-

Όρια υγρασίας λειτουργίας: 90% µέγιστη σχετική µη συµπυκνωµένη υγρασία.

-

∆υνατότητα επίτοιχης τοποθέτησης

-

Εγγύηση: Lifetime

Η µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων
κατασκευαστών.
Άρθρο Ζ-559.1: ∆ικτυακός Μεταγωγέας 8 Θυρών (Network Switch L2 8 Port)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατό €
(Αριθµητικά): 100,00

Άρθρο Ζ-559.2: ∆ικτυακός Μεταγωγέας 24 Θυρών (Network Switch L2 24 Port)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 500,00

Άρθρο Ζ-559.3: ∆ικτυακός Μεταγωγέας 48 Θυρών (Network Switch L3 48 Port)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 3.500,00
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Άρθρο Ζ-560:
ΜΟΝΑ∆Α Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ UPS (Rack Mounted)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή
ενός Rack Mounted UPS, συνεχούς λειτουργίας, σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει :
-

Τύπος: Line Interactive

-

Ισχύς (VA): 850-1.000 VA

-

Τάση εισόδου: 230V

-

Τάση εξόδου: 230V

-

Μονοφασικό

-

Χρόνος επαναφόρτισης: 3 ώρες

-

Rack Mount

-

Rack Size: 1U

-

Παρελκόµενα για σύνδεση σε Rack

-

Ποσότητα Πριζών: 3

-

Τύπος Πρίζας: IEC 320 C13

-

Αυτονοµία πλήρους φορτίου: 5min

-

Interface: Serial RS232, USB

Η µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του ιδίου
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων
κατασκευαστών.
ΕΓΓΥΗΣΗ
∆ύο (2) έτη αντικατάσταση παρεχόµενη
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του

από

τον

κατασκευαστή

ή

από

Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 350,00
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Άρθρο Ζ-561:
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ Η/Υ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή
καλωδίου τροφοδοσίας Η/Υ, που περιλαµβάνει :
−

Μήκος: 1.8µ

−

Απόληξη 1 : Schuko

−

Απόληξη 2 : c04 Θηλυκό

−

Χρώµα: Μαύρο

Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε €
(Αριθµητικά): 5,00
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Άρθρο Ζ-562:
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ Η/Υ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή
καλωδίου προέκτασης τροφοδοσίας Η/Υ, που περιλαµβάνει :
−

Μήκος: 1.8µ

−

Απόληξη 1 : a04 αρσενικό

−

Απόληξη 2 : c04 Θηλυκό

−

Χρώµα: Μαύρο

Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε €
(Αριθµητικά): 5,00
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Άρθρο Ζ-563:
ΚΑΛΩ∆ΙΟ USB – 2 Type A–B (M /M)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή
καλωδίου USB-2 (type A-B,M/M), που περιλαµβάνει :
−

Μήκος: 1.8µ

−

Απόληξη 1: usb a male

−

Απόληξη 2: usb b

−

Χρώµα: Μαύρο

Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα €
(Αριθµητικά): 12,00
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ΆΡΘΡΟ Ζ-564: ΚΑΛΩ∆ΙΟ VGA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή
καλωδίου VGA, που περιλαµβάνει :
−

Μήκος: 1.8µ

−

Απόληξη 1: 15pin male

−

Απόληξη 2 : 15pin male

−

Χρώµα: Μαύρο

Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα €
(Αριθµητικά): 12,00
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Άρθρο Ζ-565:
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Η/Υ (BLACK)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή
ενός πληκτρολογίου, που περιλαµβάνει :
-

Ιδίου κατασκευαστή µε αυτόν του συστήµατος Η/Υ, στο οποίο θα εγκατασταθεί

-

Ενσύρµατο

-

Plug’ n’ Play

-

Σύνδεση: USB

-

∆ιάταξη Πλήκτρων: Αγγλικά/ Ελληνικά

-

Χρώµα: Μαύρο
Το πληκτρολόγιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο
του ιδίου κατασκευαστή µε αυτόν του Η/Υ, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση
εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών.

