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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών,
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται
στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην
περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που
περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες που
είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα
λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και
την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού
προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως
ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι:
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της
επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώματα για προμήθειες
εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήμου, όπως ισχύουν κατά την
ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για
Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη
Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα
δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε παρέχεται στους
ενδιαφερόμενους το δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα
ή άμεσα.
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Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του
μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54
πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν
αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,
καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ
131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα
υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-453) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79).
1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και
βοηθητικών υλικών ενσωματωμένων και μη, μετά των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων,
ασφαλίσεων μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας μεταφορικών μέσων και κάθε είδους
μετακινήσεων μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η
μεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων
και σταλίες μεταφορικών μέσων των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων
ορυγμάτων και υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού,
θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίμων, νυκτερινών (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ξεχωριστά) κλπ. του κάθε είδους
προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι,
προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.)
ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της
Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου.
1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή,
την οργάνωση, τη διαρρύθμιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου,
με όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού
ρεύματος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.
1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και
δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.
1.1.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής
προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού,
υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά
των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων
μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των
δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους
περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο
ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους
οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή
των έργων της παρούσας σύμβασης).
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1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού,
μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι
άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου.
1.1.9 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης
κυκλοφορίας της οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα
προστασίας όλων των όμορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή
ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ καθώς και η δαπάνη ασφάλισης του
έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του. Οι
δαπάνες για τα μέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της κατασκευής τους
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ)
και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ.
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους
"δοκιμαστικά τμήματα", που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, δοκιμές,
αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους
μηχανήματος ή άλλου εξοπλισμού (π.χ. ικριωμάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη
κατασκευή του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η
συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση
τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η
κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν ευθύνεται ο Κύριος του Έργου, η απομάκρυνσή τους
μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες
μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση
των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για
λειτουργία (έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων
σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση
ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους
υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται
ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία
πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών,
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων
υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που ισχύουν σύμφωνα με τους
περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.1.13 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και
μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν
εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιορισμένης
έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές
παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η,
κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων,
από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές
υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών
τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα
του τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση
της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή
ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε
άλλα έργα κλπ.).
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1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων
ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών
μέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.:
(1)
Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου
των 3,0 μ, που τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας
οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή
την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον
επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων
δημοπράτησης.
(2)
Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί,
δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθημερινή κάλυψη των
ορυγμάτων, , την ενημέρωση του κοινού, τη σήμανση (πλην εκείνης που προκύπτει
από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ξεχωριστά), τη σηματοδότηση και την
εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης
της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω
εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των εργασιών και τη διαμόρφωση των χώρων
αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην Ε.Σ.Υ..
1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των
χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών
εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες
κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς
και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο
εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής
Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη
δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της
παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου
Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.1.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο του
έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η
σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, που θα τα
υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου
μετρήσεις.
1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των
καταλόγων οπλισμού (όπου αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να
υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.
1.1.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές
τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των
σχετικών αδειών και οι εργασίες, που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή
άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την
κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης
υδάτων) και διευθετήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων
ομβρίων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται οι κατασκευές του έργου, οι
υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του
έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών
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κλπ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από
οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους ορίζεται.
1.1.21Οι δαπάνες για χρησιμοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.22 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων
στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για
κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών,
περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για
την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του
χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη
αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους.
1.1.23 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των
Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από
τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από
την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά
όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.
1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και
αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την
κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε
αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας,
των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
1.1.26 Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας,
κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που
απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και
εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση
προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι
δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική
τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
1.1.27 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές
επιστρώσεις επ' αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός,
άρση και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες.
1.1.28 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων
αγωγών, φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που
συμβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου).
1.1.29 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες
ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ.
1.1.30 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες
Επιχειρήσεις, Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.),
εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία
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προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
1.1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες οι
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του έργου.
1.1.33 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων δικτύων, όπως φυσικοί ή τεχνητοί υδάτινοι
αγωγοί, αγωγοί αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής κλπ, τα οποία θα επηρεαστούν
από την κατασκευή του έργου, και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσμενείς
μεταχειρίσεις,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος
δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις
χωματουργικές κυρίως ή άλλες εργασίες.
1.1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.2

Στις τιμές μονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται
επίσης οι δαπάνες φορτωεκφόρτωσης και μεταφοράς της ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου
από τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών μέχρι τη θέση επεξεργασίας της και μέχρι τη θέση
ενσωμάτωσής της, η σταλία μεταφορικών μέσων και ο χαμένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων,
καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την έντεχνη χρήση της (θέρμανση, παραγωγή
διαλυμάτων κλπ) πλην της αξίας της ασφάλτου.

1.3

Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα
Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις
ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών,
ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων
κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων,
λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα.
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε
ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των
τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου.

1.4

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον
Κύριο του Έργου.

1.5

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται
στο παρόν Τιμολόγιο και είναι παρεμφερείς προς εκείνες, που καλύπτονται από αυτό αλλά
παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης) ή επιμετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του
παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους ως τα κατωτέρω παραδείγματα:
(1)

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (ομβρίων, ακαθάρτων)
από τσιμεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες
Για εσωτερική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και
για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και μεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα
γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος συμβατικού
σωλήνα της αμέσως μικρότερης υπάρχουσας στο παρόν Τιμολόγιο εσωτερικής
διαμέτρου, με βάση το λόγο:
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DN / DM
όπου

DN: Εσωτερική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος συμβατικού
περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.

σωλήνα

που

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.
(2)

Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση
το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3)

Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το
λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του
παρόντος Τιμολογίου
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ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Άρθρο Α-1: ΕΚΣΚΑΦΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΔΑΦΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1110)
Για την εκσκαφή, μετά της μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος,
τύρφης και λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους,
σύμφωνα με τη μελέτη ή και τις εντολές της Υπηρεσίας, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, που θα
εκτελεσθεί 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 περιλαμβάνεται η δαπάνη προσέγγισης των μεταφορικών μέσων και
μηχανημάτων, η δαπάνη εκσκαφής με κάθε μέσον, απομάκρυνσης και αποστράγγισης των υδάτων
και μόρφωσης παρειών και σκάφης, η δαπάνη διαλογής των προϊόντων εκσκαφής, κάθε είδους
φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, μετά της
σταλίας αυτοκινήτων και του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων, είτε για προσωρινή απόθεση
(στοκάρισμα) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε
επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά ή πλεονάζοντα. Σε περίπτωση
προσωρινών αποθέσεων, στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη τυχόν ενδιάμεσων
φορτοεκφορτώσεων και μετακινήσεών τους σε άλλες θέσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούμενος
χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και η
δαπάνη διαμόρφωσής τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι τη χρονική στιγμή, που θα
χρησιμοποιηθούν στο έργο. Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων, στην τιμή
περιλαμβάνεται, εκτός από τη μεταφορά τους σε θέσεις έγκρισης της Υπηρεσίας και η διαμόρφωσή
τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και της περιβαλλοντικής μελέτης.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση
θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου (πλην εκείνων που θα παραδοθούν προς
εκμετάλλευση) με τη δέσμευση ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την προστασία των δέντρων
που βρίσκονται εκτός του εύρους καταλήψεως της οδού και θα διατηρηθούν. Στην τιμή
περιλαμβάνεται επίσης και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία ώστε να προκύψουν προϊόντα
κατάλληλα για περαιτέρω εκμετάλλευση και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην παρ. 6.2.2.1 της
ΠΤΠ Χ1.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, σύμφωνα με την παρ.
6.2.2 της ΠΤΠ Χ1.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε πάχους, μετά της
μεταφοράς τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και ογδόντα τέσσερα λεπτά
(Αριθμητικά): 1,84
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Άρθρο Α-2: ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)
Για τη γενική εκσκαφή, μετά της 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 ή και με τα χέρια, εν
ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή:
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ. μετά της
μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,
- για τη διευθέτηση χειμάρρων πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ,
- 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 3.00 μέτρων,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνεται με άλλο άρθρο αυτού του
τιμολογίου
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη:
• προσέγγισης μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εκσκαφής με οποιοδήποτε μέσο
ή και με τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων,
μόρφωσης των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης, σχηματισμού των
αναβαθμών
• διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο
(χωματοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και μεταφοράς 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 δαπάνη του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και
κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάμεσες
θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε
τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαμόρφωσης των αποθέσεων σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και της περιβαλλοντικής μελέτης
• αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με
συμπύκνωση ή με τσιμέντο, αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης
συρματόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI), μανδροτοίχων από λιθοδομή, γενικών
λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών (θεμελίων ή ανωδομής), κρασπεδορείθρων και
στερεών εγκιβωτισμού, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών.
• απαιτούμενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς
και η δαπάνη εκθάμνωσης κοπής, ξερίζωσης και απομάκρυνσης δένδρων
ανεξαρτήτως περιμέτρου σε οποιαδήποτε απόσταση.
• αντιμετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη
κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
• συμπύκνωσης 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 στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα Π.Κ.Ε. σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε
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•
•
•
•

ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR
(PROCTOR MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO T 180).
κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωμάτων με κατάλληλες μεθόδους
σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης
κάθε είδους σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού και η δαπάνη αντιμετώπισης κάθε
είδους δυσκολίας για την εφαρμογή των μέτρων προσωρινής ή μόνιμης αντιστήριξης
των πρανών των Cut and Cover και των στομίων σηράγγων και Cut and Cover
επανεπίχωσης (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει
απαίτηση συμπύκνωσης
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, και
την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1.

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης της
εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραμμα εκτέλεσης του
έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων γενικών
εκσκαφών γαιών και ημίβραχου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια
εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον των
προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία με
τεκμηριωμένους λόγους.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ημιβράχου μετά της μεταφοράς των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο € και έντεκα λεπτά
(Αριθμητικά): 2,11
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Άρθρο Α-3: ΟΡΥΞΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ
Για τη γενική όρυξη, μετά της μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, βραχωδών εδαφών,
περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως
πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της
θέσης εργασίας (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο) και των
δυσχερειών που προκαλεί, για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο με σφύρα
ή και με τα χέρια, χωρίς ή με κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (λαμβανομένων υπόψη
των ισχυόντων περιορισμών χρήσης ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με
κτίσματα, γραμμές πυλώνων και υποσταθμούς ΔΕΗ ή/και άλλες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή
στρατιωτικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών
Εργασιών-ΦΕΚ.931/Β/31.12.84, των σχετικών περιορισμών ΔΕΗ ή και άλλων περιορισμών που
ισχύουν), ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή μέσα σε
νερό, σύμφωνα με την ΠΤΠ Χ1 και τους όρους δημοπράτησης.
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, όρυξη:
− ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ μετά της
μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,
− για τη διευθέτηση χειμάρρων πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ,
− για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων
− τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται
στη συνέχεια των γενικών ορύξεων της οδού
− τεχνικών Cut and Cover και για τη λήψη μέτρων προσωρινής και μόνιμης
αντιστήριξης των πρανών εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνεται με άλλο άρθρο
αυτού του τιμολογίου.
− για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover σύμφωνα και με τις η μελέτη
και τα τεύχη δημοπράτησης.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη:
• προσέγγισης μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, όρυξης με οποιοδήποτε μέσο ή
και με τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, απομάκρυνσης και αποστράγγισης
των υδάτων, μόρφωσης των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης,
σχηματισμού των αναβαθμών
• δημιουργίας διατρημάτων γόμωσης,
• προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης, πυροδότησης εκρηκτικών υλών με όλες τις
απαιτούμενες εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές
ύλες, φυτίλια, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.)
• διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο
(χωματοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε
απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για
απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η
δαπάνη του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των
αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η δαπάνη
επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η
δαπάνη διάστρωσης και διαμόρφωσης των αποθέσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις
των όρων δημοπράτησης και της περιβαλλοντικής μελέτης
• καθαίρεσης τυχόν άοπλων σκυροδεμάτων, που βρίσκονται εντός του όγκου των
γενικών εκσκαφών, εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν στο άρθρο των γενικών
εκσκαφών γαιών - ημίβραχου, των οποίων η καθαίρεση δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα.
• της τυχόν απαιτούμενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής καθώς και της
εκθάμνωσης, κοπής, ξερίζωσης και απομάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιμέτρου
σε οποιαδήποτε απόσταση.
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• αντιμετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη
κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές αυτής, όπως
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
• κάθε είδους σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού και η δαπάνη αντιμετώπισης κάθε
είδους δυσκολίας για την εφαρμογή των μέτρων προσωρινής ή μόνιμης αντιστήριξης
των πρανών των και Cut and Cover των στομίων σηράγγων και Cut and Cover
• επανεπίχωσης (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει
απαίτηση συμπύκνωσης
• καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και
την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1.
Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση
της εργασίας σε μια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραμμα εκτέλεσης του
έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.
Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται μετά από εντολή της Υπηρεσίας και υπό την προϋπόθεση
ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη χρήση των εκρηκτικών σύμφωνα με την ΚΥΑ
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου.
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των έτοιμων εκτελεσμένων
εκσκαφών βράχου, με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και στην περίπτωση
γενικών εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις
επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν του δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία με τεκμηριωμένους
λόγους.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο γενικής όρυξης βράχου, μετά της μεταφοράς τους σε
οποιαδήποτε απόσταση
Άρθρο Α-3.1: Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1133Α)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και εβδομήντα εννέα λεπτά
(Αριθμητικά): 3,79

Άρθρο Α-3.2: Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1133Α)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και δεκαεννέα λεπτά
(Αριθμητικά): 5,19

Άρθρο Α-3.3: Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1133Α)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και εξήντα εννέα λεπτά
(Αριθμητικά): 7,69
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Άρθρο Α-4: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ
Άρθρο Α-4.1: Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1212)
Για τη διάνοιξη 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 3.00 μ., σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και
της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης
συρματόπλεκτων κιβωτίων, μανδρότοιχων καλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου,
μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής με οιαδήποτε μηχανικά μέσα ή με τα
χέρια, διαλογής των προϊόντων εκσκαφής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους με οποιοδήποτε
μεταφορικό μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη,
σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του
χαμένου χρόνου μεταφοράς και για την τυχόν εναπόθεση ή τις οποιεσδήποτε ενδιάμεσες
φορτοεκφορτώσεις. Επίσης περιλαμβάνεται ανηγμένα η δαπάνη για την εκθάμνωση, κοπή και
εκρίζωση δέντρων οποιασδήποτε περιμέτρου, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου και
απομάκρυνση αυτών από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς και για την
εργασία μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα της τάφρου, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Χ1 και την
παρ. 9.2.Β της Π.Τ.Π. 110.
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων εκσκαφών
τάφρου, με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.
Τιμή ενός κυβικού μέτρου εκσκαφής τάφρου σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, μετά
της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο € και εβδομήντα επτά λεπτά
(Αριθμητικά): 2,77
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Άρθρο Α-4.2: Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1220)
Για τη διάνοιξη 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 3.00 μ, σε έδαφος βραχώδες (σε περίπτωση που το ποσοστό
βράχου είναι μεγαλύτερο του 80%) ανεξαρτήτως σκληρότητας, περιλαμβανομένης και της
αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας και της αποσύνθεσης πλακοστρώσεων,
την καθαίρεση αόπλων σκυροδεμάτων, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, μετά της
μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής με οιαδήποτε μηχανικά μέσα ή με τα
χέρια, η δαπάνη χρήσεως εκρηκτικών και των συμπαρομαρτουσών εκ της χρήσεως αυτής δαπανών
(ασφάλειας, προστασίας μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών) και η δαπάνη διαλογής των
προϊόντων εκσκαφής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και
σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που
κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του χαμένου χρόνου
μεταφοράς και για την τυχόν εναπόθεση ή τις οποιεσδήποτε ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις. Επίσης
περιλαμβάνεται ανηγμένα η δαπάνη για την εκθάμνωση, κοπή και εκρίζωση δέντρων
οποιασδήποτε περιμέτρου, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου και απομάκρυνση αυτών
από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς και για την εργασία μόρφωσης των
πρανών και του πυθμένα της τάφρου, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Χ1 και την παρ. 9.2.Β της Π.Τ.Π.
110.
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων εκσκαφών
τάφρου, με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.
Τιμή ενός κυβικού μέτρου εκσκαφής τάφρου σε έδαφος βραχώδες, μετά της μεταφοράς
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και πενήντα έξι λεπτά
(Αριθμητικά): 5,56
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Άρθρο Α-4.3: Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1220)
Για τη διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής ή τραπεζοειδούς διατομής, που
κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, και για τα
τμήματά της πλάτους μικρότερου ή ίσου των 3.00 μ. σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι
υφισταμένων ορυγμάτων οποιουδήποτε ύψους, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής με οιαδήποτε μηχανικά μέσα ή με τα
χέρια, διαλογής των προϊόντων εκσκαφής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους με οποιοδήποτε
μεταφορικό μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη,
σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του
χαμένου χρόνου μεταφοράς και για την τυχόν εναπόθεση ή τις οποιεσδήποτε ενδιάμεσες
φορτοεκφορτώσεις. Επίσης περιλαμβάνεται ανηγμένα η δαπάνη για την κατασκευή
προσπελάσεων, την εκθάμνωση, κοπή και εκρίζωση δέντρων οποιασδήποτε περιμέτρου, που
βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου και απομάκρυνση αυτών από την περιοχή του έργου σε
οποιαδήποτε απόσταση καθώς και για την εργασία μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα και
γενικά κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά πλην όμως είναι απαραίτητη για την άρτια και
επιμελημένη εκσκαφή τάφρου στο φρύδι υφισταμένων ορυγμάτων οποιουδήποτε ύψους.
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμέων εκσκαφών
τάφρου, με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων.
Τιμή ενός κυβικού μέτρου εκσκαφής τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι
υφισταμένων ορυγμάτων μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και πέντε λεπτά
(Αριθμητικά): 5,05
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Άρθρο Α-4.4: Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟIK-2113)
Για τη διάνοιξη με τα χέρια τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής, που
κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού και για τα
τμήματά της πλάτους μικρότερου ή ίσου των 3.00 μ, σε έδαφος πάσης φύσεως στους πόδες των
επιχωμάτων οποιουδήποτε βάθους από τη στάθμη προσπελάσεων (στέψης επιχώματος κ.λπ.), μετά
της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής με τα χέρια, διαλογής των προϊόντων
εκσκαφής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και σε
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν
ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του χαμένου χρόνου μεταφοράς
και για την τυχόν εναπόθεση ή τις οποιεσδήποτε ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις. Επίσης
περιλαμβάνεται ανηγμένα η δαπάνη για την εκθάμνωση, κοπή και εκρίζωση δέντρων
οποιασδήποτε περιμέτρου που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου και η απομάκρυνση αυτών
από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση, για την άκρως επιμελημένη εργασία
μόρφωσης των πρανών αυτής και γενικά η δαπάνη για κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται
ρητά, πλην όμως είναι απαραίτητη για την άρτια και επιμελημένη εκσκαφή τάφρου με τα χέρια
στους πόδες των επιχωμάτων οποιουδήποτε βάθους από τη στάθμη προσπελάσεων (στέψη
επιχώματος κ.λπ.).
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων εκσκαφών
τάφρου, με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων.
Τιμή ενός κυβικού μέτρου εκσκαφής με τα χέρια τάφρου μετά της μεταφοράς των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και τριάντα έξι λεπτά
(Αριθμητικά): 11,36
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Άρθρο Α-5: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Για την πλήρη κατεδάφιση κτισμάτων μονόροφων ή πολυόροφων με φέροντα στοιχεία
από οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκες, δοκοί, τοιχεία 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 περιλαμβάνεται η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό πλακών,
δοκών, τοιχείων και υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, λιθοδομών και
οπτοπλινθοδομών, στεγών, θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, οποιασδήποτε κατασκευής 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.λ.π., η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των τάφρων και
υπόγειων χώρων που θα δημιουργηθούν λόγω των κατεδαφίσεων των θεμελίων-υπογείων κλπ, η
δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών και
εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές
σε οποιαδήποτε απόσταση και αν βρίσκονται αυτοί από το σημείο εκσκαφών, η δαπάνη για τις
τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η δαπάνη για χαμένους χρόνους και κάθε
είδους σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα
κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους, η δαπάνη
προσκόμισης-αποκόμισης και χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού, η δαπάνη για τα κάθε είδους
μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και
ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
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 τις παραγρ. 6.1.1. και 6.1.2. της Π.Τ.Π. ΧΙ.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρως κατεδαφιζόμενου κτίσματος, μετά της μεταφοράς σε
οποιαδήποτε απόσταση.

Άρθρο Α-5.1: Για ύψος έως και 4,0μ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2227)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκαέξι € και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 16,60
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Άρθρο Α-6: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6448)
Για την πλήρη κατεδάφιση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από
οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους είτε επί τοιχείου ύψους μέχρι 1.00 μ από σκυρόδεμα,
τοιχοποιία κλπ, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό του τοιχείου
ανωδομής και θεμελίων είτε είναι από σκυρόδεμα είτε από οποιοδήποτε υλικό και της περίφραξης,
η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των τάφρων που θα δημιουργηθούν λόγω των
κατεδαφίσεων των θεμελίων, 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 και αν βρίσκονται αυτοί από το έργο, η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές
εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η δαπάνη για χαμένους χρόνους και κάθε είδους σταλία
αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά
μέχρι τη στάθμη του φυσικού εδάφους, η δαπάνη προσκόμισης-αποκόμισης και χρήσης του
απαιτούμενου εξοπλισμού, η δαπάνη για τα κάθε είδους μέτρα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας,
σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων
ασφαλείας και των σχετικών αστυνομικών διατάξεων από την Ανάδοχο, την οποία βαρύνουν όλες
οι ευθύνες. Είναι υποχρέωση της Αναδόχου η διερεύνηση και ο εντοπισμός κατάλληλων θέσεων
απόθεσης των προϊόντων κατεδάφισης, για τις οποίες θα πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια των
Αρμόδιων Αρχών. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και
αν εξασφαλιστεί η δυνατότητα απόρριψης των προϊόντων κατεδάφισης.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως κατεδαφιζόμενης περίφραξης επί εδάφους ή επί τοιχείου,
ανεξαρτήτως ύψους, μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι ένα λεπτά
(Αριθμητικά): 5,21
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Άρθρο Α-7: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΟΞ/NO ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2226)
Για την καθαίρεση επένδυσης πρανούς οποιουδήποτε ύψους από εκτοξευόμενο
σκυρόδεμα οποιουδήποτε πάχους, η οποία πραγματοποιείται με ή χωρίς τη βοήθεια μηχανικών
μέσων με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, με μηχανικά μέσα ή και με τα χέρια, εν ξηρώ ή μέσα σε
νερό, ώστε να επακολουθήσει η κάλυψη των πρανών με χλοοτάπητα.
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται, ανεξαρτήτως δυσχερειών, η δαπάνη
καθαίρεσης 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
υλικών που θα προκύψουν σε θέσεις προσωρινές και μετά σε οριστικές επιτρεπόμενες από την
Υπηρεσία και τις Αρχές, η δαπάνη των μεταφορών όλων των υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις, το
χαμένο χρόνο και τις σταλίες στις προσωρινές και μετά στις οριστικές θέσεις, η δαπάνη
καθαρισμού του χώρου από τα προϊόντα αφαίρεσης καθώς και κάθε δαπάνη υλικών, εργασίας και
μηχανημάτων που απαιτούνται για την επιμελή αφαίρεση του σκυροδέματος, απομάκρυνση των
υλικών καθαίρεσης και διαμόρφωση των πρανών, ώστε να προκύψει επιφάνεια έτοιμη για
χλοοκάλυψη.
Επισημαίνεται ότι η τιμή του άρθρου αυτού είναι ανεξάρτητη από τη θέση, στην οποία
γίνονται οι εργασίες (μακριά ή κοντά, ψηλά ή χαμηλά σε σχέση με την υπάρχουσα οδό κλπ.) και
ότι ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος και
διατηρούμενου οχετού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαιρούμενης επένδυσης πρανών οποιουδήποτε ύψους
από εκτοξευόμενο σκυροδέματος οποιουδήποτε πάχους, μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε
απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο € και ενενήντα έξι λεπτά
(Αριθμητικά): 2,96
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Άρθρο Α-8: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ `Η
ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1310)
Για τον πλήρη καθαρισμό και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου
τριγωνικής διατομής ή ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος, με διαστάσεις και κλίσεις που
καθορίζονται στη μελέτη, που θα εκτελεσθεί (σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Χ1, την Π.Τ.Π. Τ 110 και
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης) με μηχανικά μέσα ή και με τα χέρια, μετά της μεταφοράς των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται 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, χαμένου χρόνου και μεταφοράς των προϊόντων
μόρφωσης σε οποιαδήποτε απόσταση για απόθεση σε θέσεις που επιτρέπονται από την Υπηρεσία
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα τεύχη δημοπράτησης. Στη δαπάνη αυτή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής του
αντίστοιχου ορύγματος, μόρφωσης και καθαρισμού τάφρων εντός ή στη συνέχεια της διατομής
οδού που κατασκευάζεται με την υπόψη εργολαβία, που πληρώνεται με άλλα άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου.
Στην κατηγορία των τάφρων τριγωνικής διατομής περιλαμβάνονται και οι τάφροι
τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα μικρότερο ή ίσο των 0,30 μ.
Τιμή ανά μέτρο μήκους καθαρισμού και μόρφωσης τάφρου ή ερείσματος σε κάθε είδους
έδαφος μετά της μεταφοράς των προϊόντων μόρφωσης σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα τρία λεπτά
(Αριθμητικά): 0,53
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Άρθρο Α-9: ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1420)
Για την άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα
πρανή ορυγμάτων ή επιχωμάτων υφιστάμενων οδών, που θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τη Π.Τ.Π. 13,
την Π.Τ.Π. Χ1, και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων, η δαπάνη
φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου, 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, σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. 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 και κατά τα
λοιπά όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Χ1 και την Π.Τ.Π. 13.
Ο όγκος της άρσης καταπτώσεων θα επιμετρηθεί με λήψη αρχικών και τελικών
διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο άρσης καταπτώσεων, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθμητικά): 0,94
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Άρθρο Α-10: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ
Για την προμήθεια, από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων, δανείων
χωματισμών είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση
υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ., σύμφωνα με την
ΠΤΠ Χ1, την Τ.Σ.Υ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για
την ανάπτυξη και ενεργοποίηση λατομείου ή δανειοθαλάμου, η δαπάνη προετοιμασίας (όπως
εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, αφαίρεση των φυτικών γαιών
και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και απομάκρυνσή τους σε
οποιαδήποτε απόσταση), η δαπάνη εκσκαφής δανειοθαλάμων σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης, η δαπάνη μόρφωσης των παρειών και του πυθμένα των δανειοθαλάμων, η δαπάνη
φορτοεκφορτώσεων με τους χαμένους χρόνους, σταλίες αυτοκινήτων η δαπάνη μεταφοράς των
δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, η δαπάνη για τις τυχόν απαιτούμενες
αντλήσεις υδάτων, η δαπάνη πλήρους αποκατάστασης του δανειοθαλάμου σύμφωνα με τους
περιβαλλοντικούς όρους καθώς και οποιαδήποτε επιβάρυνση, που αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ την παρ.
6.4.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1 και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης για πλήρως περαιωμένη εργασία.
Δεν προσμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα η πιθανή επαύξηση του όγκου του
επιχώματος εξ αιτίας συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, που προβλέπει η
μελέτη, για δυνατότητα συμπύκνωσης.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών προέλευσης
λατομείου για τις περιπτώσεις, που ορίζεται ως υποχρεωτική η χρησιμοποίησή τους ή δεν είναι
δυνατή η εξεύρεση στην ευρύτερη περιοχή του έργου φυσικών συλλεκτών δανείων, που να έχουν
τα προδιαγραφόμενα χαρακτηριστικά των σχετικών κατηγοριών επίλεκτων υλικών.
Πριν τη διαμόρφωση των προσφορών τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισημάνουν
τις πιθανές θέσεις λήψεως δανείων, είτε από χείμαρρους είτε από λατομεία και να εξασφαλίσουν
τόσο την καταλληλότητα αυτών όσο και τη δυνατότητα λήψεως από πλευράς χορηγήσεως αδείας
από τους αρμόδιους φορείς, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς
όρους.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος
με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, μετά της μεταφοράς των δανείων από οποιαδήποτε
απόσταση επί τόπου των έργων.