ΕΓΓΥΗΣΗ
−

∆ύο (2) έτη αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή
ή από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι €
(Αριθµητικά): 20,00
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Άρθρο Ζ-566:
ΠΟΝΤΙΚΙ Η/Υ, Mouse (2-key, optical)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή
µίας ενός ποντικιού Η/Υ (mouse 2-key, optical), που περιλαµβάνει :
−

Ιδίου κατασκευαστή µε αυτόν του συστήµατος Η/Υ, στο οποίο θα εγκατασταθεί

−

Τεχνολογία: Optical

−

Μέγιστο DPI: 1.000

−

Σύνδεση: Ενσύρµατο

−

Plug’ n’ Play

−

Σύνδεση: USB

−

Αριθµός Πλήκτρων: 2

−

Τροχός Κύλισης

−

Χρώµα: Μαύρο

Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο.
ΕΓΓΥΗΣΗ
−

∆ύο (2) έτη αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή
ή από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 25,00
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Άρθρο Ζ-567:ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
−

Μήκος: 1,5µ

−

Θέσεις: 3

−

Έξοδοι Schuko: 3

−

Προστασία από βραχυκύκλωµα

−

Χρώµα: Λευκό

Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε €
(Αριθµητικά): 5,00
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Άρθρο Ζ-568: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ IP
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70% ΗΛΜ-48+ 30%+ΗΛΜ-61)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή
ενός τηλεφωνικού κέντρου IP συνεχούς λειτουργίας, σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε., τη
Μελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει :
-

Ολοκληρωµένο τηλεφωνικό κέντρο (Τ/Κ), ψηφιακό και συµβατό µε τα έως
σήµερα ισχύοντα και προδιαγραφόµενα από τους διεθνής οργανισµούς ETSI
σχετικά µε τις υπηρεσίες ISDN. Πλήρως συµβατό µε το πρωτόκολλο Internet (IP)
για πρόσβαση σε δίκτυο δεδοµένων και µε ενσωµατωµένη κάρτα IP. Η
σηµατοδοσία που θα χρησιµοποιείται θα βασίζεται στο πρότυπο της CCITT Q931
και ECMA QSIg. Το ΤΚ θα πρέπει να καλύπτει όλες τις βασικές δυνατότητες
διακίνησης και διαχείρισης φωνής

-

Φραγή: η πρόσβαση για υπεραστικές κλήσεις θα µπορεί να γίνεται µε χρήση
κωδικού κι από οποιαδήποτε συσκευή. Η τελοχρέωση θα µπορεί να γίνεται κατά
κωδικό ή κατά εσωτερικό νούµερο

-

Ηλεκτρονικό κατάλογο µε το όνοµα και τον εσωτερικό αριθµό κάθε συνδροµητή.
Ο ηλεκτρονικός κατάλογος θα είναι προσβάσιµος από όλες τις ψηφιακές κι όχι
µόνο από την κονσόλα

-

Αναγνώριση καλούντος (αριθµός & όνοµα) για όλους τους συνδροµητές

-

∆ροµολόγηση των εισερχοµένων κλήσεων ενός εσωτερικού τηλεφώνου σε θέση
που επιλέγεται από τον ίδιο τον χρήστη

-

Αυτόµατη επανάκληση για εσωτερικό που είναι κατειληµµένο είτε απουσιάζει

-

Το τηλεφωνικό κέντρο θα προσφέρει δυνατότητα 3-way conference και θα είναι
έτσι εξοπλισµένο

-

Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του συστήµατος θα πρέπει προεπιλεγµένες
συσκευές να δέχονται αυτόµατα τις γραµµές κέντρου πόλης

-

Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια
του ιδίου κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε
άλλα τρίτων κατασκευαστών.

ΕΓΓΥΗΣΗ
-

Τρία (3) έτη αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή
ή από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του
Τιµή ανά µονάδα
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια €
(Αριθµητικά): 1.400,00
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Άρθρο Ζ-569:
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ IP
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70% ΗΛΜ-48+ 30%+ΗΛΜ-61)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή
µίας τηλεφωνικής συσκευής (Τηλεφωνικές συσκευές IP) συνεχούς λειτουργίας,
σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που
περιλαµβάνει :
-

Πληκτρολόγιο: 20 πλήκτρων

-

Πλήκτρο Redial

-

Recall/Ρυθµιζόµενο FLASH

-

Λυχνία LED

Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του
ιδίου κατασκευαστή µε το Τηλεφωνικό Κέντρο, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση
εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών.
ΕΓΓΥΗΣΗ
-