Άρθρο Α-10.1: Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και δεκαοκτώ λεπτά
(Αριθμητικά): 3,18
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Άρθρο Α-10.2: Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και εξήντα τρία λεπτά
(Αριθμητικά): 4,63

Άρθρο Α-10.3: Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και είκοσι ένα λεπτά
(Αριθμητικά): 8,21
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Άρθρο Α-11: ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ 0-200 χλστ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121Β)
Για την προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων,
κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 χλστ. από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου ή
ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 200 χλστ. και ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου
κλάσματος (διερχόμενο από το κόσκινο Νο 40) 35%, με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6 και κατά
τα υπόλοιπα σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο 150, την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού, οι φορτοεκφορτώσεις με το χαμένο
χρόνο, η σταλία αυτοκινήτων και η μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
του έργου, οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων καθώς και οποιαδήποτε επιβάρυνση, που
αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με το άρθρο προμήθειας δανείων αυτού
του τιμολογίου.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή του επιχώματος, που πληρώνεται ιδιαίτερα
με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.
Επίσης δεν προσμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα η πιθανή επαύξηση του όγκου
του επιχώματος εξ αιτίας συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, που
προβλέπει η μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 χλστ., που επιμετράται σε
όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, μετά της μεταφοράς
από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και ογδόντα επτά λεπτά
(Αριθμητικά): 7,87

K:\A4540-4550\cons\tefxi\TM.doc

24

4540-4550/5076/B06

Άρθρο Α-12: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530)
Για την πλήρη κατασκευή επιχώματος οδού, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του
εδάφους έδρασης, με μηχανήματα, υλικά που θα προσκομισθούν στη θέση κατασκευής των
επιχωμάτων και με μεθόδους και βαθμό συμπύκνωσης όπως προδιαγράφεται στους όρους
δημοπράτησης. Το άρθρο αφορά στην κατασκευή επιχώματος μερικά ή ολικά, σε ύψος ή/και
πλάτος, σε νέα ή υπάρχουσα κατασκευή για τη συμπλήρωσή της, από κατάλληλα γαιώδη ή
βραχώδη υλικά σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και με μεθόδους και λοιπές απαιτήσεις, όπως
προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ., στην Π.Τ.Π. Χ1 και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται οι δαπάνες για:
1) Την κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος είτε είναι συνήθους είτε είναι
αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα -για
βραχώδες επίχωμα- και στέψη, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95%
αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO Τ 180
για τα γαιώδη επιχώματα, ή σε βαθμό όπως αυτός, που προδιαγράφεται στην Τ.Σ.Υ. για
τα βραχώδη επιχώματα και σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν εφαρμογής της μεθόδου Συνεχούς Ελέγχου
Συμπύκνωσης (CCC), που προβλέπει έλεγχο της συμπύκνωσης όλων των επιχωμάτων
συνολικού ύψους από τον πόδα μέχρι το φρύδι άνω των πέντε (5) μέτρων, με
προσαρμογή κατάλληλων διατάξεων μέτρησης και συνεχούς καταγραφής των
αποτελεσμάτων πάνω στους δονητικούς οδοστρωτήρες.
2) Την εργασία μόρφωσης και συμπύκνωσης του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων (μετά
την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή ακαταλλήλων, τη συμπλήρωση
κοιλωμάτων και την κατασκευή αναβαθμών), μέχρι βάθους τουλάχιστον 0,30 μ., σε
βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ’
ελάχιστον προς το 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO T 180.
3) Την κατασκευή και ολοκλήρωση της συμπύκνωσης της "στρώσης έδρασης
οδοστρώματος", σε ποσοστό 95% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR MODIFIED σύμφωνα με τη
μέθοδο AASHO T 180, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου
ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια
σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος", της οποίας συμβατικά η εργασία κατασκευής
υπάγεται σ΄ αυτό το άρθρο, εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης
οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία πληρώνεται με την τιμή του αντίστοιχου άρθρου
τιμολογίου.
4) Την εργασία συμπύκνωσης λωρίδας πλάτους μέχρι 2 μ σε κάθε άκρο του ποδός των
πρανών του επιχώματος, πέραν της επιφάνειας έδρασής του.
5) Την πιθανή επαύξηση του όγκου του επιχώματος εξαιτίας συνίζησης, καθίζησης ή
διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, που προβλέπει η μελέτη, για δυνατότητα
συμπύκνωσης.
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6) Την επανεπίχωση εκσκαφών θεμελίων και τάφρων αγωγών εντός του σώματος της οδού
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., που δεν αποζημιώνονται με ιδιαίτερο άρθρο τιμολογίου (π.χ.
«Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών» κ.λ.π.)
7) Την εγκατάσταση πλήρους δικτύου μαρτύρων καθίζησης σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την
εκτέλεση κάθε είδους μετρήσεων και τη χρήση κάθε είδους μηχανικού μέσου για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται:
α) Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι,
οχετοί, Cut and Cover, στομίων σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π.), που θα πληρωθούν με το
σχετικό άρθρο του τιμολογίου.
β) Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και τυχόν δημιουργίας αναβαθμών που
πληρώνονται αντίστοιχα με τα άρθρα εκσκαφών του Τιμολογίου (χαλαρών εδαφών,
γενικών εκσκαφών)
γ) Η κατασκευή τυχόν εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα εφόσον αποζημιώνεται
με άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου
Η επιμέτρηση θα γίνει σε γεωμετρικό όγκο έτοιμου, συμπυκνωμένου επιχώματος
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και κατά τα λοιπά σύμφωνα με
την παρ. 6.5 της Π.Τ.Π. Χ1.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο κατασκευής επιχώματος συνήθους ή αυξημένου βαθμού
συμπύκνωσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικά): 0,85
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Άρθρο Α-13: ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ CUT & COVER ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530)
Για την πλήρη επανεπίχωση σήραγγας Cut and Cover και στομίων σηράγγων συνήθους ή
αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, που θα κατασκευασθεί με μηχανήματα, υλικά που θα
προσκομισθούν στη θέση κατασκευής των επιχωμάτων, μεθόδους και σε βαθμό συμπύκνωσης
όπως προδιαγράφεται στους όρους δημοπράτησης, από κατάλληλα γαιώδη ή βραχώδη υλικά
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., και με μεθόδους και λοιπές απαιτήσεις, όπως προδιαγράφονται στην
Τ.Σ.Υ., συμπληρωματικά στην Π.Τ.Π. Χ1 και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες προσκόμισης των υλικών στη θέση κατασκευής,
η δαπάνης της εργασίας διάστρωσης και συμπύκνωσης σύμφωνα με τη μελέτη, την Τ.Σ.Υ. και τους
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, η δαπάνη κατασκευής των απαιτούμενων οδών προσπέλασης
και αποκατάστασης του φυσικού εδάφους στις θέσεις των οδών προσπέλασης μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο «κατασκευή επιχωμάτων»
αυτού του Τιμολογίου.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια υλικά που τυχόν απαιτηθούν, τυχόν κατασκευή
οπλισμένων επιχωμάτων, οι επενδύσεις πρανών και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο
«κατασκευή επιχωμάτων» αυτού του Τιμολογίου.
Η επιμέτρηση θα γίνει σε όγκο έτοιμης συμπυκνωμένης επανεπίχωσης σύμφωνα με την
Τ.Σ.Υ. με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο επανεπίχωσης σήραγγας Cut and Cover και στομίων σηράγγων.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 0,70
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Άρθρο Α-14: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530)
Για την πλήρη κατασκευή επιχωμάτων οπλισμένων με γεωύφασμα ή γαιόπλεγμα ή
συρματόπλεγμα οποιασδήποτε ποιότητας και αντοχής, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο “κατασκευή
επιχωμάτων”, με πρόσθετη διάστρωση των φύλλων όπλισης συγκεκριμένων αντοχών σε καθ’ ύψος
αποστάσεις, όπως ορίζεται στη Γεωτεχνική Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται οι δαπάνες:
•

•

•
•

της εργασίας κατασκευής του επιχώματος, όπως στο σχετικό άρθρο “κατασκευή
επιχωμάτων”, επιμελούς διάστρωσης και ελαφράς τάνυσης των φύλλων όπλισης
καθώς και του ακριβούς σχηματισμού του πάχους στρώσεων του επιχώματος
μεταξύ των φύλλων όπλισης, με τις σχετικές καθυστερήσεις
συμπύκνωσης της παραπάνω ζώνης με δονητικό οδοστρωτήρα βάρους
μικρότερου των 13 ΚΝ ή με δονητική πλάκα βάρους μέχρι 10 ΚΝ καθώς και η
δαπάνη για τις δυσκολίες από την απαγόρευση κίνησης και εργασίας κάθετα
προς τον κύριο άξονα του, την απαγόρευση κίνησης οχημάτων πάνω από τα
διαστρωμένα φύλλα όπλισης πριν αυτά καλυφτούν με εδαφική στρώση
ελάχιστου πάχους (εφόσον και όπως τα παραπάνω προβλέπονται από τη μελέτη
ή το τεύχος προδιαγραφών του κατασκευαστή του υλικού όπλισης) και την
απαγόρευση κίνησης οχημάτων βάρους μεγαλύτερου των 15 ΚΝ σε ζώνη
πλάτους 2 μ. από το άκρο του επιχώματος,
μόρφωσης της επιθυμητής κλίσης του πρανούς του επιχώματος και συγκράτησης
της στρώσης με βοηθητική κατασκευή, που θα επιλέξει ο ανάδοχος.
κάθε είδους πρόσθετου υλικού και εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη και
επιμελημένη εκτέλεση της, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, τη γεωτεχνική
μελέτη, και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση των φύλλων όπλισης και η προμήθεια και μεταφορά των
τυχόν απαιτουμένων δανείων χωματισμών πληρώνονται ιδιαίτερα.
Για ένα κυβικό μέτρο πλήρους κατασκευής οπλισμένου επιχώματος με γεωύφασμα ή
γαιόπλεγμα
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και δέκα λεπτά
(Αριθμητικά): 1,10
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Άρθρο Α-15:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121A)
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους καθαρής άμμου ποταμού ή
σκύρων, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις υπό τα επιχώματα και υπό τα
θεμέλια τεχνικών έργων, από σκύρα προερχόμενα από κοσκίνισμα καθαρών αμμοχαλικωδών
υλικών ποταμού ή θραύση καταλλήλων πετρωμάτων της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, των οποίων η
μεγάλη διάμετρος δε θα υπερβαίνει τα 20 εκ., ή άμμο καθαρή από ποτάμι ή χείμαρρο, μετά της
μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων.
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται η δαπάνη:
•

της εργασίας μόρφωσης και συμπύκνωσης του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου
–σκύρων (μετά την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή
ακαταλλήλων, τη συμπλήρωση κοιλωμάτων και την κατασκευή αναβαθμών) μέχρι
βάθους τουλάχιστον 0,30 μ., σε βαθμό συμπύκνωσης, που να αντιστοιχεί σε ξηρά
φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστον προς το 90% της πυκνότητας, που
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR
MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO T 180.

•

προμήθειας και μεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης,
της άμμου, των σκύρων, του απαιτούμενου νερού διαβροχής, μετά των
φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του
αυτοκινήτου,

•

διάστρωσης, διαβροχής και συμπύκνωσης,

•

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη κάθε υλικού και εργασίας που απαιτούνται για την
έντεχνη εκτέλεση της στρώσης σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών
διατομών.
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο πλήρους κατασκευής στρώσης καθαρής άμμου ή σκύρων,
μετά της μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και σαράντα εννέα λεπτά
(Αριθμητικά): 7,49
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Άρθρο Α-16: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ
Άρθρο Α-16.1: Επένδυση πρανών με φυτική γη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1610)
Για την πλήρη επένδυση πρανών επιχωμάτων-ορυγμάτων και τον εγκιβωτισμό του
οδοστρώματος από κατάλληλη φυτική γη συμπυκνωμένου πάχους 0,30 m (όπως ορίζεται στην
Τ.Σ.Υ.), που θα εκτελεστούν σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ, την Π.Τ.Π. Χ1 και τους υπόλοιπους όρους
δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται τη δαπάνη προμήθειας της κατάλληλης φυτικής γης, των
φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου, της σταλίας αυτοκινήτων και της μεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στη θέση της οριστικής τοποθέτησής της (ανεξάρτητα από τον αριθμό των
φορτοεκφορτώσεων και των ενδιάμεσων αποθέσεων και από το είδος του μεταφορικού μέσου), της
προμήθειας και μεταφοράς συνεκτικού εδάφους (σε περίπτωση ύπαρξης υδροπερατών εδαφών
έδρασης), καθώς και τη δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας, που θα επενδυθεί όπως ορίζεται
στην Π.Τ.Π. Χ1, τοποθέτησης, διάστρωσης, ελαφράς συμπύκνωσης της φυτικής γης, συντήρησης
αυτής μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και κατά τα
λοιπά, όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Ως συντήρηση νοείται η
διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο
συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών
σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του παρόντος άρθρου.
Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα φυτικής γης επένδυσης πρανών όπως
προδιαγράφεται στην Τ.Σ.Υ. (σύμφωνα και με την Π.Τ.Π. Χ1 - Σχήμα 1).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης φυτικής γης επένδυσης πρανούς.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικά): 0,55
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Άρθρο Α-17: ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1620)
Για την πλήρωση κεντρικής νησίδας, νησίδων κόμβων και άλλων νησίδων δημιουργίας
πράσινου με κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας (όπως
ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.), που θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την Π.Τ.Π. Χ1 κεφάλαιο Γ΄ και
τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
• η δαπάνη προμήθειας της κατάλληλης φυτικής γης, των φορτοεκφορτώσεων, του
χαμένου χρόνου, σταλίας και μεταφοράς αυτής από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση
της οριστικής τοποθέτησής της, ανεξαρτήτως του αριθμού φορτοεκφορτώσεων και
ενδιάμεσων αποθέσεων και από το είδος του μεταφορικού μέσου
• η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας όπου πρόκειται να τοποθετηθεί, όπως
ορίζεται στην Π.Τ.Π. Χ1,
• η δαπάνη τοποθέτησης, διάστρωσης, απομάκρυνσης ξένων σωμάτων, ελαφράς
συμπύκνωσης της φυτικής γης και συντήρησής της μέχρι τη λήξη του χρόνου
συντήρησης σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. Στη συντήρηση της εργασίας περιλαμβάνεται η
διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο
χρόνο συντήρησης) με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας
φυτικών γαιών και σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους του παρόντος άρθρου.
• κάθε είδους άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας συμπυκνωμένης φυτικής γής.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και ογδόντα τρία λεπτά
(Αριθμητικά): 1,83
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Άρθρο Α-18:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΡ/ΤΩΣΗ
(Aναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1133Α)
Για την πλήρη κατασκευή διατρήματος σε βραχώδη ορύγματα, όπου προβλέπεται
διαμόρφωση πρανών με προρρηγμάτωση (Presplitting), διαμέτρου που θα κυμαίνεται από πενήντα
ένα (51) έως εκατόν εικοσιπέντε (125) χλστ. και σε ενδεικτικές αποστάσεις μεταξύ τους από 0,45 μ
έως 0,60 μ.
Η τελική διάμετρος και απόσταση των διατρημάτων που θα επιλέγονται θα εγκρίνονται
από την Υπηρεσία, χωρίς οι οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τα μεγέθη που αναφέρονται ενδεικτικά
παραπάνω να συνεπάγονται τροποποίηση της πληρωμής που προβλέπεται από το παρόν άρθρο.
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται η μεταφορά του μηχανικού εξοπλισμού
(wagon drill κλπ) στη θέση των διατρημάτων ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε δυσχερειών, η
διαμόρφωση της άνω επιφάνειας του βραχώδους ορύγματος ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής
πρόσβαση του μηχανικού εξοπλισμού διάτρησης και η ακριβής εγκατάστασή του στις
προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις, οι εργασίες χάραξης 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), καθώς και 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). Επίσης περιλαμβάνεται ανηγμένα η χρήση του
κατάλληλου εξοπλισμού ηλεκτρικής πυροδότησης καθώς και διενέργεια δοκιμαστικής ελεγχόμενης
εξόρυξης με προρρηγμάτωση (presplitting) σε θέση και έκταση που προβλέπεται στη μελέτη και
εγκρίνεται από την Υπηρεσία, με στόχο την επιλογή της βέλτιστης διάταξης και διαδικασίας
εξόρυξης.
Το μέγιστο μήκος διατρήματος που θα κατασκευάζεται σε μία φάση εργασίας δε θα
μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα πέντε (15) μέτρα. Για μεγαλύτερα μήκη διατρημάτων, σε πρανή
μεγάλου ύψους, η εργασία εκτελείται σε περισσότερες φάσεις, χωρίς από αυτή την κατάτμηση να
προκύψει διαφοροποίηση της τιμής του παρόντος άρθρου του Τιμολογίου.
Οι αποκλίσεις των διατρημάτων, μετρούμενες εγκάρσια προς την επιφάνεια του πρανούς,
δε θα υπερβαίνουν:
α) Τα +0,15 μ. σε σχέση με τη θεωρητική επιφάνεια του πρανούς που διαμορφώνεται με
προρρηγμάτωση.
β) Τα 0,20 μ. σε διαδοχικά διατρήματα, σε σχέση με τη θεωρητική επιφάνεια του
πρανούς που διαμορφώθηκε με προρρηγμάτωση.
Τα συνολικά μήκη Lk των διατρημάτων, που δεν τηρούν τους παραπάνω περιορισμούς,
δε θα επιμετρώνται προς πληρωμή και, ως πρόσθετη ποινική ρήτρα για κακοτεχνίες, θα αφαιρείται
από το προς πληρωμή μήκος του Αναδόχου και επί πλέον μήκος Lk
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Ανάδοχος θα πληρώνεται για διατρήματα συνολικού μήκους
(L), σε σχέση με το μήκος των διατρημάτων που συνολικά κατασκεύασε (LΤ), βάσει του τύπου:
L = LΤ -2xLk
Στην τιμή και πληρωμή περιλαμβάνεται η συλλογή και απομάκρυνση των προϊόντων
εξόρυξης, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους όρους δημοπράτησης.
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Τα προς πληρωμή μήκη των διατρημάτων θα επιμετρώνται μεταξύ της επιφάνειας του
φυσικού εδάφους (όπως είχε διαμορφωθεί πριν από την εκτέλεση των διατρημάτων) και του
“ποδός” του πρανούς ορύγματος, σύμφωνα με τη μελέτη.
Σημειώνεται εδώ ότι το άρθρο αυτό αφορά αποκλειστικά στη διαμόρφωση πρανών με
προρρηγμάτωση στις θέσεις μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων όπου δημιουργήθηκε κατολίσθηση
και για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής απαιτείται σχετική μελέτη. Οιαδήποτε εργασία
σχετική με τη διαμόρφωση πρανών βραχωδών ορυγμάτων σε άλλες περιοχές του έργου
περιλαμβάνεται και πληρώνεται με το άρθρο «όρυξη σε έδαφος βραχώδες».
Τιμή ανά μέτρο μήκους διατρήματος διαμόρφωσης πρανών βραχωδών ορυγμάτων με
προρρηγμάτωση, ανεξάρτητα από το είδος του πετρώματος, τις διαμέτρους, τις αποστάσεις μεταξύ
διατρημάτων, το βάθος και την κλίση των διατρημάτων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και πενήντα επτά λεπτά
(Αριθμητικά): 3,57
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Άρθρο Α-19: ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ
(Aναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6054)
Για τη διαπλάτυνση και εκβάθυνση κοίτης υφιστάμενων ρεμάτων, σε οποιοδήποτε
πλάτος και βάθος εκσκαφής και σε έδαφος οποιασδήποτε φύσεως, η οποία θα εκτελεστεί με
οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και με τα χέρια, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με τους
περιβαλλοντικούς όρους και τα τεύχη δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προσκόμισης, χρήσης και αποκόμισης του
κατάλληλου εξοπλισμού, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και διαμόρφωσης του ρέματος, η
δαπάνη φορτοεκφορτώσεων με τις σταλίες, μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεσης
των προϊόντων εκσκαφής έως την τελική τους θέση, η δαπάνη εκρίζωσης τεμαχισμού και
απομάκρυνσης τυχόν δέντρων, η δαπάνη τυχόν αντλήσεων ή τοπικής εκτροπής της κοίτης που θα
εκτελεστεί για τη διευκόλυνση της διαπλάτυνσης ή της εκβάθυνσης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη
για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης και τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
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 ενός κυβικού μέτρου εκσκαφής για τη διαπλάτυνση ή την εκβάθυνση υφιστάμενου
ρέματος μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο € και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικά): 2,30
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ΟΜΑΔΑ B: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Άρθρο Β-1:ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 3,00μ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151)
Για την πλήρη εκσκαφή μέχρι πλάτους 3 μ. θεμελίων τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων,
φρεατίων κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών, οχετών κάθε είδους (αποχέτευσης, αποστράγγισης,
Ο.Κ.Ω., ηλεκτροφωτισμού κλπ.), για την εκσκαφή κάτωθεν αγωγών, για διερευνητικές τομές
εντοπισμού αγωγών-οχετών ΟΚΩ σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημίβραχο και βράχο),
περιλαμβανομένων και των πετρωμάτων με δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή
κροκαλοπαγών και για οποιοδήποτε βάθος, με αφετηρία μέτρησης του βάθους την άνω επιφάνεια
σκάμματος όπως αυτή ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., που εκτελείται σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., ανεξάρτητα
από τη χρήση ή όχι εκρηκτικών υλών, εν ξηρώ ή μέσα στο νερό, με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο, ή
ακόμα και με τα χέρια.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη αντλήσεων και αντιμετώπισης των κάθε είδους
επιφανειακών και υπόγειων νερών, η δαπάνη των κάθε είδους απαιτουμένων αντιστηρίξεων
παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις με πασσαλοσανίδες κλπ), η
δαπάνη μόρφωσης του πυθμένα και τμήματος των παρειών αυτού ώστε να μπορούν να
χρησιμεύσουν για τη διάστρωση σκυροδέματος (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα
αγωγών κλπ) χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων, η δαπάνη συμπύκνωσης του πυθμένα των
θεμελίων, η δαπάνη διαμόρφωσης ή μη των δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των
προϊόντων εκσκαφών, η δαπάνη διαλογής, φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου και μεταφοράς
αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση σύμφωνα με υπόδειξη της Υπηρεσίας για οριστική απομάκρυνση
ή προσωρινή απόθεση στην περιοχή του έργου (με την εν συνεχεία αποκομιδή αυτών και την
οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωμάτων του έργου) ή απ’ ευθείας οριστική
τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωμάτων του έργου ή απόθεση παρά το σκάμμα για την
επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου ή
οχετού ή αγωγού που κατασκευάζονται εκτός του σώματος της οδού, καθώς και η δαπάνη για την
επανόρθωση ζημιών εξαιτίας ενδεχόμενων καταπτώσεων γειτονικών εδαφικών όγκων.
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται ανηγμένα η δαπάνη για το κόψιμο τυχόν υπάρχοντος
ασφαλτικού οδοστρώματος με κατάλληλη μέθοδο σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης
(Ε.Σ.Υ. κλπ.), το κόψιμο, το ξερίζωμα και η απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η
δαπάνη για την εκσκαφή παλιών οδοστρωμάτων, κρασπεδορείθρων με το σκυρόδεμα έδρασής
τους, πλακοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων (από άοπλο σκυρόδεμα), η δαπάνη για τις τυχόν
απαιτούμενες γεφυρώσεις των εκσκαφών των τάφρων με σιδηρές λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή
άλλα έργα γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχημάτων και για εξυπηρέτηση των παρόδιων
ιδιοκτησιών και τέλος η δαπάνη για τις εργασίες επανεπίχωσης του απομένοντος όγκου σκάμματος
με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.
Η κατηγορία αυτή των εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται
για επιφάνεια μέχρι 100 μ2, ή με πλάτος σκάμματος το ανώτερο μέχρι 3,00 μ. ανεξάρτητα από την
επιφάνεια κάτοψης (όπως λεπτομερώς προσδιορίζεται στην Τ.Σ.Υ.) για οποιοδήποτε βάθος και για
όλα τα τμήματα των έργων της εργολαβίας. Εκσκαφές θεμελίων, τάφρων κλπ, πέραν του όγκου
των εκσκαφών θεμελίων, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., όπου προβλέπονται από τη μελέτη ή
εκτελούνται ύστερα από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, θα πληρώνονται με την τιμή των άρθρων
των γενικών εκσκαφών. Η εκσκαφή μετράται σε όγκο, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ..
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής θεμελίων τεχνικών έργων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και είκοσι επτά λεπτά
(Αριθμητικά): 3,27
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Άρθρο Β-2: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ Ο.Κ.Ω.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6087)
Για την πρόσθετη αποζημίωση της εργασίας εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος, λόγω
δυσχερειών από συναντώμενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία, η οποία θα εκτελεστεί με
ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, ώστε να μην θιγεί η ακεραιότητα και λειτουργικότητα των
συναντώμενων αγωγών, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
Η πρόσθετη αυτή τιμή αφορά και σε εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών τομών για
εντοπισμό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές τοποθέτησης εγκάρσιων αγωγών και οχετών
κάτω από σύγχρονη διερχόμενη κυκλοφορίας (όχι εργοταξιακή). Η πρόσθετη τιμή δεν αφορά σε
εναέριους αγωγούς ΟΚΩ (π.χ. αγωγούς ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που
μπορεί να δημιουργηθούν στην εκτέλεση των εργασιών.
Η επιμέτρηση γίνεται σε πραγματικό όγκο εκσκαφών, όπως περιγράφεται στην Τ.Σ.Υ.,
σε περίπτωση που οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. είναι σε λειτουργία και συναντώνται στον όγκο κάθε είδους
εκσκαφής.
Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος λόγω δυσχερειών
από συναντώμενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο € και τριάντα επτά λεπτά
(Αριθμητικά): 2,37