∆ύο (2) έτη αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή
ή από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατό €
(Αριθµητικά): 100,00
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Άρθρο Ζ-570:
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70% ΗΛΜ-48+ 30%+ΗΛΜ-61)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή
µίας ασύρµατης τηλεφωνικής συσκευής συνεχούς λειτουργίας, που περιλαµβάνει :
-

Τεχνολογία: DECT/ GAP

-

Οθόνη: Φωτιζόµενη τριών (3) γραµµών

-

Πληκτρολόγιο: Φωτιζόµενο

-

Λίστα των τελευταίων 20 αναπάντητων κλήσεων µε ηµεροµηνία και ώρα

-

Οπτική σήµανση αναπάντητων κλήσεων

-

Αναγνώριση κλήσεων

-

Μνήµη: 150 αριθµοί

-

Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες

-

∆ιάρκεια Μπαταρίας: 220 ώρες σε αναµονή, 20 ώρες σε οµιλία

-

Εµβέλεια συσκευής: 300m σε εξωτερικό χώρο, 50m σε εσωτερικό

Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του
ιδίου κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων
κατασκευαστών.
ΕΓΓΥΗΣΗ
-

∆ύο (2) έτη αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή
ή από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του

Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα €
(Αριθµητικά): 50,00
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Άρθρο Ζ-571: ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ – ΜΝΗΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ 32 GB – ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια και παράδοση στην Υπηρεσία µιας ψηφιακής φωτογραφικής
µηχανής µε τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά :
-

Τύπος: Compact

-

Αισθητήρας: CCD

-

Ανάλυση Αισθητήρα (εκατοµµύρια pixel): 16,2

-

Τύπος Οθόνης: LCD

-

Οπτικό Zoom: 5

-

Ψηφιακό Zoom: 5

-

Σταθεροποιητής Εικόνας

-

Αναλογία στα 35 mm: 25 - 125

-

∆ιάφραγµα Φακού: 2,5 - 6,3

-

Μέγιστη Ευαισθησία φωτός (ISO): 3.200

-

Αντιστάθµιση έκθεσης: +/- 2 EV

-

Μπαταρία: Li Επαναφορτιζόµενη

-

Φορτιστής µπαταριών: Να εµπεριέχεται

-

Θύρες: AV-Out, USB 2.0

-

Υποστηριζόµενοι τύποι µνηµών: microSD, microSDHC, microSDXC

-

Compatibility: Windows 8 (32 bit /64 bit)/ Windows 7 (32 bit/64 bit), Microsoft
Windows XP 32 bit, Linux

-

Μνήµη – χωρητικότητα – τύπος – class: 32 GB - Secure Digital High Capacity Class 4

-

Ταχύτητα διαµεταγωγής δεδοµένων µνήµης: 4 MB/sec ελάχιστη

-

Θήκη µεταφοράς ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής: Θα πρέπει να µπορεί να
δεχτεί το κυρίως σώµα της ψηφιακής µηχανής και όλα τα παρελκόµενά της
(Καλώδια τροφοδοσίας – σύνδεσης για Η/Υ - φορτιστή κ.λπ.)

Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο.
ΕΓΓΥΗΣΗ
-

∆ύο (2) έτη αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή
ή από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα €
(Αριθµητικά): 150,00
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Άρθρο Ζ-572:
∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ (ROUTER)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και αντικατάστασης δροµολογητή NBD fix (Next
Business Day) σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που απαιτεί ο πάροχος υλοποίησης
δικτύου MPLS - VPN.
Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια του
ιδίου κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων
κατασκευαστών.

Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια €
(Αριθµητικά): 1.000,00
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Άρθρο Ζ-573:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ USB

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή
ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου συνεχούς λειτουργίας, σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε., τη
Μελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει :
-

Χωρητικότητα: 1 ΤΒ
Μέγεθος: 2.5 inches
Σύνδεση: USB 3.0
Maximum ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων: 5 Gbit/sec
Τροφοδοσία µόνο από θύρα USB
Compatibity: Windows 8/8.1 (32 bit /64 bit)/ Windows 7 (32 bit/64 bit), Microsoft
Windows XP 32 bit, Linux

Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο.
ΕΓΓΥΗΣΗ
-

Τρία (3) έτη αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή
ή από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του

Άρθρο Ζ-573.1: Εξωτερικός Σκληρός ∆ίσκος USB, 1ΤΒ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα €
(Αριθµητικά): 80,00

Άρθρο Ζ-573.2: Εξωτερικός Σκληρός ∆ίσκος USB, 2 TB
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ
Άρθρο Ζ-574:

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα €
(Αριθµητικά): 130,00
Εξωτερικός Σκληρός ∆ίσκος USB, 3 TB
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)

Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα €
(Αριθµητικά): 180,00
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Άρθρο Ζ-575:
USB MEMORY STICK 32 GB
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου,, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές
προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης,
που περιλαµβάνει :
-

Χωρητικότητα: 32 GB

-

Σύνδεση: USB 3.0

-

Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης: 90 MB/sec

-

Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής: 25 MB/s

-

Compatibity: Windows 8/8.1 (32 bit /64 bit)/ Windows 7 (32 bit/64 bit), Microsoft
Windows XP 32 bit, Linux

Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο.
ΕΓΓΥΗΣΗ
-

Πέντε (5) έτη αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη
κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του

από

τον

Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00
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Άρθρο Ζ-576:
ANALOG VOICE GATEWAY
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή
ενός αναλογικού Voice Gateway συνεχούς λειτουργίας, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει :
-

Voice Ports: 4/8

-

Telephone Interfaces: FXS, FXO, or mixed FXS/FXO, RJ11

-

Network Interface: 10/100 BASE-TX, RJ45

Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο.
ΕΓΓΥΗΣΗ
-

Ένα (1) έτος
αντικατάσταση του συστήµατος, παρεχόµενη από τον
κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα €
(Αριθµητικά): 150,00
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Άρθρο Ζ-577:
ΠΡΙΖΑ VOICE – DATA UTP Cat5E επίτοιχες (λευκό)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή
µιας πρίζας voice-data UTP Cat5e µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
-

Κατηγορία: 5Ε

-

UTP Ports: 2, RJ45

-

Επίτοιχο µε αυτόµατα καλύµµατα θυρών

-

Χρώµα: Λευκό

Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο.

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
-

Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή που
απαιτείται για την παράδοση σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 25,00

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\TM_χωρίς προµέτρηση.doc

- 741 -

000A-00VA/5385
000C-00VA/5386

Άρθρο Ζ-578: ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΓΙΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, επίτοιχου καναλιού πλάτους
για διέλευση καλωδιώσεων voice/ data.
Το βασικό τεµάχιο µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργιο.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
-

Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή που
απαιτείται για την παράδοση σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
Προµήθεια και εγκατάσταση του καλύµµατος του καναλιού

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα €
(Αριθµητικά): 12,00
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Άρθρο Ζ-579:
SCHUKO ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, µιας schuko πρίζας ρεύµατος
µε εσωτερικό κάλυµµα ακροδεκτών
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
-

Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή που
απαιτείται για την παράδοση σε κανονική και πλήρη λειτουργία.

Τιµή ανα τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι €
(Αριθµητικά): 20,00
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Άρθρο Ζ-580: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΚ/ΚΕΣ/Κ∆Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Εγκατάσταση, δοκιµή, θέση σε λειτουργία προσαρµογών, νέων εκδόσεων ή/και
αναβαθµίσεων εξοπλισµού και λογισµικού για την διατήρηση σε άριστη λειτουργική
κατάσταση των συστηµάτων SCADA/TMS, CCTV, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/∆ΙΚΤΥΩΝ που
λειτουργούν στα ΚΕΚ/ΚΕΣ/Κ∆Α της Εγνατίας οδού, των κάθετων αξόνων και εν γένει
στα γεωγραφικά σηµεία που δραστηριοποιείται η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., ώστε να
πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας για την κυκλοφορία οχηµάτων στην οδό, τις
σήραγγες και τα λοιπά τεχνικά της οδού (π.χ. γέφυρες) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
µελέτης και κατασκευής του έργου και την Ελληνική νοµοθεσία.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
Εγκατάσταση λειτουργικών συστηµάτων (π.χ. Windows server) στους
servers
- Εκπαίδευση προσωπικού της ΕΟΑΕ για 20 ώρες για την διαχείριση των
εν λόγω εγκαταστάσεων - αναβαθµίσεων στις εγκαταστάσεις της ΕΟΑΕ
- Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση
και δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική
και πλήρη λειτουργία.
- Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού και του λογισµικού
που θα παραδοθεί εν λειτουργία.
-

Πριν από οποιαδήποτε υλοποίηση/εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει
µελέτη εφαρµογής η οποία θα περιλαµβάνει την υπό εξέταση αναβάθµιση (π.χ.
σύστηµα και τα επιµέρους υποσυστήµατα, λογισµικά, κλπ.), η οποία θα
απαρτίζεται από α) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, β) Κόστος (ποσοστό επί του
συνόλου), γ) Τεχνική περιγραφή. Η µελέτη αυτή θα ελεγχθεί και θα αναθεωρηθεί
εάν απαιτηθεί αντίστοιχα από την ΕΟΑΕ και θα προσδιορίζει µε ακρίβεια τις
τεχνικές προδιαγραφές του υπό αναβάθµιση συστήµατος και των υποσυστηµάτων
που απαιτούνται.
Η µελέτη εφαρµογής, η αµοιβή της οποίας περιλαµβάνεται στην τιµή του
παρόντος άρθρου, θα προσδιορίσει µε ακρίβεια όλα τα τµήµατα του εξοπλισµού,
λογισµικού και των απαραίτητων υπηρεσιών εγκατάστασης θέσης σε λειτουργία,
δοκιµών, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης ώστε να καλύπτονται µε επάρκεια
οι στόχοι του έργου, όπως αυτοί αναφέρονται στην παράγραφο Τεχνική
Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.
Τιµή για την Προµήθεια Υπηρεσιών αναβάθµισης συστηµάτων ΚΕΚ/ΚΕΣ/Κ∆Α
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα χιλιάδες €
(Αριθµητικά): 160.000,00
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Άρθρο Ζ-581: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕ∆ΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΚ/ΚΕΣ/Κ∆Α
(ΤΜΗΜΑ Α)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια και παράδοση στην Υπηρεσία εφεδρικού εξοπλισµού
πληροφορικής που θα αντικαταστήσει σε περίπτωση βλάβης τον αναφερόµενο στην
Τεχνική Περιγραφή (Παράρτηµα 18) υφιστάµενο εξοπλισµό πληροφορικής που
βρίσκεται εγκατεστηµένος στα ΚΕΚ/ΚΕΣ/Κ∆Α της Εγνατίας Οδού.
Τα υλικά µπορεί να είναι ανακαινισµένα (refurbished) από τον κατασκευαστή και όχι
από τρίτους και να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1
έτους. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η προµήθεια ιδίου τύπου εξοπλισµού,
επιτρέπεται η προµήθεια αντίστοιχου εξοπλισµού καινούργιου και αµεταχείριστου
που να καλύπτει κατ΄ελάχιστον τις ανάγκες που καλύπτονται σήµερα από τον ήδη
εγκατεστηµένο αντίστοιχο εξοπλισµό.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η παράδοση των υλικών στους χώρους
της ΕΟΑΕ που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.

Τιµή για την Προµήθεια Εφεδρικού εξοπλισµού για τα ΚΕΚ/ΚΕΣ/Κ∆Α (Τµήµα Α)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι €
(Αριθµητικά): 89.920,00
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Άρθρο Ζ-582: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕ∆ΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΚ/ΚΕΣ/Κ∆Α
(ΤΜΗΜΑ Β)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την προµήθεια και παράδοση στην Υπηρεσία εφεδρικού εξοπλισµού
πληροφορικής που θα αντικαταστήσει σε περίπτωση βλάβης τον αναφερόµενο στην
Τεχνική Περιγραφή (Παράρτηµα 19) υφιστάµενο εξοπλισµό πληροφορικής που
βρίσκεται εγκατεστηµένος στα ΚΕΚ/ΚΕΣ/Κ∆Α της Εγνατίας Οδού.
Τα υλικά µπορεί να είναι ανακαινισµένα (refurbished) από τον κατασκευαστή και όχι
από τρίτους και να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1
έτους. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η προµήθεια ιδίου τύπου εξοπλισµού,
επιτρέπεται η προµήθεια αντίστοιχου εξοπλισµού καινούργιου και αµεταχείριστου
που να καλύπτει κατ΄ελάχιστον τις ανάγκες που καλύπτονται σήµερα από τον ήδη
εγκατεστηµένο αντίστοιχο εξοπλισµό.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η παράδοση των υλικών στους χώρους
της ΕΟΑΕ που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.