K:\A4540-4550\cons\tefxi\TM.doc

36

4540-4550/5076/B06

Άρθρο Β-3: ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο Β-3.1: Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β)
Για την πλήρη κατασκευή επιχώματος από κοκκώδες υλικό της Π.Τ.Π. Ο150,
διαβάθμισης Δ ή Ε, πού θα τοποθετηθεί μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης
οδοστρώματος" και της στρώσης των τσιμεντοπλακών πεζοδρομίων (ή άλλης τελικής στρώσης
πεζοδρομίων) και που θα συμπυκνωθεί σε ποσοστό 90% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας της
τροποποιημένης μεθόδου PROCTOR.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμηθείας και μεταφοράς, από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του κοκκώδους υλικού, μετά των φορτοεκφορτώσεων, του
χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου, η δαπάνη διάστρωσης,
μόρφωσης, συμπλήρωσης, συμπύκνωσης κ.λ.π., όπως και η δαπάνη κάθε άλλου υλικού και
εργασίας, που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της στρώσης σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών
και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής επιχώματος από κοκκώδες υλικό κάτω από
τα πεζοδρόμια.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και σαράντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικά): 6,45
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Άρθρο Β-3.2: Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6068)
Για την πλήρη κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κατάλληλο κοκκώδες υλικό,
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι ύψους 1,0 μέτρου 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 όλου του εναπομένοντος
όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τ.Σ.Υ.
και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης,.
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται :
•

Η εργασία μόρφωσης και συμπύκνωσης του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων,
εφόσον τα επιχώματα ή μέρος τους εδράζονται πάνω στο φυσικό έδαφος

•

η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
ενσωμάτωσης, του κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών,
μετά των φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της
σταλίας του αυτοκινήτου

•

η δαπάνη διάστρωσης, μόρφωσης, συμπλήρωσης και συμπύκνωσης σύμφωνα με
την Τ.Σ.Υ.

•

η δαπάνη όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ

•

η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης

•

η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων

•

η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών
κλπ όπως και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ.

•

και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτούνται για την έντεχνη
εκτέλεση της στρώσης, σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, όπως ορίζεται
στην Τ.Σ.Υ. και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος
αγωγών- οχετών από κοκκώδες υλικό.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι οκτώ λεπτά
(Αριθμητικά): 5,28
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Άρθρο Β-4: ΧΕΙΡΟΘΕΤΗ ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2251)
Για την πλήρη κατασκευή χειρόθετης λιθοπλήρωσης με λίθους λατομείου, που
εφαρμόζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ76, τα σχέδια και τους όρους
δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των απαιτούμενων
υλικών επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, χαμένου
χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των αυτοκινήτων καθώς και η δαπάνη κάθε εργασίας
για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Π.Τ.Π. Τ76.
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο έτοιμης χειρόθετης λιθοπλήρωσης σύμφωνα με τα
εγκεκριμένα σχέδια.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκαπέντε € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 15,50
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Άρθρο Β-5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΛΙΘΟΔΟΜΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2253)
Για την πλήρη κατασκευή τοίχου ανακοπής καταπτώσεων από λιθοδομή σύμφωνα με την
ΠΤΠ Τ62, την ΠΤΠ Τ87, την ΠΤΠ Τ110 και τους λοιπούς όρους δημοπρατήσεως, με λίθους
συλλεκτούς από την περιοχή του έργου, όπως καθορίζεται στη μελέτη, με χρήση
ασβεστοσιμεντοκονιάματος δόμησης αναλογίας 1 μ3 άμμου προς 150 χγρ. τσιμέντου και 120 χγρ.
ασβέστου, χωρίς αρμολόγημα με τσιμεντοκονία.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των λίθων και των υλικών κονιάματος,
η δαπάνη μεταφοράς τους στον τόπο ενσωμάτωσης, η δαπάνη της εργασίας κατασκευής του τοίχου
και της θεμελίωσή του που θα γίνει με τα χέρια χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων όπως ορίζεται
στην ΠΤΠ Τ76 καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που θα απαιτηθεί για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα με τη μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο τοίχου από λιθοδομή.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα εννέα € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά): 69,40
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Άρθρο Β-6: ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ κ.λ.π.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6157)
Για την πλήρη κατασκευή λιθορριπής με αργούς λίθους λατομείου ή συλλεκτούς, βάρους
από 5 έως 20 χγρ., για τη διαμόρφωση κοιτοστρώσεων, για τη στερέωση εδάφους κάτω και πίσω
από τοίχους συρματοκιβωτίων και επί αναβαθμών πρανών ορυγμάτων σε θέσεις, που καθορίζονται
στη μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας ή διαλογής των λίθων, μεταφοράς τους
από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης με τις φορτοεκφορτώσεις τις σταλίες και το
χαμένο χρόνο, η δαπάνη προσέγγισης στον τόπο κατασκευής, η δαπάνη της εργασίας διάστρωσης
και τακτοποίησης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα με τη γεωτεχνική μελέτη και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης λιθορριπής.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκατρία € και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικά): 13,80
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Άρθρο Β-7: ΑΓΚΥΡΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Για την πλήρη κατασκευή ήλωσης βράχου με χαλύβδινα αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης,
ανεξαρτήτως του μήκους της ήλωσης από χάλυβα St IV (S500s), για την αντιστήριξη πρανών
ανοικτών εκσκαφών, σταθεροποίηση βραχωδών σχηματισμών, αγκύρωση πλεγμάτων,
συρματοσχοίνων ή φραχτών κ.λ.π., σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη:
•

προμήθειας κατάλληλων αγκυρίων, του τσιμεντενέματος και όλων των
εξαρτημάτων, υλικών και μικροϋλικών (πλάκα έδρασης, κοχλίες κ.λ.π.),

•

μεταφοράς τους στον τόπο ενσωμάτωσης με φορτοεκφορτώσεις και απολυμένο
χρόνο φορτοεκφορτώσεων,

•

εργασίας διάτρησης, καθαρισμού, έκπλυσης, εγκατάστασης του αγκυρίου, έγχυσης
του τσιμεντενέματος, της αρχικής και τελικής τάνυσης της κοχλίωσης, με τους
απαιτούμενους ελέγχους,

•

προσέγγισης, μετακινήσεων από θέση σε θέση εργασίας, χρήσης, εισκόμισης και
αποκόμισης όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων

•

καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής και τη διαρκή λειτουργία της ήλωσης, σύμφωνα με τη
σχετική μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Τιμή ανά μέτρο μήκους ήλου περιλαμβανομένου και του σπειρώματος
Άρθρο Β-7.1: Φέρουσας ικανότητας 200 ΚΝ με Φ25 S500s
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7025)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκαοκτώ € και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικά): 18,30
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Άρθρο Β-8: ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ
Για την πλήρη κατασκευή έγχυτου πάσσαλου-φρεατοπασσάλου από οπλισμένο
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, σε έδαφος οποιασδήποτε σύστασης (πλην της περίπτωσης βράχου
σε όλο το μήκος του πασσάλου), σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, εν ξηρώ ή
μέσα σε νερό. Η κατασκευή του φρεατοπασσάλου μπορεί να γίνει 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.
Στις τιμές περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς κάθε υλικού από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης-εκτός του σιδηρού οπλισμού και του μπετονίτηκαι κάθε εργασίας, που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, η δαπάνη προσκόμισης, εγκατάστασης,
λειτουργίας και αποκόμισης ενός ή περισσοτέρων μηχανημάτων για την κατασκευή των
φρεατοπασσάλων (ανάλογα με την πορεία των εργασιών για την εμπρόθεσμη περαίωση των
έργων) και κάθε άλλου μηχανήματος, που θα απαιτηθεί, η δαπάνη καθυστερήσεων και μεταφορών
αυτών από θέση σε θέση και από βάθρο σε βάθρο με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, που θα
καθορίσει τη σειρά κατασκευής των φρεατοπασσάλων, η δαπάνη προετοιμασίας των δαπέδων
εργασίας, αντιμετώπισης των δυσχερειών και εμποδίων (επιφανειακά ή υπόγεια νερά, προβλήματα
προσπέλασης), αποκομιδής-απόθεσης των προϊόντων ορυγμάτων, η δαπάνη χρήσης σωληνώσεων
προστασίας της οπής, καταβιβασμού και ανάσυρσης ακόμα και εγκατάλειψης στο έδαφος λόγω
αδυναμίας ανέλκυσής τους, η δαπάνη χρήσης τσιμέντου τύπου ΙV του Π.Δ. 244/80 για την
αντιμετώπιση βλαβερών υπόγειων υδάτων, η δαπάνη τυχόν συμπλήρωσης της οπής του πασσάλου
με κοκκώδες υλικό, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. Ο ανάδοχος δε
δικαιούται καμίας πρόσθετης αποζημίωσης σε περίπτωση νέας εγκατάστασης και λειτουργίας
μηχανημάτων στη θέση κάποιου τεχνικού έργου, με σκοπό την πύκνωση του αριθμού των
πασσάλων, εφ’ όσον αυτό είναι αναγκαίο.
Στις τιμές περιλαμβάνονται ανηγμένα:
1) 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. Η δοκιμαστική φόρτιση θα
γίνεται κατά DIN 4014.
2) oι δαπάνες ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης όλων των πασσάλων
(INTEGRITY TESTING) με ακουστικές μεθόδους (SONIC).
3) oι δαπάνες συγκέντρωσης, παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
παραπάνω ελέγχων.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι παρακάτω δαπάνες:
(α) Ενσωμάτωσης σιδηροσωλήνων κατάλληλης διαμέτρου μέσα στο σώμα του πασσάλου
και διενέργειας σχετικών γεωτρήσεων, τσιμεντενέσεων, κ.λ.π. σύμφωνα με την
Τ.Σ.Υ., που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο του πυθμένα έδρασης του πασσάλου. Η
μεθοδολογία θα προσδιορίζεται στην πρόταση του Αναδόχου και θα είναι κατά γενικό
τρόπο σύμφωνη με την Τ.Σ.Υ.
(β) Λεπτομερειακής αποτύπωσης της συνέχειας της σκυροδέτησης καθ’ όλο το ύψος του
πασσάλου, που θα γίνει σε πασσάλους μεγάλων φορτίων π.χ. > 500 τόννων με τη
βοήθεια ακτίνων “γ” ή αναλόγων μη καταστροφικών μεθόδων (NON
DESTRUCTIVE METHODS).
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(γ) Τυχόν επί πλέον δοκιμαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς ή μη λειτουργικούς
πασσάλους, επί πλέον αυτών που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο, που θα
μπορεί να γίνει είτε μετά από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση από την Υπηρεσία,
είτε και μετά από εντολή της Υπηρεσίας.
(δ) Τυχόν επί πλέον δοκιμαστικών φορτίσεων (σε λειτουργικούς ή μη λειτουργικούς
πασσάλους) με οριζόντια φορτία, που θα μπορούν να γίνουν είτε μετά από πρόταση
του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας, είτε και μετά από εντολή της Υπηρεσίας.
Για την περίπτωση δοκιμαστικών φορτίσεων με κατακόρυφα φορτία σε λειτουργικούς
πασσάλους, η στάθμη φόρτισης θα είναι ίση προς το 150 % των φορτίων λειτουργίας και η
διάρκεια της παραμονής κάθε φόρτισης θα δίνεται από την Υπηρεσία με ειδικές οδηγίες.
Για την περίπτωση δοκιμαστικών φορτίσεων με κατακόρυφα φορτία σε μη λειτουργικούς
πασσάλους, η στάθμη φόρτισης θα μπορεί να φθάσει μέχρι το διπλάσιο του φορτίου λειτουργίας
και κατά τα λοιπά ισχύουν τα παραπάνω.
Σε κάθε περίπτωση η διάταξη της επιβολής του φορτίου, η διάταξη και τα όργανα
μετρήσεων θα προτείνονται από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος
πρέπει να παρουσιάσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών φορτίσεων.
Από τη δοκιμαστική φόρτιση λειτουργικών ή/και μη λειτουργικών πασσάλων θα
προκύψουν ακριβή συμπεράσματα για τη σχέση φορτίων-καθίζησης και τη φέρουσα ικανότητα. Τα
συμπεράσματα αυτά θα επιτρέψουν την επαλήθευση των παραδοχών της μελέτης, ή την
κατάλληλη αναθεώρησή τους. Η εκτέλεση των δοκιμαστικών φορτίσεων στους τυχόν μη
λειτουργικούς πασσάλους προηγείται της κατασκευής των λειτουργικών πασσάλων.
Η επιμέτρηση θα γίνει σύμφωνα με το πραγματικό μήκος του σκυροδετηθέντος
αποδεκτού πασσάλου. Ο υπολογισμός του μήκους κάθε πασσάλου θα γίνεται από τη στάθμη του
πυθμένα μέχρι την οριστική στάθμη της κεφαλής του πασσάλου, όπως οι στάθμες αυτές
προβλέπονται στη μελέτη ή όπως οι στάθμες αυτές ήθελαν τροποποιηθεί κατά την κατασκευή μετά
από έγκριση της Υπηρεσίας. Δε θα επιμετρηθεί το τυχόν επί πλέον βάθος, που εκτελέστηκε κάτω
από την εγκεκριμένη στάθμη πυθμένα ούτε το αποκοπτόμενο τμήμα της κεφαλής του πασσάλου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους έγχυτου πασσάλου-φρεατοπασσάλου
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Aρθρο Β-8.1: Φρεατοπάσσαλος διαμέτρου Φ 1.20 μ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2731)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα ένα €
(Αριθμητικά): 171,00

Άρθρο Β-8.2: Φρεατοπάσσαλος διαμέτρου Φ 1.50 μ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2731)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Διακόσια τριάντα οκτώ €
(Αριθμητικά): 238,00
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Άρθρο Β-9: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
Για την κατασκευή σκυροδέματος, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης, από θραυστό υλικό λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων
μέγιστου κόκκου, με χρήση τσιμέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως
και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, αερακτικών,
σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και
ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.
Στις τιμές περιλαμβάνονται -η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και ενσωμάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που
απαιτούνται σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, -η δαπάνη προσκόμισης,
τοποθέτησης, χρήσης και απομάκρυνσης μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως
αναγκαίων ικριωμάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών και
γενικότερα του απαιτούμενου εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για προώθηση ή
προβολοδόμηση, -η δαπάνη των μηχανημάτων παραγωγής, μεταφοράς, άντλησης, ανύψωσης,
καταβιβασμού, ανάμειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη διαμόρφωσης των ικριωμάτων, των
ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς και η δαπάνη μερικής ή ολικής
απώλειας των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, -η
δαπάνη συντήρησης του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικό υγρό κ.λ.π.) μέχρι
τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρμών.
Ανηγμένα περιλαμβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης
σκυροδέματος, -οι δαπάνες των μελετών και σχεδιασμού 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, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους
άλλους όρους δημοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα
κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 μ. ανά κλάδο για τη διέλευση της
κυκλοφορίας εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης περιλαμβάνεται η επιρροή της
διαμόρφωσης των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη
θλιπτική αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του επιφανειακού τελειώματος, που καθορίζεται από
την εγκεκριμένη μελέτη, τους όρους δημοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε.
Στις τιμές περιλαμβάνεται επίσης ανηγμένα η δαπάνη για την κατασκευή τελειωμάτων
επιφανειών σε επαφή με ξυλότυπο σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουμένων των οποιωνδήποτε κενών
που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος κλπ.) όπως αναφέρεται
στην Τ.Σ.Υ. μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματος ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής
μέχρι 10cm2 και επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5cm χωρίς αποζημίωση των υλικών και
εργασίας κατασκευής τους. Η επιμέτρηση του όγκου 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.
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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 του σκυροδέματος είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για
προκατασκευή ή συμβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε στοιχείο της
κατασκευής ολοκληρώνεται σε μία φάση εργασιών ή εκτελείται τμηματικά, σύμφωνα με την
τεχνική μελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισμών (εξασφάλιση της κυκλοφορίας, πρόσκτηση
αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά με το
περιεχόμενο της τιμής μονάδας, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Τ.Σ.Υ.
Για την απαιτούμενη αντοχή σε θλίψη (fa), την μέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα
κριτήρια συμμόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την τεχνολογία του σκυροδέματος, ισχύει ο
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/17.4.97),όπως περιλαμβάνεται στα
λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής σκυροδέματος

Άρθρο Β-9.1: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/10 (Β5 ή Β10)

Άρθρο Β-9.1.1: Άοπλο C8/10 (Β5)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2511)
Σκυρόδεμα άοπλο C8/10 χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή μη οπλισμένων
στοιχείων κοιτοστρώσεων, εξομαλυντικών στρώσεων κ.λ.π στην περίπτωση που η μελέτη
προβλέπει την κατασκευή τους από Β5
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα έξι €
(Αριθμητικά): 56,00

Άρθρο Β-9.1.2: Άοπλο C8/10 (Β10) κοιτοστρώσεων, εξομαλυντικών στρώσεων κ.λ.π.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2521)
Σκυρόδεμα C8/10 χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή μη οπλισμένων στοιχείων
κατασκευών, όπως γενικών κοιτοστρώσεων, συγκρατήσεως βραχωδών όγκων ορυγμάτων,
εξομαλυντικών στρώσεων θεμελίων, αγκυρώσεων σωλήνων, μόρφωσης κλίσεων, κ.λ.π. καθώς
και για την προστασία στεγάνωσης γεφυρών στην περίπτωση που η μελέτη προβλέπει την
κατασκευή τους από Β5
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα οκτώ €
(Αριθμητικά): 58,00
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Άρθρο Β-9.2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (Β10 ή Β15)

Άρθρο Β-9.2.1: Άοπλο C12/15 (Β10) ρείθρων, τάφρων κλπ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531)
Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή έδρασης ρείθρων και
κρασπέδων, την κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους (τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ)
ορυγμάτων επιχωμάτων, την κατασκευή ραμπών σε κτιριακές κατασκευές που θα εκτελεστούν στα
πλαίσια του έργου, την κατασκευή βάσης σιδηρών πυλώνων ηλεκτροφωτισμού κλπ. καθώς και για
την προστασία στεγάνωσης γεφυρών στην περίπτωση που η μελέτη προβλέπει την κατασκευή τους
από Β10
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα οκτώ € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά): 68,40

Άρθρο Β-9.2.2: C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών
στρώσεων κλπ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531)
Σκυρόδεμα C12/15 (Β10) άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, χρησιμοποιούμενο για την
κατασκευή κοιτοστρώσεων τεχνικών έργων, εξομαλυντικών στρώσεων, μόρφωσης κλίσεων,
περιβλημάτων και έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών, όπως προκατασκευασμένοι
τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης, αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, σιδηροσωλήνες κάθε είδους, στρώσης
φθοράς μέσα σε οχετούς, επένδυσης κοίτης ρεμάτων κλπ.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα οκτώ € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά): 68,40

Άρθρο Β-9.2.3: C12/15 (Β15) πλήρωσης γεωλογικών καταπτώσεων κλπ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6327.1)
Σκυρόδεμα C12/15 (Β15) χρησιμοποιούμενο για την πλήρωση των γεωλογικών
καταπτώσεων κλπ, εντός των σηράγγων και των εγκάρσιων διαδρόμων. Στην κατηγορία αυτή
υπάγεται και το ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα με οπλισμό έως 25 χγρ/μ3 σκυροδέματος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα οκτώ € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά): 68,40
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Άρθρο Β-9.3: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20
Άρθρο Β-9.3.1:C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532)
Σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή
κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων,
επένδυσης κοίτης ρεμάτων, τοίχων (θεμέλια και ανωδομή) που δεν ανήκουν στην κατηγορία
«λεπτοτοίχων», την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδομήντα τέσσερα € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά): 74,40

Άρθρο Β-9.3.2: C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κλπ)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532)
Σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο, χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή των
καλυμμάτων, του πυθμένα και των τοιχωμάτων φρεατίων, των καναλιών αποστράγγισης, τα οποία
δεν περιλαμβάνονται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου, ορθογωνικών τάφρων και λοιπών
μικροκατασκευών.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών που γίνονται στις περιοχές
των ακροβάθρων γεφυρών και οι οποίες κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση
(περιλαμβανομένης της επιρροής της δαπάνης διαμόρφωσης “σχεδίου” της επιφάνειας σύμφωνα με
την εγκεκριμένη μελέτη) είτε με δόμηση προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και με τις εντολές της Υπηρεσίας.
Για την τελευταία περίπτωση κατασκευής με πρόχυτα στοιχεία, ο ισοδύναμος όγκος
βάσει του οποίου γίνεται η επιμέτρηση και πληρωμή, θα προκύπτει από τον όγκο της στρώσης των
πρόχυτων στοιχείων προσαυξημένο κατά 0,10μ. που θα καλύπτει 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.
ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Β-9.3.3: C16/20 πλήρωσης γεωλογικών καταπτώσεων κλπ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-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 χγρ/μ3 σκυροδέματος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδομήντα δύο € και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 72,60

K:\A4540-4550\cons\tefxi\TM.doc

49

4540-4550/5076/B06

Άρθρο Β-9.4: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25
Άρθρο Β-9.4.1: C20/25 ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμόρφωσης πυθμένα κλπ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2522)
Σκυρόδεμα C20/25 μη οπλισμένο ή ελαφρώς οπλισμένο, χρησιμοποιούμενο για την
κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, για την επένδυση τριγωνικών και
τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεμάτων, για τη διαμόρφωση πυθμένα φρεατίων προς
εξασφάλιση ομαλής ροής και στρώσης φθοράς μέσα σε οχετούς, για τη διαμόρφωση κλίσεων, για
την προστασία στεγάνωσης γεφυρών. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το σκυρόδεμα των
τάφρων, κρασπέδων, ρείθρων, κρασπεδορείθρων κλπ, που κατασκευάζονται με χρήση ειδικών
μηχανημάτων κατασκευής (π.χ. τύπου GOMACO ή αναλόγου)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδομήντα οκτώ €
(Αριθμητικά): 78,00

Άρθρο Β-9.4.2: Οπλισμένο C20/25 κιβωτοειδών oχετών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551)
Σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο, χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή κιβωτοειδών
οχετών ορθών ή λοξών, με άξονα ευθύγραμμο ή καμπύλο, οριζόντιο ή με κατά μήκος κλίση ή
κλιμακωτό, ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατομής -πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώματα και
πλάκα θεμελίωσης- καθώς και των τυχόν συνεχόμενων πτερυγοτοίχων ή των τυμπάνων ή χαλινών
ή αγγυρώσεων ή κορωνίδων, που είναι συνδεδεμένοι με τον οχετό. Χρησιμοποιούμενο επίσης για
την κατασκευή κιβωτιόσχημων τεχνικών ελεύθερου ορθού ανοίγματος μέχρι 8.00 μ
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν έξι € και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικά): 106,80

ΆρθροΒ-9.4.3: C20/25 μικροκατασκευών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551)
Σκυρόδεμα C20/25 χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή των καλυμμάτων, του πυθμένα
και των τοιχωμάτων φρεατίων, των καναλιών αποστράγγισης, τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε
άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου, ορθογωνικών τάφρων και λοιπών μικροκατασκευών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δεκατρία €
(Αριθμητικά): 113,00
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ΆρθροΒ-9.4.4: Οπλισμένο C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551)
Σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο, χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή βάθρων (θεμελίων
και ανωδομής) περιλαμβανομένων και των πλευρικών τοιχωμάτων και πλακών θεμελίωσης
κιβωτιόσχημων τεχνικών ελεύθερου ορθού ανοίγματος άνω των 8.00 μ οποιουδήποτε ύψους, με τα
συνδεδεμένα πτερύγιά τους, την κατασκευή τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους
περιλαμβανομένων και των λεπτοτοίχων, την κατασκευή κατακορύφων υποστυλωμάτων γεφυρών,
την κατασκευή θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης γεφυρών, κεφαλοδέσμων και
επένδυσης πασσαλοστοιχιών, την κατασκευή πλακών πρόσβασης, πεζοδρομίων γεφυρών καθώς
και «πλακών τριβής» για τη στήριξη στηθαίων τύπου «ΣΤΕ-1».
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν οκτώ €
(Αριθμητικά): 108,00

Άρθρο Β-9.4.5: C20/25 πλήρωσης γεωλογικών καταπτώσεων κλπ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6329.1)
Σκυρόδεμα C20/25 έγχυτο ή εκτοξευόμενο, χρησιμοποιούμενο για την πλήρωση των
γεωλογικών καταπτώσεων κλπ, εντός των σηράγγων και των εγκάρσιων διαδρόμων. Στην
κατηγορία αυτή υπάγεται και το ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα με οπλισμό έως 25 χγρ/μ3
σκυροδέματος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδομήντα οκτώ €
(Αριθμητικά): 78,00
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ΆρθροΒ-9.4.6: C20/25 σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση C.A.C.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551)
Σκυρόδεμα C20/25 χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή τεχνικών σηράγγων με
εκσκαφή και επανεπίχωση C.A.C. με θολωτό φορέα οποιουδήποτε πάχους και ύψους, σε
ευθυγραμμία ή καμπύλη (οριζοντιογραφικά ή μηκοτομικά) καθώς επίσης και την κατασκευή
φορέων ωοειδούς ή και σκουφοειδούς διατομής.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης πάσης
φύσεως και κάθε είδους υλικών, όπως το σκυρόδεμα όλης της διατομής και της οπλισμένης πλάκας
έδρασης (που συμμετέχει στη στατική λειτουργία του οχετού) ο μεταλλότυπος για την κατασκευή
του φορέα και την επίτευξη επιφανειακού τελειώματος τύπου Γ, σωλήνες, καλώδια, όργανα κλπ,
της κατασκευής εσοχών (σκοτίας) των σιμεντενέσεων επαφής, και λοιπών μικροκατασκευών εντός
σηράγγων και των στομίων σηράγγων, περιλαμβανομένης κάθε είδους σταλίας μηχανικού
εξοπλισμού και προσωπικού λόγω οποιασδήποτε αιτίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα λοιπά
τεύχη δημοπράτησης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα τέσσερα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικά): 94,80

Άρθρο Β-9.4.7: Β25 (C20/25) τελικής επένδυσης σήραγγας
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7019)
Οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα Β25 (C20/25), χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή
τελικής επένδυσης θόλων και θεμελίων σηράγγων υπόγειας εκσκαφής ή εγκαρσίων διαδρόμων
αυτών ή φρεάτων εκκαπνισμού, σε ευθυγραμμία ή καμπύλη (οριζοντιογραφικά ή μηκοτομικά), σε
κάθε είδος διατομή (φωλεές, διευρύνσεις, κλπ), περιλαμβανομένης της δαπάνης προμήθειας και
τοποθέτησης πάσης φύσεως και κάθε είδους υλικών, όπως ο μεταλλότυπος για την κατασκευή του
φορέα και την επίτευξη επιφανειακού τελειώματος τύπου Γ, σωλήνες, καλώδια, όργανα κλπ, της
κατασκευής εσοχών (σκοτίας) των σιμεντενέσεων επαφής, και λοιπών μικροκατασκευών εντός
σηράγγων και των στομίων σηράγγων, περιλαμβανομένης κάθε είδους σταλίας μηχανικού
εξοπλισμού και προσωπικού λόγω οποιασδήποτε αιτίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο
2.3.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τ΄αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου
2.3.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τρία €
(Αριθμητικά): 103,00
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Άρθρο Β-9.5: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C30/37

Άρθρο Β-9.5.1: Οπλισμένο C30/37 βάθρων για το ύψος τους μέχρι 10m από το έδαφος,
θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551)
Σκυρόδεμα C30/37 οπλισμένο, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή βάθρων με τα
συνδεδεμένα πτερύγιά τους, τοίχων και λεπτότοιχων, υποστυλωμάτων γεφυρών κατακορύφων ή
κεκλιμένων (π.χ. μορφής V), επένδυσης πασσαλοσυστοιχιών. Περιλαμβάνονται θεμέλια και
ανωδομές για το ύψος τους μέχρι 10m από το έδαφος, καθώς και θωράκια, προσκεφάλαια, δοκοί
έδρασης γεφυρών, κεφαλόδεσμοι, όταν εδράζονται σε ακρόβαθρα οιουδήποτε ύψους ή σε
μεσόβαθρα ύψους μέχρι 10m από το έδαφος.
Δεν περιλαμβάνονται ανωδομές των παραπάνω δομικών στοιχείων, που
κατασκευάζονται με ολισθαίνοντα ή αναρριχώμενο ξυλότυπο και είναι συνολικού ύψους άνω των
10m από το έδαφος.
ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Β-9.5.2: C30/37 μικροκατασκευών (ρείθρων σχισμής κλπ.)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551)
Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή
μικροκατασκευών, όπως ρείθρων σχισμής αποχέτευσης σηράγγων οποιασδήποτε εσωτερικής
και εξωτερικής διατομής (με τα ενσωματωμένα στο ρείθρο κράσπεδα), φρεατίων σιφωνισμού,
ειδικών διαμορφώσεων εκτόνωσης καναλιών αποστράγγισης κλπ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι τρία €
(Αριθμητικά): 123,00
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Άρθρο Β-9.5.3: Προεντεταμένο C30/37 πλακών, πλακοδοκών
Σκυρόδεμα C30/37 προεντεταμένο, προκατασκευασμένο ή διαστρωνόμενο επί τόπου,
χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή φορέων γεφυρών οποιουδήποτε ανοίγματος και μορφής,
πλάκας (πλήρους, ή με διάκενα κιβωτοειδούς ή κυκλικής διατομής), πλακοδοκών, κλπ., του κάτω
πέλματος του φορέα από την επιφάνεια του εδάφους, ως εξής:

Άρθρο Β-9.5.3.1: Ύψους Η>7,00 μ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2566)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα επτά €
(Αριθμητικά): 187,00
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Άρθρο Β-9.6: ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7017)
Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε εξωτερικά έργα (εκτός υπόγειων έργων), το οποίο
εκτελείται σε κάθε είδους επιφάνεια και σε οποιοδήποτε ύψος από την φυσική επιφάνεια του
εδάφους, περιλαμβανομένης της δαπάνης προετοιμασίας της επιφάνειας που θα δεχθεί το
εκτοξευόμενο, της δαπάνης διάστρωσης και εφαρμογής του υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ύψους
από το επίπεδο εργασίας και κλίσης, με ή χωρίς χαλύβδινες ίνες ή πλέγμα οπλισμού, της δαπάνης
εισκόμισης-χρήσης-αποκόμισης του απαιτούμενου εξοπλισμού με τις σταλίες τους, της δαπάνης
προμήθειας όλων των απαιτούμενων υλικών (εκτός του οπλισμού), και κάθε δαπάνης υλικών και
εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη
δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα τρία €
(Αριθμητικά): 83,00
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Άρθρο Β-10: ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ
Για την προμήθεια σιδηρού οπλισμού επί τόπου των υπαίθριων και υπόγειων έργων
(σηράγγων υπόγειας εκσκαφής, φρεάτων εκκαπνισμού, φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών κλπ), την
κοπή, την κατεργασία και την επιμελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε θέση των
έργων (ανωδομή, θεμέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου, με παρουσία ή χωρίς παρουσία νερού
κλπ.), που θα γίνει μόνο μετά την παραλαβή των ξυλοτύπων από την Υπηρεσία, σύμφωνα με την
Τ.Σ.Υ., τις διατάξεις της Τεχνικής Μελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάμετροι, διαστάσεις και μορφή)
και τους εγκεκριμένους κανονισμούς.
Στις τιμές περιλαμβάνονται, πέραν της δαπάνης προμήθειας του οπλισμού, ανηγμένα η
δαπάνη της σύνδεσης των ράβδων σιδηρού οπλισμού, που θα γίνεται κατά τρόπο στερεό σε όλες
ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ με σύρμα Νο 5 ή μεγαλύτερου πάχους ανάλογα με
τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση για την περίπτωση εγχύτων
πασσάλων, η δαπάνη προμήθειας του σύρματος πρόσδεσης, η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης
αποστατών, αρμοκλειδών ή άλλου είδους εγκεκριμένων ενώσεων καθώς και η δαπάνη
τοποθέτησης, ανάρτησης και αγκύρωσής του σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας, η
δαπάνη των απαιτούμενων ικριωμάτων και οποιωνδήποτε ανυψωτικών μέσων. Επισημαίνεται ότι
σχετικά με τις ενώσεις με ηλεκτροσυγκόλληση ισχύει το DIN 4099 σε συσχετισμό με το DIN 1045.
Επίσης στις τιμές περιλαμβάνονται τα αναγκαία υποστηρίγματα (καβίλιες), ειδικά τεμάχια
ανάρτησης, που τυχόν θα απαιτηθούν, η οποιαδήποτε απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά
την κοπή και κατεργασία μέχρι την τοποθέτησή του και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωμένη
εργασία καθώς και η δαπάνη αποστολής και δοκιμών δοκιμίων σιδήρου σε αναγνωρισμένα
εργαστήρια, όπως ορίζεται στους παραπάνω κανονισμούς και σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους
δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισμών της τεχνικής μελέτης
ή, αν δεν υπάρχουν, με βάση τους πίνακες, που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να
υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής [οι πίνακες
θα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις, τις διαμέτρους, τις θέσεις και τα μήκη επικάλυψης (που θα είναι τα ελάχιστα
απαιτούμενα), τα βάρη ανά μ.μ. και ανά διάμετρο - σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες βαρών
των Γερμανικών Κανονισμών -, τα μήκη των σιδηρών ράβδων, τα μερικά και ολικά βάρη των
προβλεπομένων οπλισμών κλπ]. Η τοποθέτηση των οπλισμών στο έργο θα ελεγχθεί από την
Υπηρεσία και η παραλαβή τους θα γίνει πριν από την έναρξη διάστρωσης του σκυροδέματος.
Μετά την παραλαβή των οπλισμών οι πίνακες θα υπογραφούν από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία.
Οι παραπάνω θεωρημένοι πίνακες των τοποθετημένων οπλισμών με τα βάρη τους, αποτελούν την
επιμέτρηση των οπλισμών, που θα συνοδεύει τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού που έχει τοποθετηθεί.

Άρθρο Β-10.1: Σιδηρούς οπλισμός ST III (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων
(Aναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα €
(Αριθμητικά): 1,00

Άρθρο Β-10.2: Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων
(Aναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7018)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και πέντε λεπτά
(Αριθμητικά): 1,05
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Άρθρο Β-10.3: Σιδηρούς οπλισμός B500C κατά ΕΛΟΤ 1423-3 (S500s) εντός υπογείων έργων
(Aναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και δέκα λεπτά
(Αριθμητικά): 1,10

Άρθρο Β-10.4: Σιδηρούν δομικό πλέγμα Β500C κατά ΕΛΟΤ 1423-3 (S500s) εντός υπογείων
έργων
(Aναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7018)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και δεκαπέντε λεπτά
(Αριθμητικά): 1,15
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Άρθρο Β-11: ΣΚΛΗΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ
Για την προμήθεια και ενσωμάτωση στην κατασκευή της γέφυρας τενόντων προέντασης
από σκληρό χάλυβα υψηλής αντοχής ποιότητας ως κατωτέρω (όριο διαρροής / όριο θραύσης), για
διαμήκη και τυχόν εγκάρσια προένταση σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την Τεχνική μελέτη, το DIN 4227
και τα συναφή DIN, την Τεχνική Προδιαγραφή προεντεταμένου σκυροδέματος και τους
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται ανηγμένα η αξία των στοιχείων αγκύρωσης των τενόντων
προέντασης, των σωλήνων καλωδίωσης (περιβλημάτων), που θα πρέπει να τηρούν τους
συντελεστές τριβής σε ευθυγραμμία και καμπύλη που ορίζονται στους κανονισμούς, των
βοηθητικών υλικών, των ελατηρίων, των υποστηριγμάτων που είναι αναγκαία για την ακριβή
τοποθέτηση των τενόντων προέντασης σύμφωνα με τις προβλέψεις της μελέτης, των
τσιμεντενέσεων πλήρωσης των σωλήνων καλωδίωσης (εργασίας και υλικών), της εργασίας
μόρφωσης και τοποθέτησης των σωλήνων και της τοποθέτησης των τενόντων μέσα σ΄ αυτούς, της
προέντασης των τενόντων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη (που μπορεί να προβλέπει μερική
τάνυση, υπερτάνυση, αποτάνυση κλπ ώστε να γίνεται αναγκαία η εφαρμογή συστήματος που να
εξασφαλίζει πλήρη, ασφαλή και ευχερή δυνατότητα μετέντασης), όπως και οποιαδήποτε άλλη
δαπάνη, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, για την πλήρη, έντεχνη και σύμφωνα με τους
κανονισμούς περαίωση της εργασίας προέντασης (Τ.Σ.Υ., Ε.Σ.Υ. και λοιποί όροι δημοπράτησης).
Ανεξαρτήτως του προβλεπόμενου συστήματος προέντασης της οριστικής μελέτης, ο
ανάδοχος μπορεί να επιλέξει άλλο σύστημα, αρκεί αυτό να συνοδεύεται από τη σχετική εγκριτική
Απόφαση Εφαρμογής στην Ελλάδα ή στη χώρα της προέλευσής του. Το σύστημα προέντασης, που
θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σύγχρονης τάνυσης με ειδική πρέσα όλων
των συρμάτων, ράβδων, συρματόσχοινων κλπ. Με την επιλογή ενός συστήματος προέντασης, ο
ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε υλικό προβλέπει
το σύστημα για να καλυφθούν οι ανάγκες του έργου σύμφωνα με τη μελέτη, χωρίς να μπορεί να
προφασισθεί στη συνέχεια δυσκολίες προμήθειας στην Ελληνική αγορά ή άλλους λόγους.
Για ένα χιλιόγραμμο τοποθετημένου σκληρού χάλυβα προέντασης

Άρθρο Β-11.1: Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2620)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικά): 3,80
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Άρθρο Β-12: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6403)
Για την πλήρη διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος σε επαφή με
ξυλότυπο ΤΥΠΟΥ Γ, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και με τους περιορισμούς των άλλων όρων
δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κλπ), που είναι δυνατόν να προκύψει από:
(α) Κατάλληλο σιδηρότυπο ειδικά προσαρμοσμένο προς τις ανάγκες σκυροδέτησης των
φορέων των τεχνικών έργων σε όσα τμήματα αυτών προβλέπονται ορατές επιφάνειες,
αφού παρθεί υπόψη η τυχόν οριζοντιογραφική καμπυλότητα, η μεταβαλλόμενη
επίκλιση του καταστρώματος και της κάτω επιφάνειας του φορέα (προκειμένου για
γέφυρες), το τυχόν μεταβαλλόμενο ύψος ή και το πλάτος του φορέα κλπ. ή αντίστοιχα
οι ειδικές συνθήκες βάθρων, τοίχων κλπ., σύμφωνα με την μελέτη, σε επαρκή
ποσότητα ώστε να εξασφαλισθεί η κατασκευή των έργων σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης.
(β) Απαραμόρφωτα φύλλα ειδικού κόντρα πλακέ με πλαστική επένδυση (BETOFORM),
του οποίου δε θα πρέπει να έχουν προηγηθεί περισσότερες από πέντε χρήσεις και του
οποίου ή καταλληλότητα θα ελέγχεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α)
του παρόντος άρθρου.
Επισημαίνεται και εδώ ότι για όλους τους τύπους επιφανειακού τελειώματος επιφανειών
σε επαφή με ξυλότυπο θα χρησιμοποιηθούν σύνδεσμοι ξυλοτύπων με ειδική διαμόρφωση του
αφαιρούμενου τμήματος που θα αποτελείται από πλαστικό κώνο, ή από άλλο υλικό με κωνική
επιφάνεια (απαγορεύεται η χρήση συρμάτων ή συνδέσμων, που θραύονται κατά την αφαίρεσή
τους). Σχετικά γίνεται αναφορά στην Τ.Σ.Υ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Όλες οι
επιφάνειες για τα έργα με επιφανειακά τελειώματα ΤΥΠΟΥ Γ θα διαμορφωθούν χωρίς πρόβλεψη
διαμόρφωσης εκτεθειμένων κεφαλών συνδέσμων, δηλαδή θα σφραγίζονται σύμφωνα με την
Τ.Σ.Υ.
Η τοποθέτηση των φύλλων του ξυλότυπου ή σιδηρότυπου σε όση επιφάνεια προβλέπεται
να διαμορφωθεί ορατή επιφάνεια ΤΥΠΟΥ Γ, θα πρέπει να δημιουργεί ένα “ρυθμό” (δηλ. τα φύλλα
θα είναι διαμορφωμένα με μια διάταξη διαμήκων και εγκάρσιων αρμών σύμφωνα με σχέδια της
έγκρισης της Υπηρεσίας), ώστε να προκύπτει καλαίσθητο αποτέλεσμα της διάταξης των αρμών (με
τις απαιτήσεις τοποθέτησης των φύλλων σε, πρακτικά, απόλυτη επαφή) που θα εμφανισθούν.
Αναιτιολόγητες αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων του ξυλότυπου, με
μόνη την αιτιολογία της αποφυγής φθοράς των φύλλων δε θα επιτραπούν, εφ’ όσον δημιουργούν
δυσμενή επιρροή στο αισθητικό αποτέλεσμα της εμφάνισης του επιφανειακού τελειώματος.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα η πρόσθετη δαπάνη επιλογής των κατάλληλων
υλικών (π.χ. κοκκομετρική διαβάθμιση και μέγιστος κόκκος, περιεκτικότητα σε τσιμέντο, επιλογή
περιοχής εργάσιμου, ειδική ομοιόμορφη επιλογή αδρανών και λοιπών υλικών του σκυροδέματος,
ειδική επιλογή διευκολυντικών αποξήλωσης), η δαπάνη ειδικής συντήρησης και προστασίας της
επιφάνειας μετά την αποξήλωση των ξυλότυπων, η δαπάνη ειδικής επιμελημένης συμπύκνωσης
του σκυροδέματος και κάθε άλλη δαπάνη εργασία και υλικών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά
αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Όλες οι ακμές των επιφανειακών τελειωμάτων ΤΥΠΟΥ Γ θα είναι λοξοτμημένες με
χρήση φιλέτων (σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ) 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.
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Η επιμέτρηση των εργασιών διαμόρφωσης των επιφανειών σκυροδέματος με τελείωμα
ΤΥΠΟΥ Γ θα γίνει ως εξής :
(α) Για τα βάθρα θα επιμετράται όση επιφάνεια προβλέπεται σύμφωνα με τη μελέτη να
διαμορφωθεί τελικά ορατή και βρίσκεται σε επαφή με τον ξυλότυπο,
περιλαμβανομένου πρόσθετου βάθους, κάτω από το κάτω όριο της τελικά ορατής
επιφάνειας μέχρι την πάνω στάθμη του θεμελίου και το πολύ μέχρι 0,50 μ.
(β) Για τους τοίχους αντιστήριξης θα επιμετράται όση επιφάνεια προβλέπεται από την
τεχνική μελέτη να διαμορφωθεί σαν τελική ορατή επιφάνεια σε επαφή με τον
ξυλότυπο, περιλαμβανομένου πρόσθετου ύψους, κάτω από το κάτω όριο της τελικής
ορατής επιφάνειας μέχρι την πάνω στάθμη του θεμελίου και το πολύ μέχρι 0,50 μ.
(γ) Για τους φορείς γεφυρών, σε όση έκταση προβλέπεται από την τεχνική μελέτη να
διαμορφωθεί η ορατή επιφάνεια, θα μετράται η αντίστοιχη αναπτυγμένη ορατή
επιφάνεια του φορέα, που βρίσκεται σε επαφή με τον ξυλότυπο.
Στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλες οι επιπλέον δαπάνες, που
απαιτούνται για την επίτευξη της προδιαγραφόμενης υψηλής ποιότητας επιφανειακού τελειώματος
ανεξάρτητα από τη φθορά υλικών, τις ειδικές μεθόδους κατασκευής, την ειδική επιρροή στην
μορφολογία, την μελέτη και κατασκευή των ικριωμάτων, τις καθυστερήσεις άλλων εργασιών κλπ.
περιλαμβανομένων όλων των δαπανών προσωπικού, υλικών και μηχανημάτων.
Επίσης στην τιμή μονάδας αυτού του άρθρου περιλαμβάνεται ανηγμένα ανά τετραγωνικό
μέτρο επιφάνειας και η δαπάνη (εργασία και υλικά) τοποθέτησης φάλτσων και διακοσμητικών
πήχεων λωρίδων από 1 έως 20 εκ. επί του ξυλότυπου για δημιουργία σκοτιών ή σύνθετων σχεδίων
της επιφάνειας του σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη χωρίς να επιμετρώνται οι επιπλέον
δημιουργούμενες επιφάνειες.
Η καθοριζόμενη με το άρθρο αυτό τιμή αποτελεί πρόσθετη τιμή, επιπλέον της δαπάνης
που περιλαμβάνεται ανηγμένα στην τιμή μονάδας των εργασιών σκυροδέματος για τη διαμόρφωση
επιφανειακών τελειωμάτων ΤΥΠΟΥ Α και μόνο για τις κατασκευές, που δεν την περιλαμβάνουν
στο αντίστοιχο άρθρο τους.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος
ΤΥΠΟΥ Γ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικά): 5,20
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Άρθρο Β-13: ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7902)
Για την πλήρη αντιρρυπαντική επάλειψη,
παραλαμβάνεται κλπ, όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.