Τιµή για την Προµήθεια Εφεδρικού εξοπλισµού για τα ΚΕΚ/ΚΕΣ/Κ∆Α (Τµήµα Β)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα €
(Αριθµητικά): 26.260,00
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ΆΡΘΡΟ Ζ-582: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VIDEO SERVER
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΜΕΡΩΝ CCTV ΣΕ VIDEO WALL
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62)
Για την προµήθεια και εγκατάσταση ενός συστήµατος video server διαµόρφωσης
απεικόνισης καµερών CCTV σε video wall σε ένα Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της
Εγνατίας οδού.
Πριν από οποιαδήποτε υλοποίηση/εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µελέτη
εφαρµογής η οποία θα περιλαµβάνει το παραπάνω σύστηµα και τα επιµέρους
υποσυστήµατα, η οποία θα απαρτίζεται από α) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης β)
τεχνική περιγραφή. Η µελέτη αυτή θα ελεγχθεί και θα αναθεωρηθεί εάν απαιτηθεί
αντίστοιχα από την ΕΟΑΕ και θα προσδιορίζει µε ακρίβεια τις τεχνικές προδιαγραφές
του συστήµατος και των υποσυστηµάτων που απαιτούνται.
Η µελέτη εφαρµογής, η αµοιβή της οποίας περιλαµβάνεται στην τιµή του παρόντος
άρθρου, θα προσδιορίσει µε ακρίβεια όλα τα τµήµατα του εξοπλισµού, λογισµικού και
των απαραίτητων υπηρεσιών εγκατάστασης θέσης σε λειτουργία, δοκιµών, τεχνικής
υποστήριξης και συντήρησης ώστε να καλύπτονται µε επάρκεια οι στόχοι του έργου,
όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω.
Το σύστηµα video server διαµόρφωσης απεικόνισης καµερών CCTV σε video wall,
θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο :
• Έναν (1) Η/Υ τύπου server µαζί µε το απαιτούµενο λογισµικό εφαρµογής για
τη διαµόρφωση απεικόνισης ενός Video Wall
• Υλικό επεξεργασίας video (µονάδες µε πολλαπλές κάρτες επεξεργασίας
video, δοµηµένες σε κατάλληλη βαθµιδωτή αρχιτεκτονική, µε τις
απαιτούµενες µονάδες εισόδου/εξόδου για την εφαρµογή ταυτόχρονης
απεικόνισης ;έως εκατό (100) σηµάτων video), που θα ενσωµατώνει τις
οθόνες και τα σήµατα της εξόδου των αποκωδικοποιητών σε ένα ενιαίο
σύστηµα Video Wall
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• της προµήθειας, µεταφορά στο τόπο του έργου και εγκατάστασης των
απαιτούµενων υλικών και εξοπλισµών, συµπεριλαµβανοµένων των
καλωδίων επικοινωνίας και ηλεκτρικής τροφοδοσίας
• της εργασίας επιτόπου τοποθέτησης τους
• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων
µε τις οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες
• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών
• Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση
και δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε
κανονική και πλήρη λειτουργία.
• Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού.
• Όλη την τεκµηρίωση (documentation), τις άδειες (perpetual licenses) στο
όνοµα της ΕΟΑΕ και τα µέσα εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.)
για το παραπάνω λογισµικό.
• Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη
λειτουργία, τη ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω
εξοπλισµού.
• Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη
χρήση, στη διαχείριση (administration) και τη ρύθµιση όλου του
παραπάνω λογισµικού.
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Τιµή ανά τεµάχιο συστήµατος video server διαµόρφωσης απεικόνισης
καµερών CCTV σε video wall
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Tριάντα χιλιάδες €
(Αριθµητικά): 30.000,00
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