που

κατασκευάζεται,

ελέγχεται,

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 πλήρους αντιρρυπαντικής επάλειψης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 3,90
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Άρθρο Β-14: ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2411)
Για τη μόνωση επιφάνειας σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με διπλή επάλειψη με
ασφαλτικό μονωτικό υλικό τύπου LANCOL, ή ανάλογου εγκεκριμένου τύπου, σε όση ποσότητα
απαιτείται και σε επιφάνεια οποιουδήποτε είδους και σε οποιαδήποτε θέση του έργου,
περιλαμβανομένης της προμήθειας των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών κλπ. επί τόπου του
έργου και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας, που μονώνεται με διπλή ασφαλτική επάλειψη,
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή και τις εντολές της Υπηρεσίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά): 1,40

K:\A4540-4550\cons\tefxi\TM.doc

62

4540-4550/5076/B06

Άρθρο Β-15: ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ

Άρθρο Β-15.1: Μόνωση με απλή στρώση ενισχυμένου ασφαλτόπανου και απισωτική στρώση
ασφαλτικού Α265
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2412)
Για τη μόνωση επιφάνειας από σκυρόδεμα με απλή στρώση ενισχυμένου ασφαλτόπανου,
βάρους τουλάχιστον 4,50 χγρ/μ2, περιλαμβανομένης της δαπάνης για τη διαμόρφωση προηγούμενα
της επιφάνειας από σκυρόδεμα με απισωτική στρώση ασφαλτομίγματος Α265 Ε μέσου πάχους 3
εκ. καθώς και της συγκολλητικής επάλειψης, που θα προηγηθεί, που θα εκτελεσθεί σύμφωνα με
τους κανόνες της τέχνης, την Τεχνική μελέτη, τους όρους δημοπράτησης και τις κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του έργου έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των
απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, οι φορτοεκφορτώσεις, οι χαμένοι χρόνοι, οι φθορές, οι
αλληλοεπικαλύψεις και κάθε εργασία, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας από σκυρόδεμα, που μονώνεται με απλή
στρώση ενισχυμένου ασφαλτόπανου και απισωτική στρώση ασφαλτικού Α265.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθμητικά): 9,38
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Άρθρο Β-16: ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2412)
Για την πλήρη στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών και οχετών, με "δύο στρώσεις
ειδικών μεμβρανών" σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και την Τ.Σ.Υ. ή εναλλακτικά με "μία
στρώση ειδικών μεμβρανών" που κατασκευάζεται με ειδική πολλαπλή μεμβράνη σύμφωνα με την
Τ.Σ.Υ.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των μεμβρανών και όλων των
απαιτουμένων υλικών μετά των μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων, προσεγγίσεων κλπ., η κοπή τους
στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η τοποθέτηση, η προσωρινή
στερέωση, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά, μικροϋλικά, η δαπάνη χρήσης συσκευών και
μηχανημάτων, η δαπάνη κάθε απαιτούμενης εργασίας για την έντεχνη στεγάνωση των γεφυρών
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως περαιωμένη εργασία. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης
ανηγμένα οι φθορές, οι αλληλοεπικαλύψεις, οι απομειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές διαμορφώσεις
των μεμβρανών στα άκρα και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της στεγάνωσης σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας, που στεγανώνεται.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικά): 11,20
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Άρθρο Β-17: ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΑΧΟΥΣ π>2 χλστ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ C& C
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2412)
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης από μαλακό
PVC ελαχίστου πάχους π>2 χλστ. τύπου TROCAL Ρ ή ισοδύναμου, για τη στεγάνωση των
κατακόρυφων και καμπύλων φορέων των C& C, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, τις οδηγίες της
Υπηρεσίας και την Τ.Σ.Υ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια της στεγανωτικής μεμβράνης επί τόπου του
έργου, η κοπή της στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η
τοποθέτηση, η προσωρινή στερέωση, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά, μικροϋλικά, οι
μεταφορές από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π., οι
χρήσεις ικριωμάτων, συσκευών, μηχανημάτων κ.λ.π. για πλήρη ανάρτηση, σύμφωνα με τη μελέτη
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης ανηγμένα οι φθορές, οι αλληλοεπικαλύψεις, οι
απομειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές διαμορφώσεις της στεγανωτικής μεμβράνης στα άκρα κ.λ.π.
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών για την επίχωση
των C.A.C., ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στη στεγανωτική μεμβράνη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας CAC με στεγανωτική μεμβράνη.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δέκα € και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικά): 10,30
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Άρθρο Β-18: ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ
Άρθρο Β-18.1: Σφράγιση οριζόντιων αρμών με PLASTIC 77 ή αναλόγου τύπου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6370)
Για τη σφράγιση οριζόντιων αρμών οποιουδήποτε πλάτους και βάθους, η οποία
εκτελείται σε κάθε θέση και σε κάθε είδους επιφάνεια οποιουδήποτε έργου (τοίχων, βάθρων,
σπονδύλων οχετών κτλ.), εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, με υλικό με βάση την άσφαλτο και το λάστιχο
τύπου PLASTIC 77 ή αναλόγου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου των έργων του
υλικού και των συσκευών επεξεργασίας, η δαπάνη τοποθέτησής του στους αρμούς μετά από
προηγούμενο καθαρισμό ή κοπή του αρμού, η δαπάνη ασταρώματος του αρμού με συγκολλητική
ουσία τύπου EXPANDITE PRIMER Νο 3 ή αναλόγου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και
υλικών, που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη σφράγιση των αρμών, ώστε να προκύπτει
τεχνικά και αισθητικά αποδεκτή διαμόρφωση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στους
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης (Π.Κ.Ε. κτλ.)
Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμου σφραγισμένου αρμού.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο € και ογδόντα έξι λεπτά
(Αριθμητικά): 2,86
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Άρθρο Β-18.2: Σφράγιση κατακόρυφων-κεκλιμένων αρμών με PLASTΙ JOINT ή αναλόγου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6370)
Για τη σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών ανεξαρτήτως πλάτους, βάθους και
θέσης, οποιουδήποτε έργου (τοίχων, βάθρων, σπονδύλων οχετών κτλ.) και σε κάθε είδους
επιφάνεια, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, με υλικό, που έχει για βάση την άσφαλτο, τύπου PLASTI
JOINT ή αναλόγου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης όλων υλικών και των συσκευών επεξεργασίας, η δαπάνη των
εργασιών καθαρισμού και κοπής του αρμού, τοποθέτησης του υλικού στους αρμούς μετά από
προηγούμενο καθαρισμό ή κοπή του αρμού, ασταρώματος του αρμού με συγκολλητική ουσία
τύπου EXPANDITE PRIMER Νο 3 ή αναλόγου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη σφράγιση των αρμών. Κατά τα λοιπά θα
ισχύουν όσα αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης ( Π.Κ.Ε. κτλ.).
Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμου σφραγισμένου κατακόρυφου-κεκλιμένου αρμού.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο € και ενενήντα οκτώ λεπτά
(Αριθμητικά): 2,98
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Άρθρο Β-18.3: Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες 12 χλστ τύπου FLEXCELL ή
αναλόγου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6370)
Για την προμήθεια και την πλήρη κατασκευή αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες
πλήρωσης αρμών πάχους 12 χλστ, τύπου FLEXCELL ή αναλόγου, που εκτελείται σε οποιαδήποτε
θέση κάθε είδους κατασκευής από σκυρόδεμα εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με τα Π.Κ.Ε. και
τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου των έργων
των προκατασκευασμένων πλακών και όλων των απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη των εργασιών
μόρφωσης του αρμού, επεξεργασίας, κοπής, τοποθέτησης και στερέωσης του υλικού, όπως και
κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικού που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του
αρμού.
Στην περίπτωση που θα απαιτηθούν αρμοί πλάτους μεγαλύτερου από 12 χλστ (εφόσον δε
θα χρησιμοποιηθεί μια πλάκα υλικού κατασκευασμένη στο προδιαγραφόμενο πάχος), είναι δυνατή
η χρήση πολλαπλών πλακών μικρότερου πάχους, οι οποίες θα ενώνονται μεταξύ τους αφού
επαλειφθούν με ασφαλτικό γαλάκτωμα και καρφωθούν σε κατάλληλη πυκνότητα με ανοξείδωτα
καρφιά. Επισημαίνεται πάντως ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια πλάκα με προδιαγραφόμενο
πάχος εφόσον τέτοια πλάκα διατίθεται στην αγορά.
Για την περίπτωση δημιουργίας αρμού σε θέση υπάρχουσας επιφάνειας σκυροδέματος, οι
προκατασκευασμένες πλάκες πλήρωσης αρμού θα συγκολλούνται στην υπάρχουσα επιφάνεια
σκυροδέματος (αφού πρώτα επαλειφθούν-η πλάκα πλήρωσης αρμού και η προϋπάρχουσα
επιφάνεια σκυροδέματος-με ασφαλτικό γαλάκτωμα) και στη συνέχεια θα στερεώνονται με
ατσαλόκαρφα (μπετόκαρφα).
Η πληρωμή του αναδόχου, σε περίπτωση χρήσης προκατασκευασμένων πλακών πάχους
(συνολικού σε περίπτωση πολλαπλών πλακών) DN μεγαλύτερου του πάχους των συμβατικών
πλακών (12χλστ), θα γίνεται ύστερα από αναγωγή της επιφάνειας των χρησιμοποιούμενων πλακών
αρμών σε επιφάνεια συμβατικών πλακών, όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του τιμολογίου
αυτού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρως μορφωμένου αρμού από προκατασκευασμένες
πλάκες πάχους 12 χλστ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δέκα € και εξήντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικά): 10,65
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ΆρθροΒ-19: ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ HYDROFOIL PVC-ΑΝΑΛΟΓΟΥ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6373)
Για την πλήρη στεγάνωση αρμού, με ταινία πλάτους 240 χλστ τύπου HYDROFOIL PVC
WATERSTOP ή αναλόγου, σε οποιαδήποτε θέση, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, κάθε είδους
κατασκευής από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του
έργου της ταινίας και όλων των απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη των εργασιών κοπής,
επεξεργασίας, τοποθέτησης και στερέωσης της ταινίας στον αρμό, που θα διαμορφωθεί, η δαπάνη
των κάθε είδους φθορών και ειδικών επεμβάσεων στους τύπους και στα ικριώματα σκυροδέτησης
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη
κατασκευή του αρμού.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ταινία πλάτους ΒΝ διαφορετικού από το συμβατικό
των 240 χλστ, εφόσον επιτρέπεται από τους όρους δημοπράτησης, η πληρωμή θα γίνεται ύστερα
από αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας πλάτους ΒΝ σε μήκος συμβατικής ταινίας
πλάτους 240 χλστ, όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης κατασκευής στεγάνωσης αρμών με ταινία συμβατικού
πλάτους 240 χλστ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθμητικά): 9,25
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Άρθρο Β-20: ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ-ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 60 χλστ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2651)
Για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγανών αρμών διαστολής-συστολής γεφυρών
ολικού εύρους μετακίνησης Dk ίσου προς 60 χλστ (Dk=60 χλστ), όπως περιγράφονται στην Τ.Σ.Υ
για κλάση φόρτισης της γέφυρας SLW 60 / SLW 30 σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς
για βαριά και πυκνή κυκλοφορία, ή ισοδύναμου τύπου, ο οποίος θα αποδεικνύεται με σχετικά
πιστοποιητικά του κατασκευαστή και θα υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Οι αρμοί θα
κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του ειδικευμένου βιομηχανικού
οίκου κατασκευής τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου
όλων των απαιτουμένων υλικών, όπως αρμοί, κοχλίες αγκύρωσης, οπλισμοί υψηλής αντοχής,
περικόχλια, ροδέλες, ρητινοκονιάματα κ.λ.π., η δαπάνη των εργασιών τοποθέτησης, αποξήλωσης
του ασφαλτικού σκυροδέματος και της μόνωσης, διάνοιξης οπών, τοποθέτησης των κοχλιών
αγκύρωσης και στερέωσή τους στο σκυρόδεμα με εποξειδικά ενέματα, αποκατάστασης της
μόνωσης, συγκόλλησης του αρμού με εποξειδικά υλικά κ.λ.π., καθώς και οποιαδήποτε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτείται για πλήρη και έντεχνη κατασκευή αρμού, σύμφωνα με
τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Με το παρόν τιμολογούνται ως συμβατικοί οι παραπάνω αρμοί διαστολής ολικού εύρους
μετακίνησης D ίσου προς 60 χλστ (D=60 χλστ).
Για την περίπτωση που, σύμφωνα με τη μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης,
θα χρησιμοποιηθούν αρμοί με ολικό εύρος μετακίνησης Dk διαφορετικό του εύρους μετακίνησης
των συμβατικών αρμών και μεγαλύτερο των 20 χλστ, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του
χρησιμοποιούμενου αρμού σε μήκος συμβατικού αρμού βάσει του λόγου Dk/60 και θα
πληρώνονται ως εξής:
Π=(L*Dk/60)* Τσμ
όπου: L =
Dk=

Το μήκος του χρησιμοποιούμενου αρμού.
Ολικό εύρος μετακίνησης σε χιλιοστόμετρα του χρησιμοποιούμενου
αρμού, σύμφωνα με τους επίσημους κατάλογους των prospectus και των
συνοδευτικών εγγράφων του βιομηχανικού Οίκου παραγωγής.

Dk/60= Ο λόγος του ολικού εύρους μετακίνησης χρησιμοποιούμενου και
συμβατικού αρμού. Στην περίπτωση που ο χρησιμοποιούμενος αρμός έχει
ολικό εύρος μετακίνησης μικρότερο του συμβατικού, ο λόγος αυτός
λαμβάνεται ίσος με 0,50 για Dk<= 30 ή λαμβάνεται ίσος με 0,75 για
30<Dk<60.
Τσμ=

Τιμή μονάδας του συμβατικού αρμού ολικού εύρους μετακίνησης 60
χλστ.

Τιμή ανά μέτρο μήκους εγκατεστημένου συμβατικού αρμού διαστολής-συστολής
γεφυρών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ολικού εύρους μετακίνησης Dk ίσου προς 60
χλστ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια δεκατέσσερα € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά): 714,40
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Άρθρο Β-21: ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝ
Άρθρο Β-21.1: Σταθερά εφέδρανα γεφυρών ελαστομεταλλικά ή ελαστομερή
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2912)
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σταθερών ελαστομεταλλικών εφεδράνων
γεφυρών από NEOPRENE ενισχυμένο με χαλύβδινα ελάσματα, ή άοπλων ελαστομερών
εφεδράνων BUFFERS, STOPPERS, τα οποία να μπορούν να παραλάβουν τα προβλεπόμενα
οριζόντια και κατακόρυφα φορτία, τις στροφές και τις μετακινήσεις. Τα εφέδρανα θα πρέπει να
είναι προκατασκευασμένα βιομηχανικά στις διαστάσεις που προβλέπονται από τη μελέτη και
απόλυτα σύμφωνα με τη μελέτη και τα οριζόμενα στην Τ.Σ.Υ..
Τα παραπάνω εφέδρανα θα μπορούν να αντικαθίστανται με ανύψωση του φορέα με
γρύλους σε ύψος ίσο με το ύψος του εφεδράνου πλέον 3 χλστ (θα προβλέπεται χώρος για την
τοποθέτηση γρύλλων ανύψωσης). Τα μεταλλικά ελάσματα των ελαστομεταλλικών εφεδράνων θα
είναι κατάλληλα διαμορφωμένα (με στρογγυλεμένες άκρες κ.λ.π.), θα έχουν ενσωματωθεί με
βουλκανισμό στο ελαστομερές και όλα τα χαλύβδινα τμήματά τους θα πρέπει να είναι
ικανοποιητικά προστατευμένα από τη σκουριά.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης όλων των απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη των εργασιών
προετοιμασίας του υποστρώματος και της σχάρας οπλισμού, τοποθέτησης και αγκύρωσης των
εφεδράνων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα με τη μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε όγκο
ελαστομεταλλικού ή αόπλου ελαστικού εφεδράνου.

εξωτερικών

διαστάσεων

του

πλήρους

Τιμή ανά λίτρο (κυβικό δεκατόμετρο) τοποθετημένου ελαστομεταλλικού ή άοπλου
ελαστομερούς σταθερού εφεδράνου γεφυρών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία € και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 33,70
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Άρθρο Β-21.2: Ολισθαίνοντα ελαστομεταλλικά εφέδρανα γεφυρών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2912)
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ολισθαινόντων κατά μία ή δυο διευθύνσεις
ελαστομεταλλικών εφεδράνων γεφυρών από NEOPRENE ενισχυμένο με χαλύβδινα ελάσματα, τα
οποία μπορούν να παραλαμβάνουν οριζόντια και κατακόρυφα φορτία, τις στροφές και τις
μετακινήσεις. Τα εφέδρανα θα πρέπει να είναι προκατασκευασμένα βιομηχανικά στις διαστάσεις
που προβλέπονται από τη μελέτη και απόλυτα σύμφωνα με τη μελέτη και τα οριζόμενα στην
Τ.Σ.Υ..
Τα παραπάνω εφέδρανα θα μπορούν να αντικαθίστανται με ανύψωση του φορέα με
γρύλους σε ύψος ίσο με το ύψος του εφεδράνου πλέον 3 χλστ (θα προβλέπεται χώρος για την
τοποθέτηση γρύλων ανύψωσης). Τα μεταλλικά ελάσματα των ελαστομεταλλικών εφεδράνων θα
είναι κατάλληλα διαμορφωμένα (με στρογγυλευμένες άκρες κ.λ.π.), θα έχουν ενσωματωθεί με
βουλκανισμό στο ελαστομερές και όλα τα χαλύβδινα τμήματά τους θα πρέπει να είναι
ικανοποιητικά προστατευμένα από τη σκουριά.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης των εφεδράνων, του φύλλου ολίσθησης (teflon), της
χαλύβδινης βάσης τους και όλων των απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη των εργασιών
προετοιμασίας του υποστρώματος και της σχάρας οπλισμού, τοποθέτησης και αγκύρωσης των
εφεδράνων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα με τη μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε όγκο
ελαστομεταλλικού ή αόπλου ελαστικού εφεδράνου.

εξωτερικών

διαστάσεων

του

πλήρους

Τιμή ανά λίτρο (κυβικό δεκατόμετρο) τοποθετημένου ελαστομεταλλικού ή άοπλου
ελαστομερούς ολισθαίνοντος εφεδράνου γεφυρών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα εννέα € και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικά): 39,30
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Άρθρο Β-22: ΣΤΟΜΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6752)
Για την προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανισμένου στομίου αποχέτευσης γεφυρών
(οδογεφυρών και πεζογεφυρών) κατάλληλου τύπου σύμφωνα με τα Π.Κ.Ε., τους λοιπούς όρους
Δημοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Για τα υλικά των στομίων και των σωλήνων απορροής ισχύουν τα DIN, AASHTOASTM. Τα στόμια αποχέτευσης θα είναι βιομηχανικού τύπου κατάλληλα για γέφυρες, θα είναι
εφοδιασμένα με σχάρες για την αποφυγή αποφράξεων, θα αντέχουν στα φορτία υπολογισμού της
γέφυρας και θα φέρουν κατάλληλη διάταξη (φλάντζα) προσαρμογής της στεγανωτικής στρώσης
καθώς και διατάξεις αποστράγγισης των νερών διήθησης και ρύθμισης του ύψους του στομίου
τους.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του στομίου επί τόπου του
έργου, η δαπάνη προσέγγισης, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσής του με τον αγωγό
απορροής με χρήση γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα κατάλληλης διαμέτρου και μήκους, η δαπάνη
των μικροϋλικών, η δαπάνη μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη
εργασίας και υλικών, συσκευών, μηχανημάτων κ.λ.π., που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Η τιμή εφαρμόζεται για οδικές γέφυρες και πεζογέφυρες, με χρήση στομίου αποχέτευσης
κατάλληλου για κάθε τύπο γέφυρας (οδικής ή πεζογέφυρας) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
και τις οδηγίες του οίκου κατασκευής των στομίων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο βάρους πλήρως εγκατεστημένου και συνδεδεμένου στομίου
αποχέτευσης γεφυρών (οδογεφυρών ή πεζογεφυρών).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και είκοσι δύο λεπτά
(Αριθμητικά): 7,22
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Άρθρο Β-23: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2672)
Για την προμήθεια επί τόπου των έργων και την πλήρη τοποθέτηση έτοιμων σιδηρών
εξαρτημάτων φρεατίων από μορφοσίδηρο, για την κατασκευή πλαισίων, καλυμμάτων, εσχαρών,
αγκυρώσεων και άλλων απλών σιδηρών κατασκευών φρεατίων, σύμφωνα με τα σχέδια της
Υπηρεσίας, που θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 110 και τους όρους δημοπράτησης,
δηλαδή την προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, χαμένο χρόνο φορτοεκφόρτωσης και μεταφορά επί
τόπου των έργων, με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο, των αναγκαίων υλικών για την κατασκευή των
σιδηρών εξαρτημάτων φρεατίων, όπως στροφέων κλπ., την κοπή, απομείωση, κατεργασία,
δημιουργία οπών για την πάκτωση των στοιχείων αγκύρωσης κλπ., την κατασκευή βάσης από
τσιμεντοκονία (με τη δαπάνη προμήθειας επί τόπου των υλικών και την κατασκευή της
τσιμεντοκονίας), την τοποθέτηση, επεξεργασία για τη δημιουργία βάσης υποδοχής αυτών, την
προστασία από τη διάβρωση, με βαθύ θερμό γαλβάνισμα σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., που θα γίνει
μετά από την κατεργασία, κοπή, συγκόλληση κλπ.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συμβατικά και οι οπλισμοί σύνδεσης πλακών ή
φορέων πρόσβασης με τα ακρόβαθρα, καθώς και τα σιδηρά είδη των βάσεων των ιστών
ηλεκτροφωτισμού με τους κοχλίες αγκύρωσης, τα σπειρωμένα τμήματα αυτών, τα περικόχλια κλπ
σύμφωνα με τη μελέτη, εκτός από την περίπτωση, όπου τα σιδηρά είδη περιλαμβάνονται στην τιμή
μονάδας της αντίστοιχης βάσης και αμείβονται με τα σχετικά άρθρα τιμολογίου.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο έτοιμων γαλβανισμένων σιδηρών εξαρτημάτων πλήρως
τοποθετημένων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εβδομήντα έξι λεπτά
(Αριθμητικά): 1,76
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Άρθρο Β-24: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6752)
Για την προμήθεια επί τόπου του έργου και την πλήρη τοποθέτηση χυτοσιδηρών σχαρών,
πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων κάθε είδους, που εκτελείται σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης, την τεχνική μελέτη και την Π.Τ.Π. Τ110, δηλαδή την προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση, χαμένο χρόνο φορτοεκφόρτωσης και μεταφορά επί τόπου των έργων, με
οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο, όλων των απαιτούμενων υλικών (σχαρών, πλαισίων, καλυμμάτων
φρεατίων κλπ), την επεξεργασία βάσης υποδοχής, τη διάνοιξη οπών τη συναρμολόγηση, την
τοποθέτηση, την πάκτωση κλπ όλων των στοιχείων εντός του σκυροδέματος, την κατασκευή
βάσης από τσιμεντοκονίαμα, τη δαπάνη τσιμεντοκονιάματος καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου
υλικού πάκτωσης και στεγανοποίησης, όπως και κάθε άλλη δαπάνη, έστω και αν δεν
κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο έτοιμων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυμμάτων
φρεατίων πλήρως τοποθετημένων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα δύο λεπτά
(Αριθμητικά): 0,82
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Άρθρο Β-25: ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921)
Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα
κατηγορίας C 12/15, διατομής 0.15Χ0.30 μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς
κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα
παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της
παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και
όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης, η δαπάνη για την
τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 μ. με λεία
επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός
συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10Χ0,20μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη
εγκιβωτισμού τους, η δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου ανά
μ3 άμμου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς τη βάση έδρασής του.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και εννέα λεπτά
(Αριθμητικά): 6,09
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Άρθρο Β-26: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)
Για την πλήρη πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με
τσιμεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι) πάχους 5 εκ., άνω στρώσης πάχους
τουλάχιστον 2.50 εκ. από λευκό τσιμέντο, διαστάσεων τσιμεντοπλακών 0,50 Χ 0,50 μ., οι οποίες
θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του τ. Υ.Δ.Ε. (Π.Τ.Π. Δ.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ)
και οι οποίες θα συγκολλούνται με κονίαμα σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 87 και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των
τσιμεντένιων πλακών, των υλικών στερέωσης, αρμολόγησης κλπ και όλων των απαιτουμένων
υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης των τσιμεντοπλακών, η δαπάνη ασβεστοτσιμεντοκονιάματος
έδρασης πάχους 2,5 έως 3,0 εκ. αποτελούμενο από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου
και 180 χγρ τσιμέντου ανά μ3, η δαπάνη αρμολόγησης με τσιμεντομαρμαροκονία από λευκό
εγχώριο τσιμέντο αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 μαρμαροκονίας, η δαπάνη καθαρισμού των
αρμών και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δέκα € και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικά): 10,30
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Άρθρο Β-27: ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C12/15
Για την πλήρη κατασκευή αγωγού ομβρίων με προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς
άοπλους ή οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β15), σύμφωνα με
την Π.Τ.Π. Τ 110 και την Τ.Σ.Υ. εν ξηρώ ή μέσα σε νερό.
Στη τιμή αυτή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο των έργων με τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο κλπ, των
τσιμεντοσωλήνων, της τσιμεντοκονίας πλήρωσης των αρμών και κάθε απαιτούμενου υλικού, η
δαπάνη προσέγγισης και καταβιβασμού των τσιμεντοσωλήνων μέσα σε υπάρχουσα τάφρο
οποιουδήποτε βάθους, η δαπάνη αρμολόγησής τους με τσιμεντοκονίαμα των 650 χγρ. τσιμέντου
ανά μ3 ξηράς άμμου ανεξάρτητα από το μήκος τεμαχίων και το πλήθος των απαιτούμενων
συνδέσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της τοποθέτησης των τσιμεντοσωλήνων και τη λειτουργία τους. Περιλαμβάνεται
επίσης ανηγμένα η δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρειας από την
τυχόν ύπαρξη νερού.
Στη τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη του περιβλήματος των αγωγών από σκυρόδεμα,
που πληρώνεται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου τσιμεντοσωλήνα από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Άρθρο Β-27.1: Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ 0,40 μ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2883)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία € και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 23,60

Άρθρο Β-27.2: Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ 0,60 μ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2884)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα έξι € και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικά): 36,30

Άρθρο Β-27.3: Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ 0,80 μ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2885)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα έξι € και δέκα λεπτά
(Αριθμητικά): 56,10
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Άρθρο Β-27.4: Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ 1,00 μ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2885)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδομήντα εννέα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικά): 79,80

Άρθρο Β-27.5: Οπλισμένος τσιμεντοσωλήνας σειράς 75 Φ 1,00 μ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2888)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 102,50
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Άρθρο Β-28: ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 6 ΑΤΜ
Για την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση πλαστικού σωλήνα 6 ατμ. από σκληρό PVC100 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, ΔΕΗ 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 Β-28.1: Σωλήνες PVC Φ110
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 5,90

Άρθρο Β-28.2: Σωλήνες PVC Φ125
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και δεκαεπτά λεπτά
(Αριθμητικά): 7,17
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Άρθρο Β-28.3: Σωλήνες PVC Φ160
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δέκα € και σαράντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικά): 10,45

Άρθρο Β-28.4: Σωλήνες PVC Φ200
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.4)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκαπέντε € και είκοσι τρία λεπτά
(Αριθμητικά): 15,23
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Άρθρο Β-29: ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ PVC
Για την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση πλαστικού σωλήνα διάτρητου κατά ένα
μέρος, από σκληρό PVC-100 οι οπές του οποίου δημιουργούνται κατά την κατασκευή του, για την
κατασκευή στραγγιστηρίου, σύμφωνα με τη μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των σωλήνων και όλων των
εξαρτημάτων σύνδεσης και έδρασης, η δαπάνη των μεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο ενσωμάτωσης με τις φορτοεκφορτώσεις και το χαμένο χρόνο, η δαπάνη τοποθέτησης, κοπής,
συναρμολόγησης και κάθε άλλη δαπάνη, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτηση. Επίσης περιλαμβάνεται ανηγμένα η δαπάνη κάθε
είδους άντλησης υδάτων και κάθε είδους δυσχέρειας από τυχόν ύπαρξη νερού.
Στο μήκος των σωλήνων δεν προσμετρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις των φρεατίων
που παρεμβάλλονται.
Τιμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους διάτρητου πλαστικού σωλήνα

Άρθρο Β-29.1: Διάτρητοι σωλήνες από PVC στραγγιστηρίων Φ 200
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.4)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δώδεκα € και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικά): 12,20
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Άρθρο Β-30: ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 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. (ΔΕΗ, 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 Β-30.1: Σωλήνες Φ63
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 3,50

Άρθρο Β-30.2: Σωλήνες Φ75
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικά): 4,20

Άρθρο Β-30.3: Σωλήνες Φ90
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.1)
ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Β-30.4: Σωλήνες Φ110
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 7,60
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Άρθρο Β-31: ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ 10 ΑΤΜ
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα
πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH DENSITY) με ραβδώσεις, με πίεση λειτουργίας 10
ατμοσφαιρών, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την
υπόγεια διέλευση καλωδίου οπτικής ίνας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των
σωλήνων, του σύρματος που τυχόν θα απαιτηθεί κατά την τοποθέτηση του καλωδίου οπτικής ίνας
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 εφόσον απαιτηθεί, 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), με ραβδώσεις, 10 ατμοσφαιρών, για την διέλευση καλωδίου οπτικής
ίνας
Άρθρο Β-31.1: Σωλήνες Φ40
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 2,50
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Άρθρο Β-32: ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση
σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου διατομής ως κατωτέρω, “πράσινη ετικέτα” (υπερβαρέος τύπου)
κατά ΕΛΟΤ 2671 και 284, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια
διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, Ο.Τ.Ε.) κλπ. σε εγκάρσιες διελεύσεις οδών, επάνω σε
τεχνικά κ.λ.π.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου
των σωλήνων, του σύρματος τραβήγματος καλωδίων, των ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων,
φλαντζών, στηριγμάτων, σκυροδέματος εγκιβωτισμού καθώς και κάθε άλλου υλικού που
απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής, σκυροδέτησης και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και
υλικά σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιμών για
παράδοση του σωλήνα σε πλήρη και κανονική λειτουργία, η δαπάνη τοποθέτησης του σύρματος
καλωδίων, επισήμανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσμης σωλήνων.
Περιλαμβάνεται επίσης 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 γαλβανισμένου
σιδηροσωλήνα διέλευσης καλωδίων.
Άρθρο B-32.1: Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ3΄΄
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκατρία €
(Αριθμητικά): 13,00

Άρθρο B-32.2: Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ4΄΄
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι €
(Αριθμητικά): 20,00
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Άρθρο Β-33: ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
Για την προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων, διάτρητων κατά ένα μέρος,
αόπλων τσιμεντοσωλήνων αποστράγγισης (φίλτρων), στους οποίους οι οπές δημιουργούνται
σύγχρονα με την κατασκευή του σωλήνα και οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις της Π.Τ.Π. Τ 110. Η
κατασκευή της σωλήνωσης θα εκτελεστεί σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 110, τους όρους
δημοπράτησης και τις διαταγές της Υπηρεσίας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των σωλήνων, η δαπάνη των
μεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης με τις φορτοεκφορτώσεις και το
χαμένο χρόνο, η δαπάνη τοποθέτησης, κοπής, συναρμολόγησης και κάθε άλλη δαπάνη που
απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρ. 9.12 της
Π.Τ.Π. Τ 110. Επίσης περιλαμβάνεται ανηγμένα η δαπάνη κάθε είδους άντλησης υδάτων και κάθε
είδους δυσχέρειας από τυχόν ύπαρξη νερού. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη της κατασκευής
έδρασης και εγκιβωτισμού των τσιμεντοσωλήνων.
Στο μήκος των σωλήνων δεν προσμετρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις των φρεατίων
που παρεμβάλλονται.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους τοποθετημένου διάτρητου τσιμεντοσωλήνα.

Άρθρο Β-33.1: Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ 0,20 μ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2861)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δώδεκα € και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικά): 12,30

Άρθρο Β-33.2: Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ 0,40 μ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2863)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία € και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικά): 23,80
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Άρθρο Β-34: ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-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): Δέκα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθμητικά): 10,25
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Άρθρο Β-35: ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ
Άρθρο Β-35.1: Γεωύφασμα στραγγιστηρίων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914)
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από
πολυπροπυλένιο συνεχών ινών μηχανικής κατεργασίας για την κατασκευή στραγγιστηρίων
αποστράγγισης της οδού και πίσω από τοίχους ή βάθρα, ελάχιστου βάρους 135 gr/m2 εφελκυστικής
αντοχής τουλάχιστον 7 ΚΝ/m (κατά DIN 53857/2) ή 350Ν/5cm (κατά ΕΝ ISO 10319),
επιμήκυνση σε θραύση (κατά DIN 53857/2) >60% και αντοχή σε διάτρηση τουλάχιστον 1000Ν
(κατά DIN 54307 και ΕΝ 12236) σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και
την ΤΣΥ..
Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου, η κοπή
του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η τοποθέτησή του, η
προσωρινή στερέωση, η διαμόρφωση αντιστήριξης (με ξυλότυπους ή με άλλη μέθοδο) για τη
στερέωση του γεωυφάσματος και για τη μόρφωση της διατομής του στραγγιστηρίου σύμφωνα με
τη μελέτη, το τελικό κλείσιμο της διατομής του στραγγιστηρίου με τις προβλεπόμενες επικαλύψεις
του γεωυφάσματος, η τυχόν συρραφή των φύλλων, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά,
μικροϋλικά, οι μεταφορές από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις
φορτοεκφορτώσεις κλπ, οι χρήσεις ικριωμάτων, συσκευών, μηχανημάτων κλπ. για πλήρη εργασία
σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Στην τιμή περιλαμβάνονται
επίσης ανηγμένα οι φθορές, οι αλληλοεπικαλύψεις, οι απομειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές
διαμορφώσεις του γεωυφάσματος στα άκρα και σε θέσεις εγκάρσιων αγωγών κ.λ.π., η δαπάνη των
τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα
και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών για την πλήρωση
του στραγγιστηρίου με κατάλληλα σκύρα ή χαλίκια (σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο τιμολογίου)
και την κάλυψη του στραγγιστηρίου, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασμα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας στραγγιστηρίων με γεωύφασμα.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και τριάντα επτά λεπτά
(Αριθμητικά): 1,37
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Άρθρο Β-35.2: Γεωύφασμα διαχωρισμού
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914)
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από
πολυπροπυλένιο συνεχών ινών μηχανικής κατεργασίας, ελάχιστου βάρους 285 gr/m2 εφελκυστικής
αντοχής τουλάχιστον 7 ΚΝ/m (κατά DIN 53857/2) ή 350Ν/5cm (κατά ΕΝ ISO 10319),
επιμήκυνση σε θραύση (κατά DIN 53857/2) >60% και αντοχή σε διάτρηση τουλάχιστον 1000Ν
(κατά DIN 54307 και ΕΝ 12236), για το διαχωρισμό δυο εδαφικών στρώσεων ώστε να μη
επιτρέπεται η ανάμιξη των υλικών, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και
την Τ.Σ.Υ.
Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου, η κοπή
του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η τοποθέτησή του, η
προσωρινή στερέωση, η διαμόρφωση αντιστήριξης (με ξυλότυπους ή με άλλη μέθοδο) για τη
στερέωση του γεωυφάσματος, σύμφωνα με τη μελέτη, οι προβλεπόμενες επικαλύψεις του, η τυχόν
συρραφή των φύλλων, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά, μικροϋλικά, οι μεταφορές από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, οι χρήσεις ικριωμάτων,
συσκευών, μηχανημάτων κλπ. για πλήρη εργασία σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τους λοιπούς
όρους δημοπράτησης. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης ανηγμένα οι φθορές, οι
αλληλοεπικαλύψεις, οι απομειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές διαμορφώσεις του γεωυφάσματος, η
δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία
νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής
σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών, ώστε να
αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασμα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 1,50
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Άρθρο Β-35.3: Γεωύφασμα θεμελίωσης επιχωμάτων σε “μαλακά εδάφη”
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914)
Για την προμήθεια και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος, από πολυπροπυλένιο
συνεχών ινών μηχανικής κατεργασίας, για την ενίσχυση των “μαλακών εδαφών” όπου πρόκειται
να θεμελιωθούν επιχώματα, τουλάχιστον βάρους 285gr/m2 εφελκυστικής αντοχής (κατά DIN
53857/2) 20ΚΝ/m επιμήκυνσης σε θραύση (κατά DIN53857/2)>60% και CBR (κατά DIN 54307EN12236) 3200N σύμφωνα με την μελέτη και τους όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του γεωυφάσματος, από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου, η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση
τοποθέτησης, η στερέωση και τοποθέτησή του, η προσωρινή στερέωση και διαμόρφωση στα άκρα,
οι προβλεπόμενες επικαλύψεις όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά μικροϋλικά, μεταφορές,
φορτοεκφορτώσεις, χρήσεις ικριωμάτων, συσκευών, μηχανημάτων κλπ. για πλήρως περαιωμένη
εργασία σύμφωνα με τη σχετική μελέτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης ανηγμένα οι δαπάνες
από φθορές, αλληλοεπικαλύψεις, απομειώσεις, οποιεσδήποτε απαιτήσεις ειδικών διαμορφώσεων
του γεωυφάσματος στα άκρα, σε θέσεις εγκάρσιων αγωγών κ.λ.π., η δαπάνη των τυχόν
απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής
σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών για την
κατασκευή των επιχωμάτων, για να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασμα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας εδάφους με γεωύφασμα.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και ογδόντα τρία λεπτά
(Αριθμητικά): 1,83
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Άρθρο Β-35.4: Γεωύφασμα επένδυσης C.Α.C.
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος, για την
κατασκευή του συστήματος στεγάνωσης των κατακορύφων και καμπύλων φορέων των C.Α.C.,
τουλάχιστον βάρους 300 gr/m2, εφελκυστικής αντοχής (κατά DIN 53857/2) 20ΚΝ/m επιμήκυνσης
σε θραύση (κατά DIN53857/2) >60% και CBR (κατά DIN 54307-EN12236) 3200N σύμφωνα με
τη σχετική μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και την Τ.Σ.Υ.
Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου, η κοπή
του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η τοποθέτησή του, η
προσωρινή στερέωση, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά, μικροϋλικά, οι μεταφορές από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, οι χρήσεις ικριωμάτων,
συσκευών, μηχανημάτων κλπ. για πλήρη ανάρτηση σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης ανηγμένα οι δαπάνες από
φθορές, αλληλοεπικαλύψεις, απομειώσεις, οποιεσδήποτε απαιτήσεις ειδικών διαμορφώσεων του
γεωυφάσματος στα άκρα, σε θέσεις εγκάρσιων αγωγών κ.λ.π., η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων
αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη
εργασίας και υλικών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα και με
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών για την επίχωση
των C.A.C., ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασμα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας C.Α.C. με γεωύφασμα
Άρθρο Β-35.4.1: Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και ογδόντα εννέα λεπτά
(Αριθμητικά): 1,89
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Άρθρο Β-36: ΦΑΤΝΕΣ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

Άρθρο Β-36.1: Προμήθεια συρματοπλέγματος
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2311)
Για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου
διπλής πλέξης σε ρόλους, για την κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων προς εκτέλεση
έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από σιδηρό
γαλβανισμένο σύρμα τουλάχιστον Φ3 χλστ με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8Χ10 εκ.,
του γαλβανισμένου σύρματος ραφής διαμέτρου 2,5 χλστ και του γαλβανισμένου σύρματος
ενίσχυσης των ρόλων στις επιμήκεις πλευρές των φατνών διαμέτρου 3,9 μέχρι 4,4 χλστ και η
δαπάνη μεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις σταλίες.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος ή σιδηρού πλέγματος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο € και δεκαοκτώ λεπτά
(Αριθμητικά): 2,18

Άρθρο Β-36.2: Κατασκευή φατνών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2312)
Για την πλήρη κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς
εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών
έργων κλπ., η οποία εκτελείται σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης και τις εντολές της
Υπηρεσίας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη των εργασιών προσέγγισης των συρματοπλεγμάτων
και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων, ανάπτυξης, κοπής και ραφής των
συρματοπλεγμάτων, ενίσχυσης των ρόλων κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο
σύρμα, σύνθεσης των φατνών, κατασκευής των αναγκαίων ικριωμάτων στις απαιτούμενες θέσεις,
μεταφοράς και τοποθέτησης των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις κατασκευής,
συμπληρωματικής ραφής των φατνών μετά την πλήρωσή τους, η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων
αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και για κάθε άλλη
δαπάνη απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, χωρίς τη
δαπάνη των υλικών, που πληρώνονται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας πλήρως τοποθετούμενου
συρματοπλέγματος φατνών, μορφής κιβωτίων ή σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικά): 1,95
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Άρθρο Β-36.3: Πλήρωση φατνών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2313)
Για την χειρόθετη πλήρωση έτοιμων φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από
συρματοπλέγματα, προς εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών,
τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ., με συλλεκτές σκληρές και ανθεκτικές κροκάλες ή με
λίθους λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων
αλλά μικρότερων από 0,25 μ., η οποία εκτελείται σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης και τις
εντολές της Υπηρεσίας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου με
τις φορτοεκφορτώσεις, σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου, η δαπάνη
προσέγγισης, αναβίβασης και χειρόθετης τοποθέτησης των κροκαλών στις φάτνες, η δαπάνη των
τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη εργασιών και υλικών που απαιτούνται για πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα, πλήρως γεμισμένων με
συλλεκτές κροκάλες ή λίθους λατομείου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκαεπτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 17,50
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Άρθρο Β-37: ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ (Π.Κ.Ε.)
Για την κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων ή επίσκεψης υπονόμου ή / και
στραγγιστηρίου, το οποίο θα είναι πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένο ή θα κατασκευαστεί
με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης αποχέτευσης., την Τ.Σ.Υ., τα ΠΚΕ και
τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, τοποθετημένο και στερεωμένο στην προβλεπόμενη θέση
του, συνδεδεμένο με τους αγωγούς εισροής ή εκροής, έτοιμο για λειτουργία.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•

•

•

•
•
•
•

η δαπάνη προμήθειας των κάθε είδους υλικών, όπως σκυροδέματα
(κατασκευής, κοιτόστρωσης, εγκιβωτισμού και μόρφωσης της κλίσης του
πυθμένα των φρεατίων υδροσυλλογής σε τριγωνική τάφρο επιχώματος),
έτοιμα προκατασκευασμένα τεμάχια, οπλισμοί (κοινοί ή γαλβανισμένοι),
αγωγοί μέσα στα φρεάτια επίσκεψης, (με το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού τους),
σιδηρά, γαλβανισμένα και χυτοσιδηρά είδη (όπως σχάρες, καλύμματα και
πλαίσια φρεατίων, αγκυρώσεις, βαθμίδες επίσκεψης, σιδηρές αναρτήσεις), μη
συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης διακένων οπών σύνδεσης αγωγών
και στερέωσης σχαρών υδροσυλλογής, υλικά της ΠΤΠ Ο 150, τάκοι
στερέωσης,
η δαπάνη των μεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
προκατασκευής και απ’ εκεί (ή απ’ ευθείας) στον τόπο ενσωμάτωσης, με τις
φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων, σταλίες και
προσωρινές αποθηκεύσεις,
η δαπάνη της πλήρους εργασίας για εκσκαφή του σκάμματος θεμελίωσης σε
κάθε είδους έδαφος, προκατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των φρεατίων,
επί τόπου τοποθέτηση οπλισμού, κατασκευή ξυλοτύπων, έγχυση
σκυροδέματος, διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων, σύνδεση των
σωλήνων, σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων, κατασκευή και
πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών,
καλυμμάτων και πλαισίων, επαναπλήρωση σκάμματος,
η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης τμήματος των
φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην κλίση ή
επίκλιση της οδού
η δαπάνη χρήσης των μηχανημάτων (με υποχρεωτική χρήση κατάλληλου
γερανού για τη φάση τοποθέτησης και στερέωσης προκατασκευασμένων
στοιχείων),
η δαπάνη απόσβεσης τύπων και άλλων εγκαταστάσεων προκατασκευής,
η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους
δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν
δεν αναγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη εκτέλεση της
εργασίας, όπως περιγράφεται.

Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη (εργασία και υλικά) όπλισης φρεατίων
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν όπου απαιτείται, η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου
σκυροδέτησης τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού μέσου
ύψους του φρεατίου πέραν των 1200χλστ. και η πρόσθετη δαπάνη (εργασία και υλικά)
κατασκευής λαιμού ύψους h>1,00μ σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων
Τιμή για ένα τεμάχιο φρεατίου
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Άρθρο Β-37.1: Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (Π.Κ.Ε.)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια εξήντα τρία € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά): 363,40

Άρθρο Β-37.2: Φρεάτιο υδροσυλλογής μεταξύ πρανών (Π.Κ.Ε.)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια ογδόντα έξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 486,50

Άρθρο Β-37.3: Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40 ή D=0,60) (Π.Κ.Ε.)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννιακόσια δύο € και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 902,70

Άρθρο Β-37.4: Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80) (Π.Κ.Ε.)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια δεκαεννέα € και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικά): 1.219,20

Άρθρο Β-37.5: Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (Π.Κ.Ε.)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια δεκαέξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 316,50

Άρθρο Β-37.6: Φρεάτιο υδροσυλλογής σε κεντρική νησίδα (Φ.Κ.Ν.)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια ογδόντα €
(Αριθμητικά): 780,00
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Άρθρο Β-38: ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)
Για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση βαθμιδωτού ρείθρου από
προκατασκευασμένα στοιχεία, που θα κατασκευασθούν είτε σε ειδική εγκατάσταση
προκατασκευής του αναδόχου είτε σε εργοστάσιο προκατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της
μελέτης και με χρήση ειδικών τύπων, που θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία πριν από την
έναρξη κατασκευής.
Τα στοιχεία των βαθμιδωτών ρείθρων θα κατασκευασθούν με επιφανειακό τελείωμα
σκυροδέματος στην εσωτερική και εξωτερική τους επιφάνεια τύπου Β ή Γ. Μετά την κατασκευή
των στοιχείων θα επακολουθεί σύνταξη πρωτοκόλλου αποδοχής (παραλαβής) από την Υπηρεσία,
που θα γίνεται στη θέση προκατασκευής και στη συνέχεια τα στοιχεία θα προσκομίζονται στον
τόπο του έργου, όπου θα οριστικοποιούνται στη θέση τους απόλυτα ευθυγραμμισμένα και στην
προβλεπόμενη στάθμη τοποθέτησης τους, αφού προηγούμενα θα έχει γίνει προετοιμασία της βάσης
αποδοχής τους και αφού γίνουν πιθανές μικροτροποποιήσεις της βάσης υποδοχής τους κατά την
τοποθέτηση (με προσθήκη ή αφαίρεση υλικού) μέχρι την επίτευξη των απαιτούμενων στοιχείων
υψομετρικής στάθμης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η πλήρης εργασία εκσκαφής και προετοιμασίας της
βάσης τοποθέτησης και των απαιτούμενων χαλινών, η προκατασκευή του κάθε στοιχείου, η
τοποθέτηση και στερέωση με το τυχόν σκυρόδεμα C12/15 έδρασης – στερέωσης και των
απαιτούμενων χαλινών σύμφωνα με τα σχέδια και τα ΠΚΕ (με τα σκυροδέματα, τους τυχόν
οπλισμούς, τα σιδηρά είδη, τις σιδηρές αναρτήσεις, τα τυχόν υλικά της ΠΤΠ Ο 150 κλπ.), οι κάθε
είδους μεταφορές, οι αναμονές μεταφορικών μέσων, η χρήση μηχανημάτων και οι σχετικές
εργασίες (με χρήση κατάλληλου γερανού για τη φάση τοποθέτησης και στερέωσης), η απόσβεση
των τύπων και των άλλων εγκαταστάσεων προκατασκευής κλπ., η δαπάνη των τυχόν
απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού, όπως και κάθε
άλλη δαπάνη έστω και αν δεν αναγράφεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη εκτέλεση της
εργασίας.
Τα οποιαδήποτε σιδηρά είδη που χρησιμοποιούνται θα είναι προστατευμένα και
κατασκευασμένα σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Για ένα μέτρο μήκους πρόχυτων βαθμιδωτών ρείθρων (που μετρώνται σε ανάπτυγμα
τοποθετημένων ρείθρων στο πρανές περιλαμβανομένων ανηγμένα των επικαλύψεων).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα έξι λεπτά
(Αριθμητικά): 8,56
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Άρθρο Β-39: ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΡΟΗΣ ΒΑΘΜΙΔΩΤΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)
Για ένα φρεάτιο εισροής βαθμιδωτών ρείθρων πλήρως κατασκευασμένο σύμφωνα με το
σχέδιο της οικείας Οριστικής Μελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης
Τιμή ανά τεμάχιο φρεατίου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δέκα € και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικά): 110,20

Άρθρο Β-40: ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΘΜΙΔΩΤΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)
Για ένα φρεάτιο εκροής βαθμιδωτών ρείθρων πλήρως κατασκευασμένο σύμφωνα με το
σχέδιο της οικείας Οριστικής Μελέτης αποχέτευσης-αποστράγγισης
Τιμή ανά τεμάχιο φρεατίου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα πέντε € και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 85,60
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Άρθρο Β-41: ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών
διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, κατασκευασμένου σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Η/Μ
Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτομερειών, με τοιχώματα και πυθμένα από
υδατοστεγές οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 πάχους τοιχωμάτων 10cm τουλάχιστον για τα
φρεάτια έλξης και 15 cm τουλάχιστον για τα φρεάτια σύνδεσης, με οπλισμό πλέγμα ST-IV, με
περιμετρικό πλαίσιο και μεταλλικό κάλυμμα από χυτοσίδηρο και με τη διαμόρφωση των οπών
εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η δαπάνη
κατάλληλης επισήμανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση
της κατασκευής.
Τιμή για ένα πλήρες τεμάχιο φρεατίου καλωδίων

Άρθρο Β-41.1: Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60Χ40Χ85
(Αναθεωρείται με το άρθρο 70%ΟΔΟ-2548 +30%ΥΔΡ-6751)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα οκτώ € και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 138,70

Άρθρο Β-41.2: Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60Χ50Χ85
(Αναθεωρείται με το άρθρο 70%ΟΔΟ-2548 +30%ΥΔΡ-6751)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα οκτώ € και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 138,70

Άρθρο Β-41.3: Φρεάτιο έλξης καλωδίων 70Χ60Χ85
(Αναθεωρείται με το άρθρο 70%ΟΔΟ-2548 +30%ΥΔΡ-6751)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 147,50

Άρθρο Β-41.4: Φρεάτιο έλξης καλωδίων 80Χ70Χ85
(Αναθεωρείται με το άρθρο 70%ΟΔΟ-2548 +30%ΥΔΡ-6751)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 147,50

Άρθρο Β-41.5: Φρεάτιο έλξης καλωδίων 80Χ80Χ85
(Αναθεωρείται με το άρθρο 70%ΟΔΟ-2548 +30%ΥΔΡ-6751)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 147,50
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Άρθρο Β-41.6: Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120Χ80Χ85
(Αναθεωρείται με το άρθρο 70%ΟΔΟ-2548 +30%ΥΔΡ-6751)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Διακόσια τριάντα πέντε €
(Αριθμητικά): 235,00

Άρθρο Β-41.7: Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 80Χ75Χ105
(Αναθεωρείται με το άρθρο 70%ΟΔΟ-2548 +30%ΥΔΡ-6751)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Διακόσια τριάντα πέντε €
(Αριθμητικά): 235,00

Άρθρο Β-41.8: Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 80Χ80Χ105
(Αναθεωρείται με το άρθρο 70%ΟΔΟ-2548 +30%ΥΔΡ-6751)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Διακόσια τριάντα πέντε €
(Αριθμητικά): 235,00
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Άρθρο B-42: ΖΕΥΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΛΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΑΡΜΟ
ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση ζεύγους προκατασκευασμένων μεταλλικών
φρεατίων από λαμαρίνα πάχους 3 mm, γαλβανισμένων εν θερμώ, διαστάσεων ως κατωτέρω, με
περιμετρικό πλαίσιο και μεταλλικό κάλυμμα από χυτοσίδηρο και με τη διαμόρφωση των οπών
εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την
Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η δαπάνη
κατάλληλης επισήμανσης του ζεύγους φρεατίων και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής.
Τιμή για ένα πλήρες ζεύγος προκατασκευασμένων μεταλλικών φρεατίων έλξης
καλωδίων σε αρμό διαστολής γέφυρας.

Άρθρο B-42.1: Ζεύγος φρεατίων διαστάσεων φρεατίου 40Χ30Χ30
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-42)
ΕΥΡΩ

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

Άρθρο B-42.2: Ζεύγος φρεατίων διαστάσεων φρεατίου 50Χ40Χ30
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-42)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τέσσερα €
(Αριθμητικά): 104,04
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Άρθρο Β-43: ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
Για την πλήρη υπόγεια εκσκαφή με διάνοιξη κλάδου οδικής σήραγγας, εγκαρσίων
συνδετήριων διαδρόμων, διευρύνσεων (πλατυσμάτων πάρκιγκ) μετά των συνοδών τους
υπόγειων έργων (φωλεών, φρεατίων επίσκεψης και αποχέτευσης κ.λ.π.), ανάλογα με την
κατηγορία πετρώματος (μετά της φόρτωσης, μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής
σε οποιαδήποτε απόσταση) και την πλήρη κατασκευή της άμεσης (προσωρινής) υποστήριξης
σήραγγας, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υποστήριξης που αναφέρονται στους πίνακες του
Παραρτήματος A (Σήραγγας Ιεροπηγής) των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων (Τ.Π.Σ.) και
στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται οι κύριες εργασίες που περιγράφονται
στους πίνακες του Παραρτήματος Α (Σήραγγας Ιεροπηγής) των Τ.Π.Σ. ως ακολούθως:
•

η δαπάνη εκσκαφής με οποιοδήποτε μέθοδο, όπως εκσκαφή με ανατινάξεις ή μηχανικά
μέσα, εκσκαφή ολόκληρης της διατομής σε μια ή περισσότερες φάσεις κλπ και με
οποιοδήποτε μέσον ή εξοπλισμό, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
προδιαγραφές Σ1 και Σ2 και στο άρθρο 2.2.1 των Τ.Π.Σ. σε βραχομάζα εν ξηρώ ή με
εισροές (παρουσία) υπόγειου νερού.

•

η δαπάνη των απαιτούμενων μεθόδων για ελεγχόμενες - ήπιες ανατινάξεις, γραμμικές
διατρήσεις, τελικές μετατμήσεις κλπ, όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας και
προστασίας και η δαπάνη αποξήλωσης και αποκομιδής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος
που πιθανόν να τοποθετηθεί στο μέτωπο εκσκαφής ως μέτρο προστασίας, ή στον πυθμένα
της α΄ φάσης εκσκαφής (προσωρινό ανάστροφο τόξο πυθμένα)

•

η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς, και τοποθέτησης κάθε μορφής ήλων-αγκυρίων και του
τσιμεντενέματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων ενσωματωμένων υλικών
και εργασιών για την ολοκλήρωση κάθε μορφής ηλώσεων-αγκυρώσεων, όπως διάτρηση
οπής σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας και υπό οποιαδήποτε κλίση, πλάκα,
κοχλίας και λοιπά εξαρτήματα, η δαπάνη καθαρισμού των οπών για οποιοδήποτε λόγο,
τοποθέτησης του αγκυρίου, έγχυσης του τσιμεντενέματος καθ΄ όλο το μήκος, η δαπάνη
αρχικής και μεταγενέστερης τάνυσης, η δαπάνη ελέγχων και δοκιμαστικών ηλώσεων και
κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που είναι απαραίτητη για την έντεχνη τοποθέτηση
και διαρκή λειτουργία τους, σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.Α και 2.2.13 έως και 2.2.18 των
Τ.Π.Σ

•

η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς, συναρμολόγησης και τοποθέτησης των μεταλλικών
πλαισιωτών και δικτυωτών υποστηριγμάτων και των μεταλλικών ελασμάτων αντιστήριξης
με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και εξαρτήματα σύνδεσης, στοιχεία ελέγχου
παραμορφώσεων μεταλλικών υποστηριγμάτων από μορφοχάλυβα (Steel Arch Cοuplings),
σφήνωσής τους στη βραχόμαζα με μεταλλικά στοιχεία κ.λ.π., η δαπάνη εργασίας και
υλικών για την προετοιμασία της έδρασης και κατασκευή της θεμελίωσης των, καθώς και
κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση και διαρκή
λειτουργία τους σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.7, 2.2.8 και 2.2.28 των Τ.Π.Σ

•

η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς, συναρμολόγησης και τοποθέτησης των μεταλλικών
στοιχείων ελέγχου παραμορφώσεων επένδυσης εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Lining
Stress Controllers) με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και εξαρτήματα σύνδεσης,
σφήνωσής τους μεταξύ των χαλύβδινων πλαισίων με μεταλλικά στοιχεία κ.λ.π., η δαπάνη
εργασίας και υλικών για την προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησής αυτών, καθώς και

K:\A4540-4550\cons\tefxi\TM.doc

101

4540-4550/5076/B06

κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση και διαρκή
λειτουργία τους σύμφωνα με το άρθρο 2.2.27 των Τ.Π.Σ
•

η δαπάνη προμήθειας του οπλισμού και όλων των απαιτούμενων υλικών του
εκτοξευομένου σκυροδέματος επί τόπου του έργου, η δαπάνη παρασκευής του
εκτοξευόμενου και μεταφοράς του στα μέτωπα εφαρμογής και εφαρμογή, η δαπάνη κοπής
- τοποθέτησης και στήριξης του δομικού πλέγματος, η δαπάνη της παροχής του συνόλου
του εργατικού δυναμικού και του απαραίτητου εξοπλισμού καθώς και η δαπάνη εκτέλεσης
κάθε εργασίας απαραίτητης για τη διάστρωση και αποξήλωση του εκτοξευόμενου
σκυροδέματος των μετώπων όπου απαιτείται μέσα στη σήραγγα, σύμφωνα με τα
εγκεκριμένα σχέδια και το άρθρο 2.2.4.17 και 2.2.4.18 των Τ. Π. Σ.

•

δαπάνη προμήθειας επί τόπου του έργου των σιδηρών σωλήνων, ράβδων σιδηρού
οπλισμού και του τσιμεντενέματος, η δαπάνη προσκόμισης, εγκατάστασης, λειτουργίας και
αποκόμισης του απαραίτητου μηχανικού εξοπλισμού, η δαπάνη των εργασιών, όπως
διάτρηση οπής σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας και υπό οποιαδήποτε κλίση,
καθαρισμού των οπών για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση αγκυρίων προπορείας – spiling –
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.2.9Α και 2.2.9Β, δοκών προπορείας ελαφρού τύπου
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9Γ και μεταλλικών δοκών προπορείας (βαρέως τύπου) σύμφωνα
με το άρθρο 2.2.10 των Τ.Π.Σ
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται επίσης :
•

•
•
•

•

•

•
•

η δαπάνη διαλογής και προστασίας όλων των προϊόντων υπόγειων εκσκαφών των
καταλλήλων για την ενσωμάτωση σε διάφορες κατασκευές του έργου, η
αποθήκευσή τους σε ειδικούς χώρους ή απόθεση σε περιοχές άλλων μόνιμων
κατασκευών,
η δαπάνη φόρτωσης, μεταφοράς και απόθεσης όλων των προϊόντων υπόγειων
εκσκαφών, αποξήλωσης και αποκομιδής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, σε
οποιαδήποτε απόσταση και με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο,
η δαπάνη σταλίας και χαμένου χρόνου μηχανημάτων, αυτοκινήτων και
προσωπικού
η δαπάνη κάθε άλλης μορφής σταλίας (εκσκαφής, φόρτωσης, αποκομιδής
προϊόντων εκσκαφής, εφαρμογής μέτρων υποστήριξης, εισροής και άντλησης
υπόγειου νερού, καταπτώσεων, κλπ) κύριου και εφεδρικού μηχανολογικού
εξοπλισμού και προσωπικού, η δαπάνη της σταλίας που θα προκύψει από
οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός ατυχημάτων, καταπτώσεων, βλαβών κ.λ.π. κατά τη
διάρκεια κατασκευής της σήραγγας,
η δαπάνη της σταλίας που θα προκύψει κατά την εφαρμογή και εκτέλεση του
προγράμματος των γεωτεχνικών μετρήσεων της υπηρεσίας και των απαιτούμενων
διευκολύνσεών της από πλευράς Αναδόχου, καθώς και οποιασδήποτε άλλης
σταλίας που θα προκύψει από τυχόν μεταβολή των μέτρων υποστήριξης που θα
οδηγήσει σε αλλοίωση του κύκλου εργασίας και του χρονοδιαγράμματος
κατασκευής
η δαπάνη εισκόμισης-αποκόμισης και χρήσης του απαιτούμενου κύριου και
εφεδρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των υπόγειων νερών, η δαπάνη
άντλησης εισροών υπογείου νερού κατά τη διάρκεια εκσκαφών και εφαρμογής των
μέτρων υποστήριξης της σήραγγας, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τις
Τ. Π. Σ. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
η δαπάνη της απαιτούμενης θραύσης των βραχωδών και ημιβραχωδών προϊόντων
εκσκαφών των σηράγγων ώστε να προκύψουν προϊόντα κατάλληλης
κοκκομετρικής διαβάθμισης για την κατασκευή επιχωμάτων η άλλων κατασκευών.
η δαπάνη της συντήρησης όλων των οδών προσπέλασης και δαπέδων εργασίας
εντός και εκτός της σήραγγας
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Στη τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη κάθε υλικού που
ενσωματώνεται και κάθε άλλης εργασίας που απαιτείται για την εκσκαφή και προσωρινή
υποστήριξη της σήραγγας και αναφέρεται στους λοιπούς όρους δημοπράτησης, ότι
αποζημιώνεται με τη τιμή μονάδος ανά μέτρο μήκους εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης
κλάδου οδικών σηράγγων μετά των συνοδών έργων, ανάλογα με την κατηγορία της
βραχομάζας.
Για την διαδικασία επιμέτρησης της εργασίας του παρόντος άρθρου ισχύουν τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.Β των Τ.Π.Σ.
Στην περίπτωση διάνοιξης της σήραγγας σε δύο φάσεις (άνω ημιδιατομή και
βαθμίδα) η ποσόστωση επιμερισμού πλήρους περάτωσης ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό
(70%) για την α΄ φάση (άνω ημιδιατομή) και τριάντα τοις εκατό (30%) για την β΄φάση
(βαθμίδας). Η αποζημίωση της υπόγειας εκσκαφής και άμεσης (προσωρινής) υποστήριξης των
εγκαρσίων διαδρόμων προσπέλασης προσωπικού, των εγκαρσίων διαδρόμων προσπέλασης
οχημάτων και των πλατυσμάτων (διευρύνσεων πάρκιγκ) θα γίνεται με τις τιμές μονάδας του
παρόντος άρθρου, ανάγοντας το πραγματικό μήκος σε συμβατικό με συντελεστές 0.6, 0.9 και
1.5, αντίστοιχα
Τιμή ανά μέτρο μήκους εκσκαφής και άμεσης (προσωρινής) υποστήριξης κλάδου
οδικής σήραγγας με όλα τα απαραίτητα συνοδά της υπόγεια έργα, για κάθε τυπική διατομή της
Σήραγγας Ιεροπηγής σύμφωνα με το Παράρτημα Α των Τ.Π.Σ. ως κατωτέρω :
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Άρθρο Β-43.1: Κατηγορία Α σήραγγας Ιεροπηγής και εγκαρσίου συνδετηρίου διαδρόμου
(Αναθεωρείται με το άρθρο
80%ΥΔΡ7021+10%ΥΔΡ7016+3%ΥΔΡ7018+7%ΥΔΡ7024)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες εννιακόσια €
(Αριθμητικά): 3.900,00

Άρθρο Β-43.2: Κατηγορία Β σήραγγας Ιεροπηγής και εγκαρσίου συνδετηρίου διαδρόμου
(Αναθεωρείται με το άρθρο
60%ΥΔΡ7021+18%ΥΔΡ7024+12%ΥΔΡ7016+5%ΥΔΡ7018+5%ΥΔΡ7027)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα €
(Αριθμητικά): 5.250,00

Άρθρο Β-43.3: Κατηγορία Βρ σήραγγας Ιεροπηγής και εγκαρσίου συνδετηρίου διαδρόμου
(Αναθεωρείται με το άρθρο
45%ΥΔΡ7021+23%ΥΔΡ7024+10%ΥΔΡ7025+15%ΥΔΡ7016+2%ΥΔΡ7018+5%
ΥΔΡ7027)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθμητικά): 5.500,00

Άρθρο Β-43.4: Κατηγορία C σήραγγας Ιεροπηγής και εγκαρσίου συνδετηρίου διαδρόμου
(Αναθεωρείται με το άρθρο
35%ΥΔΡ7021+20%ΥΔΡ7024+5%ΥΔΡ7025+10%ΥΔΡ7016+3%ΥΔΡ7018+10%
ΥΔΡ7027+17%ΥΔΡ2732)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δέκα χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθμητικά): 10.500,00
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Άρθρο Β-44: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7021.1)
Για τη φόρτωση, μεταφορά και απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων
γεωλογικών υπερεκσκαφών-καταπτώσεων σήραγγας ή φρέατος και των προσωρινών κατασκευών
εκτοξευομένου σκυροδέματος που καθαιρέθηκαν κατά τ’ αναφερόμενα στο Άρθρο 2.2.26 των
Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων και τους λοιπούς όρους Δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη φόρτωσης των προϊόντων με οποιοδήποτε μέσον,
ακόμη και με τα χέρια, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, σε οποιουδήποτε είδους μεταφορικό μέσον, η
δαπάνη μεταφοράς τους από το σημείο φόρτωσης σε οποιαδήποτε απόσταση και από οποιαδήποτε
οδό, για κατασκευή επιχωμάτων ή για απόθεση σε θέση κατάλληλη που θα υποδειχθεί από τον
Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, με τις σταλίες των μεταφορικών μέσων, τους
χαμένους χρόνους κλπ, η δαπάνη απόθεσης, και πιθανής διάστρωσης και διαμόρφωσης σύμφωνα
με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Σε περίπτωση
προσωρινής απόθεσης στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη επαναφόρτωσης, μεταφοράς και
απόθεσης σε οριστική θέση.
Η επιμέτρηση των προϊόντων υπερεκσκαφών-καταπτώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 2.2.3 του 2ου κεφαλαίου των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο υπερεκσκαφής-καταπτώσεων
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πέντε € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά) : 5,50
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Άρθρο Β-45: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑIΣΙΩΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΡΦΟΧΑΛΥΒΑ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7027)
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικών υποστυλωμάτων από
μορφοχάλυβα υποστήριξης της σήραγγας, των εισόδων της (προτόξα) και των εγκάρσιων
διαδρόμων καθώς και φρεάτων εκκαπνισμού ή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών, σε πάσης φύσεως
γεωλογικούς σχηματισμούς, σύμφωνα με τη μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές Σηράγγων και
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς, συναρμολόγησης των
μεταλλικών υποστυλωμάτων σε πλαίσια και τοποθέτησής τους με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά
και εξαρτήματα σύνδεσης, σφήνωσής τους στη βραχομάζα, όπως πλάκες έδρασης, σύνδεσης και
ματίσματος, αυλακωτές χαλύβδινες λαμαρίνες, συνδετήριες δοκοί ή ράβδοι και λοιπά στοιχεία
πλήρη με κοχλία, περικόχλια, σφήνες, συνδέσμους, συνδετήριες ράβδους και λοιπά εξαρτήματα
κ.λ.π., η δαπάνη του συνόλου του εργατικού δυναμικού και του απαραίτητου μηχανικού
εξοπλισμού, η δαπάνη σταλίας των αυτοκινήτων και του χαμένου χρόνου, η δαπάνη τυχόν σταλιών
που θα προκύψουν από οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός (καταπτώσεις, βλάβες κλπ), η δαπάνη
σταλιών που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμματος γεωμηχανικών
μετρήσεων της Υπηρεσίας καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την
έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και το άρθρο
2.2.7 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2.2.7 των Τεχνικών
Προδιαγραφών Σηράγγων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο πλήρως τοποθετημένων μεταλλικών πλαισιωτών υποστηριγμάτων
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά): 1,40
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Άρθρο Β-46: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ (LATTICE GIRDERS)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7027)
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικών δικτυωτών υποστηριγμάτων
σήραγγας και εγκάρσιων διαδρόμων καθώς και φρεάτων εκκαπνισμού ή φρεάτων θεμελίωσης
γεφυρών (LATTICE GIRDERS), σε πάσης φύσεως γεωλογικούς σχηματισμούς, σύμφωνα με τη
μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές Σηράγγων και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς και συναρμολόγησης των
μεταλλικών υποστυλωμάτων σε δικτυωτά πλαίσια, η δαπάνη όλων των υλικών και μικροϋλικών
που απαιτούνται για τη σύνδεσή τους και σφήνωση στη βραχομάζα, όπως πλάκες έδρασης,
σύνδεσης και ματίσματος, συνδετήριες δοκοί, ράβδοι και άλλα δομικά στοιχεία, πλήρη με κοχλίες,
περικόχλια, σφήνες, συνδέσμους, συνδετήριες ράβδους κλπ., η δαπάνη του συνόλου του εργατικού
δυναμικού και του απαραίτητου μηχανικού εξοπλισμού, η δαπάνη σταλίας των αυτοκινήτων και
του χαμένου χρόνου, η δαπάνη τυχόν σταλιών που θα προκύψουν από οποιοδήποτε έκτακτο
γεγονός (καταπτώσεις, βλάβες κλπ), η δαπάνη σταλιών που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή και
εκτέλεση του προγράμματος γεωμηχανικών μετρήσεων της Υπηρεσίας καθώς και κάθε δαπάνη
υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και πλήρη κατασκευή συστήματος
υποστήριξης με μεταλλικά δικτυωτά υποστηρίγματα, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8 των Τεχνικών
Προδιαγραφών Σηράγγων.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2.2.8 των Τεχνικών
Προδιαγραφών Σηράγγων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο πλήρως τοποθετημένων μεταλλικών δικτυωτών υποστηριγμάτων
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά) : 1,50
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Άρθρο Β-47: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7027)
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικών, επίπεδων ή πτυχωτών
ελασμάτων, διάτρητων ή μη, που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της σήραγγας και των
εγκάρσιων διαδρόμων κατά τη διάνοιξή τους καθώς και φρεάτων εκκαπνισμού ή φρεάτων
θεμελίωσης γεφυρών, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Σηράγγων και τους λοιπούς όρους
Δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμηθείας, μεταφοράς επί τόπου του έργου και
τοποθέτησης των ελασμάτων σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτουμένων υλικών (πρόσθετες πλάκες, περικόχλια, ροδέλες
κ.λπ.) και εξαρτημάτων, η δαπάνη σταλίας των αυτοκινήτων και του χαμένου χρόνου, η δαπάνη
τυχόν σταλιών που θα προκύψουν από οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός (καταπτώσεις, βλάβες κλπ), η
δαπάνη σταλιών που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμματος
γεωμηχανικών μετρήσεων της Υπηρεσίας, η δαπάνη του συνόλου του εργατικού δυναμικού και
του απαραίτητου μηχανικού εξοπλισμού απαραίτητου για τη σωστή, έγκαιρη και πλήρη περαίωση
της εργασίας, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο βάρους πλήρως τοποθετημένου μεταλλικού ελάσματος
υποστήριξης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ένα € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά) : 1,40
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Άρθρο Β-48: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7027)
Για την αποξήλωση τμήματος μεταλλικού πλαισίου ή μεταλλικού δικτυωτού
υποστηρίγματος, σε περίπτωση που έχει υποστεί βλάβη και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ως
στοιχείο υποστήριξης σήραγγας ή φρέατος εκκαπνισμού ή φρέατος θεμελίωσης γεφυρών,
ανεξαρτήτως συνθηκών και υψομέτρου από το επίπεδο εργασίας, η οποία θα γίνει μόνον κατόπιν
εντολής της Υπηρεσίας και σύμφωνα με το άρθρο 2.2.25 του τεύχους των Τεχνικών
Προδιαγραφών Σηράγγων και τους λοιπούς όρους Δημοπράτησης.
Στη τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατικού δυναμικού και της εισκόμισηςαποκόμισης και χρήσης κάθε απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού με τις φθορές του, για την
αποξήλωση οριζόμενων τμημάτων μεταλλικών πλαισίων και δικτυωτών υποστηριγμάτων όπως
μηχανικός εκσκαφέας, χειροπίστολο ή άλλο κατάλληλο εργαλείο μαζί με το χειριστή του,
αεροσυμπιεστή για την αποξήλωση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, συσκευή κοπής μεταλλικών
αντικειμένων μαζί με τους χειριστές τους, τα καύσιμα και λοιπά αναλώσιμα, η εργασία κοπής
πλέγματος αγκυρίων και μεταλλικών υποστυλωμάτων ή και τυχόν απαιτούμενων δοκών
προπορείας, η δαπάνη των μηχανημάτων μεταφοράς των βαρέων τμημάτων του μεταλλικού
υποστυλώματος, η δαπάνη αποκομιδής και απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής και αποξήλωσης, η
δαπάνη των εργασιών και υλικών που απαιτούνται για την αντικατάσταση του βλαφθέντος
τμήματος του μεταλλικού πλαισίου με νέο τμήμα και οι εργασίες σύνδεσης του νέου τμήματος με
το εναπομείναν μη βλαφθέν πλαίσιο, η δαπάνη όλων των πρόσθετων εκσκαφών που απαιτούνται
για την πλήρη αποκατάσταση της γεωμετρίας της διατομής της σήραγγας ή φρέατος, η δαπάνη
σταλίας των αυτοκινήτων και του χαμένου χρόνου, η δαπάνη τυχόν σταλιών που θα προκύψουν
από οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός (καταπτώσεις, βλάβες κλπ), καθώς και κάθε άλλη δαπάνη
υλικών και εργασιών για την έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα και με τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης
Τιμή ανά χγρ. βάρους αποξηλωμένου μεταλλικού υποστυλώματος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά) : 0,40
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Άρθρο Β-49: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΚΤΟΞ/ΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2227)
Για την αποξήλωση εκτοξευόμενου σκυροδέματος, αόπλου, συμβατικά οπλισμένου ή
ινοπλισμένου εντός σήραγγας ή φρέατος εκκαπνισμού ή φρέατος θεμελίωσης γεφυρών,
ανεξαρτήτως συνθηκών και ύψους από το επίπεδο εργασίας, σύμφωνα με το Άρθρο 2.2.26 του
τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων και τους λοιπούς όρους Δημοπράτησης.
Στη τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαραίτητου εργατικού δυναμικού και
εισκόμισης-αποκόμισης και χρήσης του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού για την πλήρη και
ορισμένη αποξήλωση εκτοξευόμενου σκυροδέματος, όπως μηχανικός εκσκαφέας, χειροπίστολο ή
άλλο κατάλληλο εργαλείο μαζί με το χειριστή του, compresseur, συσκευή κοπής μεταλλικών
αντικειμένων μαζί με τους χειριστές τους, τα καύσιμα και αναλώσιμα, η εργασία κοπής πλέγματος,
αγκυρίων ή και μεταλλικών υποστυλωμάτων, η δαπάνη κοπής τυχόν απαιτούμενων δοκών
προπορείας, η δαπάνη των μηχανημάτων μεταφοράς των βαρέων τμημάτων του μεταλλικού
υποστυλώματος, η δαπάνη όλων των πρόσθετων εκσκαφών και εργασιών που απαιτούνται για την
πλήρη αποκατάσταση της γεωμετρίας της διατομής της σήραγγας ή φρέατος, η δαπάνη αποκομιδής
και απόθεσης προϊόντων εκσκαφής και αποξήλωσης σε θέσεις σύμφωνες με την Υπηρεσία, η
δαπάνη σταλίας των αυτοκινήτων και του χαμένου χρόνου, η δαπάνη τυχόν σταλιών που θα
προκύψουν από οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός (καταπτώσεις, βλάβες κλπ) καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα και με τους λοιπούς
όρους δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται, σύμφωνα με τ’ αναφερόμενα στο Άρθρο 2.2.26.3 των Τεχνικών
Προδιαγραφών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκτοξευομένου σκυροδέματος που αποξηλώνεται
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι επτά €
(Αριθμητικά): 27,00

K:\A4540-4550\cons\tefxi\TM.doc

110

4540-4550/5076/B06

Άρθρο Β-50: ΔΟΚΟΙ Ή ΑΓΚΥΡΙΑ ΠΡΟΠΟΡΕΙΑΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPILING)
Για την κατασκευή συστήματος προϋποστήριξης σήραγγας και εγκάρσιων διαδρόμων με
δοκούς προπορείας, ελαφρού τύπου Spiling, από χαλύβδινα αγκύρια StIV ή αγκύρια τύπου selfdrilling ή σιδηροσωλήνα “Tubo” ή απλού με ραφή, που τοποθετούνται μέσα σε οπές που
διανοίγονται με χρήση διατρητικού μηχανήματος τύπου “JUMBO”, σε οποιοδήποτε γεωλογικό
σχηματισμό και σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας σύμφωνα με τη μελέτη, το άρθρο
2.2.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων και τους λοιπούς όρους Δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται :
- Η δαπάνη προμήθειας επί τόπου του έργου των σιδηροσωλήνων ή των αγκυρίων
προπορείας, του ενέματος και κάθε παρελκόμενου υλικού απαραίτητου για την
έντεχνη και έγκαιρη περαίωση της κατασκευή του συστήματος προϋποστήριξης
σήραγγας.
- Η δαπάνη των εργασιών διάτρησης σε οποιοδήποτε βάθος και σε οποιοδήποτε
γεωλογικό σχηματισμό, εισαγωγής των σιδηροσωλήνων ή των αγκυρίων προπορείας
στις οπές, όπως επίσης και η δαπάνη παραγωγής, έγχυσης και εισπίεσης του
τσιμεντενέματος, στις απαιτούμενες ποσότητες και πιέσεις.
- Η δαπάνη εισκόμισης - αποκόμισης του διατρητικού μηχανήματος και οποιουδήποτε
άλλου απαραίτητου συμπληρωματικού μηχανήματος και μηχανικού εξοπλισμού, η
τοποθέτηση του στη θέση διάτρησης και οποιαδήποτε άλλη μετακίνησή του
απαραίτητη για τη σωστή και έγκαιρη περαίωση της εργασίας.
- Η παροχή του απαραίτητου εργατικού δυναμικού και η εκτέλεση κάθε εργασίας
απαραίτητης για τη σωστή και έγκαιρη κατασκευή του συστήματος προϋποστήριξης
σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο 2.2.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
- Η δαπάνη δοκιμαστικών οπών και δοκιμαστικών εγκαταστάσεων αγκυρίων ή
σωλήνων
- Η δαπάνη σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού, των αυτοκινήτων και του χαμένου
χρόνου, η δαπάνη τυχόν σταλιών που θα προκύψουν από οποιοδήποτε έκτακτο
γεγονός (καταπτώσεις, βλάβες κλπ) και η δαπάνη σταλιών που θα προκύψουν κατά
την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμματος γεωμηχανικών μετρήσεων της
Υπηρεσίας.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως κατασκευασμένης δοκού ή αγκυρίου προπορείας
ελαφρού τύπου
Άρθρο Β-50.1: Αγκύρια προπορείας (spiling) ∅25 StIV φέρουσας ικανότητας 250 ΚN
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 40%ΥΔΡ-7106+ 30%ΗΛΜ-4+ 20%ΟΔΟ-2612+
10%ΥΔΡ-7032)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δώδεκα €
(Αριθμητικά): 12,00

Άρθρο Β-50.2: Δοκοί προπορείας (spiling) με σιδηροσωλήνα “Tubo”∅2΄΄
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 40%ΥΔΡ-7106+ 30%ΗΛΜ-4+ 20%ΟΔΟ-2612 +10%ΥΔΡ-7032)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι €
(Αριθμητικά): 20,00
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Άρθρο Β-51: ΔΟΚΟΙ ΠΡΟΠΟΡΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (FOREPOLING)
Για την κατασκευή συστήματος προϋποστήριξης σήραγγας και εγκάρσιων διαδρόμων με
δοκούς προπορείας βαρέως τύπου Forepoling από σωλήνα “Tubo” διατομής όπως παρακάτω με
βαλβίδες εξαγωγής του ενέματος, σε οποιοδήποτε γεωλογικό σχηματισμό και σε οποιοδήποτε
υψόμετρο από το επίπεδο εργασίας, με ειδικό διατρητικό μηχάνημα σύμφωνα με τη μελέτη, το
άρθρο 2.2.10 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων και τους λοιπούς όρους Δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται :
- Η δαπάνη προμηθείας επί τόπου του έργου των σιδηρών σωλήνων, του
σιμεντενέματος και κάθε υλικού απαραίτητου για την έντεχνη και έγκαιρη περαίωση
της εργασίας κατασκευής του συστήματος προϋποστήριξης της σήραγγας.
- Η δαπάνη των εργασιών διάτρησης σε οποιοδήποτε βάθος και σε οποιοδήποτε
γεωλογικό σχηματισμό, των σωλήνων στις οπές όπως επίσης και της έγχυσης και
εισπίεσης του τσιμεντενέματος, στις απαιτούμενες ποσότητες και πιέσεις.
- Η δαπάνη εισκόμισης - αποκόμισης του διατρητικού μηχανήματος και οποιουδήποτε
άλλου απαραίτητου συμπληρωματικού μηχανήματος και μηχανικού εξοπλισμού, η
τοποθέτηση του στη θέση διάτρησης και οποιαδήποτε άλλη μετακίνησηευθυγράμμισή του, απαραίτητη για τη σωστή και έγκαιρη περαίωση της εργασίας.
- Η παροχή του απαραίτητου εργατικού δυναμικού και η εκτέλεση κάθε εργασίας
απαραίτητης για τη σωστή και έγκαιρη κατασκευή του συστήματος προϋποστήριξης
σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο 2.2.10 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
- Η δαπάνη δοκιμαστικών οπών και δοκιμαστικών εγκαταστάσεων των δοκών
- Η δαπάνη σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού, των αυτοκινήτων και του χαμένου
χρόνου, η δαπάνη τυχόν σταλιών που θα προκύψουν από οποιοδήποτε έκτακτο
γεγονός (καταπτώσεις, βλάβες κλπ) και η δαπάνη σταλιών που θα προκύψουν κατά
την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμματος γεωμηχανικών μετρήσεων της
Υπηρεσίας.
Τιμή ανά μέτρο πλήρως κατασκευασμένης δοκού βαρέως τύπου.

Άρθρο Β-51.1: Δοκοί προπορείας (forepoling) ∅114/101
(Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΥΔΡ-7106+ 35%ΗΛΜ-4+ 15%ΥΔΡ-7032)
ΕΥΡΩ

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

K:\A4540-4550\cons\tefxi\TM.doc

112

4540-4550/5076/B06

Άρθρο Β-52: ΑΠΛΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΟΥ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ St IV (S500)
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση απλών ήλων βράχου με ράβδους St IV
(S500) και τσιμεντένεμα σε όλο το μήκος της ράβδου, για την άμεση υποστήριξη σηράγγων και
εγκάρσιων διαδρόμων καθώς και φρεάτων εκκαπνισμού ή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών,
σύμφωνα με τη μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές Σηράγγων και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των ήλων
και τσιμεντενέματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και εξαρτημάτων
(πλάκες, κοχλίες, κλπ) και εργασιών που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της ήλωσης, όπως
διάτρηση οπής σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας και υπό οποιαδήποτε κλίση, η
δαπάνη του καθαρισμού των οπών για οποιοδήποτε λόγο, της αντιδιαβρωτικής προστασίας της
ράβδου, της τοποθέτησης των αγκυρίων (ήλων) με τα εξαρτήματά τους, της έγχυσης του
τσιμεντενέματος καθ΄ όλο το μήκος, της αρχικής και μεταγενέστερης τάνυσης, των ελέγχων, των
δοκιμών τάνυσης, των δοκιμαστικών οπών, των δοκιμαστικών ηλώσεων και εγκαταστάσεων κλπ,
η δαπάνη εισκόμισης-αποκόμισης και χρήσης του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού, η δαπάνη
σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού, των αυτοκινήτων και του χαμένου χρόνου, η δαπάνη τυχόν
σταλιών που θα προκύψουν από οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός (καταπτώσεις, βλάβες κλπ), η
δαπάνη σταλιών που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμματος
γεωμηχανικών μετρήσεων της Υπηρεσίας και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που είναι
απαραίτητη για τη σωστή τοποθέτηση και σωστή και διαρκή λειτουργία της αγκύρωσης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.13 και στο άρθρο 2.2.Α των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Με την τιμή αυτή πληρώνεται η παραπάνω εργασία ήλωσης σε πάσης φύσεως γεωλογικό
σχηματισμό ανεξαρτήτως μήκους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2.2.13 και το άρθρο 2.2.Α
των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Τιμή ανά μέτρο μήκους μόνιμων απλών ηλώσεων βράχου με ράβδους St IV (S500)

Άρθρο Β-52.1: με ράβδους Φ25 St IV (S500s) φέρουσας ικανότητας 250 ΚN
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7024)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Έντεκα €

(Αριθμητικά) : 11,00
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Άρθρο Β-53: ΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SWELLEX
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ήλων τύπου swellex, εφελκυστικής
αντοχής όπως παρακάτω, για την ήλωση βράχων υποστήριξης σηράγγων και εγκάρσιων
διαδρόμων καθώς και φρεάτων εκκαπνισμού ή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών, σύμφωνα με τη
μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές Σηράγγων και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης ήλων και
όλων των απαιτούμενων υλικών και εξαρτημάτων η δαπάνη της εργασίας διάτρησης σε
οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας και υπό οποιαδήποτε κλίση, εγκατάστασης του αγκυρίου (ήλου) με τα εξαρτήματά του στην οπή και άσκησης της πίεσης νερού μέχρι τριάντα (30) ΜPa
με αντλία υψηλής πίεσης, η δαπάνη καθαρισμού για οποιοδήποτε λόγο, έκπλυσης, η δαπάνη των ελέγχων, των δοκιμών, των δοκιμαστικών οπών, των δοκιμαστικών αγκυρώσεων και
εγκαταστάσεων κλπ., η δαπάνη εισκόμισης χρήσης και αποκόμισης του μηχανικού εξοπλισμού και
των εξαρτημάτων, η δαπάνη σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού, των αυτοκινήτων και του
χαμένου χρόνου, η δαπάνη τυχόν σταλιών που θα προκύψουν από οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός
(καταπτώσεις, βλάβες κλπ), η δαπάνη σταλιών που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή και
εκτέλεση του προγράμματος γεωμηχανικών μετρήσεων της Υπηρεσίας καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών και εργασίας που είναι απαραίτητη για την ορθή τοποθέτηση και σωστή και διαρκή
λειτουργία της αγκύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.16 και στο άρθρο 2.2.Α των
Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Με την τιμή αυτή πληρώνεται η ποσότητα που τοποθετείται κατά την αντιστήριξη της
σήραγγας ή φρέατος σε πάσης φύσεως γεωλογικό σχηματισμό, ανεξαρτήτως του μήκους των ήλων
και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2.2.16 και το άρθρο 2.2.Α των Τεχνικών
Προδιαγραφών Σηράγγων.
Τιμή ανά μέτρο μήκους ήλωσης βράχου

Άρθρο Β-53.1: Τύπου Atlas Copco εφελκυστικής αντοχής 200 ΚN
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7025)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι δύο €
(Αριθμητικά) : 22,00
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Άρθρο Β-54: ΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SELF DRILLING
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ήλων από ειδικό κοίλο χάλυβα,
εφελκυστικής αντοχής όπως παρακάτω με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους μήκους μεγαλύτερου
των πέντε (5) m, για την ήλωση βράχων υποστήριξης σηράγγων και εγκάρσιων διαδρόμων καθώς
και φρεάτων εκκαπνισμού ή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών, σύμφωνα με τη μελέτη, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές Σηράγγων και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης ήλων τύπου self drilling, και το τσιμεντένεμα, το ενσωματούμενο ειδικό κοπτικό άκρο, τους συνδέσμους
(μούφες) και τα παρελκόμενά του (πλάκες, περικόχλια κλπ.), η δαπάνη της εργασίας διάτρησης σε
οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο της σήραγγας και υπό οποιαδήποτε κλίση, της αντιδιαβρωτικής
προστασίας της ράβδου, εγκατάστασης του αγκυρίου (ήλου), έγχυσης του τσιμεντενέματος σε όλο
το μήκος του, η δαπάνη των ελέγχων, των δοκιμών τάνυσης, των δοκιμαστικών αγκυρώσεων και
εγκαταστάσεων κλπ, η δαπάνη εισκόμισης-αποκόμισης και χρήσης του απαιτούμενου μηχανικού
εξοπλισμού, η δαπάνη σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού, των αυτοκινήτων και του χαμένου
χρόνου, η δαπάνη τυχόν σταλιών που θα προκύψουν από οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός
(καταπτώσεις, βλάβες κλπ), η δαπάνη σταλιών που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή και
εκτέλεση του προγράμματος γεωμηχανικών μετρήσεων της Υπηρεσίας καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών και εργασίας που είναι απαραίτητη για την ορθή τοποθέτηση και σωστή και διαρκή
λειτουργία της αγκύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.17 και 2.2.Α των Τεχνικών
Προδιαγραφών Σηράγγων.
Με την τιμή αυτή πληρώνεται η ποσότητα που τοποθετείται κατά την υποστήριξη της
σήραγγας ή φρέατος σε πάσης φύσεως γεωλογικό σχηματισμό, ανεξαρτήτως του μήκους του αγκυρίου και, κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2.2.17 και το άρθρο 2.2.Α των
Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Τιμή ανά μέτρο μήκους μόνιμης ήλωσης βράχου τύπου Self Drilling
Άρθρο Β-54.1: εφελκυστικής αντοχής 250 ΚN
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7025)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκαοκτώ €
(Αριθμητικά): 18,00

Άρθρο Β-54.2: εφελκυστικής αντοχής 350 ΚN
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7025)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι €
(Αριθμητικά): 20,00
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Άρθρο Β-55: ΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΟΥ ΑΠΟ FIBER-GLASS
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ήλων από Fiber-Glass, εφελκυστικής
αντοχής όπως παρακάτω και τσιμεντένεμα σε όλο το μήκος της ράβδου, για την άμεση υποστήριξη
σηράγγων και εγκάρσιων διαδρόμων καθώς και φρεάτων εκκαπνισμού ή φρεάτων θεμελίωσης
γεφυρών, ανεξαρτήτως συνθηκών εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με τη μελέτη, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές Σηράγγων και τους λοιπούς όρους Δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
επί τόπου του έργου και τοποθέτησης των ήλων με τα εξαρτήματά του (πλάκες, κοχλίες, κεφαλές
κλπ), του τσιμεντενέματος και όλων των απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη εισκόμισης-αποκόμισης
και χρήσης του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού, η δαπάνη των εργασιών που είναι
απαραίτητες για την ολοκλήρωση της ήλωσης, όπως διάτρηση οπής σε οποιοδήποτε ύψος από το
επίπεδο εργασίας και υπό οποιαδήποτε κλίση, η δαπάνη καθαρισμού των οπών για οποιοδήποτε
λόγο, έγχυσης του τσιμεντενέματος καθ΄ όλο το μήκος και τοποθέτησης του αγκυρίου (ήλου) με τα
εξαρτήματά του, η δαπάνη της αρχικής και μεταγενέστερης τάνυσης, των ελέγχων, των δοκιμών,
των δοκιμαστικών οπών, των δοκιμαστικών ηλώσεων και εγκαταστάσεων, η δαπάνη σταλίας του
μηχανικού εξοπλισμού, των αυτοκινήτων και του χαμένου χρόνου, η δαπάνη τυχόν σταλιών που θα
προκύψουν από οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός (καταπτώσεις, βλάβες κλπ), η δαπάνη σταλιών που
θα προκύψουν κατά την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμματος γεωμηχανικών μετρήσεων της
Υπηρεσίας και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που είναι απαραίτητες για τη σωστή
τοποθέτηση και σωστή και διαρκή λειτουργία της αγκύρωσης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο
άρθρο 2.2.18 και στο άρθρο 2.2.Α των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Με την τιμή αυτή πληρώνεται η παραπάνω εργασία ήλωσης σε πάσης φύσεως γεωλογικό
σχηματισμό ανεξαρτήτως μήκους, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2.2.18 και το άρθρο 2.2.Α
των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως κατασκευασμένου αγκυρίου βράχου, από Fiber-Glasss.

Άρθρο Β-55.1: εφελκυστικής αντοχής 250 ΚN
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7025)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκατέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 14,50
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Άρθρο Β-56: ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
Για την πλήρη υδατοστεγάνωση σήραγγας και εγκάρσιων διαδρόμων καθώς και φρεάτων
εκκαπνισμού, περιλαμβανομένης της δαπάνης προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης όλων των
απαιτούμενων υλικών υδατοστεγάνωσης με τις φθορές τους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο
άρθρο 2.2.21 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
επί τόπου του έργου και πλήρους τοποθέτησης όλων των απαιτούμενων υλικών υδατοστεγάνωσης,
ήτοι στρώσης γεωυφάσματος (geotextile) για υδρομαστευτική λειτουργία, στεγανωτικής
μεμβράνης από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) και όλων των απαιτούμενων υλικών και
εξαρτημάτων με τις φθορές τους, η δαπάνη της επεξεργασίας της επιφάνειας της στρώσης του
εκτοξευόμενου σκυροδέματος, της εργασίας τοποθέτησης όλων των υλικών υδατοστεγάνωσης μαζί
με τη στερέωσή τους επί της επιφάνειας της στρώσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, η δαπάνη
αποκατάστασης και μόνωσης της οπής που τυχόν δημιουργείται κατά την ανάρτηση του οπλισμού
της τελικής επένδυσης της σήραγγας, η δαπάνη εξοπλισμού και εξαρτημάτων τοποθέτησης κ.λ.π,
όπως αναφέρονται στην παρ. 2.2.21.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη κατασκευή της
υδατοστεγάνωσης,.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τ’ αναφερόμενα στην παράγραφο 9 του Άρθρου
2.2.21.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρως υδατοστεγανωμένης επιφάνειας σήραγγας ή
φρέατος εκκαπνισμού.

Άρθρο Β-56.1: Υδρομαστευτική στρώση
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6373)
ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Β-56.2: Στεγανωτική μεμβράνη π>2χλστ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6373)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκατρία €
(Αριθμητικά): 13,00
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Άρθρο Β-57: ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ-ΣΙΜΕΝΤΕΝΤΕΣΕΙΣ-ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στα παρακάτω υποάρθρα γεωτρήσεων,
ενσωματωμένων σωλήνων και συνδέσεων σε οπή σιμεντενέσεων του παρόντος τιμολογίου, θα
εκτελεστούν εντός και εκτός σηράγγων, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο άρθρο 2.4 του
κεφαλαίου 2 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Στην τιμή των άρθρων αυτών περιλαμβάνεται η δαπάνη σταλίας των αυτοκινήτων και
του χαμένου χρόνου, η δαπάνη τυχόν σταλιών που θα προκύψουν από οποιοδήποτε έκτακτο
γεγονός (καταπτώσεις, βλάβες κλπ) και η δαπάνη σταλιών που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή
και εκτέλεση του προγράμματος γεωμηχανικών μετρήσεων της Υπηρεσίας.
Για επί μέρους εργασίες των ακολουθούντων άρθρων ισχύουν και τα όσα αναφέρονται
ειδικότερα.

Άρθρο Β-57.1: Γεωτρήσεις στράγγισης τουλάχιστον 3΄΄
Για την πλήρη κατασκευή οπών στράγγισης ελάχιστης διαμέτρου 3΄΄, οριζόντιων,
κατακόρυφων ή κεκλιμένων, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 των Τεχνικών
Προδιαγραφών Σηράγγων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου του έργου όλων των
απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη εισκόμισης-αποκόμισης μεταφοράς από θέση σε θέση και χρήσης
του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού, η δαπάνη της εργασίας διάτρησης ανεξαρτήτως θέσης
και συνθηκών, τοποθέτησης του σωλήνα σε περίπτωση που απαιτηθεί καθώς και κάθε δαπάνη
υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια του σωλήνα σε περίπτωση που
απαιτηθεί η τοποθέτησή του.
Τιμή ανά μέτρο μήκους οπής οριζόντιας, κατακόρυφης ή κεκλιμένης

Άρθρο Β-57.1.1: Για βάθος μέχρι 10 μ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7107)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκατρία €
(Αριθμητικά): 13,00

Άρθρο Β-57.1.2: Για το πέραν των 10μ. βάθος
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7107)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκαπέντε €
(Αριθμητικά): 15,00
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Άρθρο Β-57.2: Διάτρητοι σωλήνες PVC Φ 2΄΄
(Αναθεωρείται με ΥΔΡ-6620.1)
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων PVC Φ 2 ΄΄ εντός
των οπών αποστράγγισης ή σιμεντενέσεων, περιλαμβανομένης της δαπάνης όλων των
απαιτούμενων εργασιών και υλικών σύμφωνα με το άρθρο 2.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών
Σηράγγων.
Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνα.
ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Β-57.3: Γεωτρήσεις σιμεντενέσεων 1 1/2΄΄ τουλάχιστον
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7107.1)
Για την πλήρη γεώτρηση-διάτρηση οπών- σιμεντενέσεων ελάχιστης διαμέτρου 1 1/2΄΄
ίντσας τουλάχιστον, οριζόντιων, κατακόρυφων ή κεκλιμένων, οι οποίες θα διανοιχθούν με χρήση
περιστροφικού ή περιστροφικοκρουστικού γεωτρύπανου, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με τα
τις Τεχνικές Προδιαγραφές Σηράγγων και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, επί τόπου του έργου όλων των
απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη εισκόμισης-αποκόμισης, μεταφοράς από θέση σε θέση και χρήσης
του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού, η δαπάνη έκπλυσης και δοκιμών εισπίεσης νερού, η
δαπάνη της εργασίας γεώτρησης, εισπίεσης κλπ ανεξαρτήτως συνθηκών, καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με
το άρθρο 2.4.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Τιμή ανά μέτρο μήκους γεώτρησης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα €
(Αριθμητικά): 9,00

Άρθρο Β-57.4: Eρευνητική γεώτρηση πυρηνοληψίας
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7107)
Για την πλήρη ερευνητική γεώτρηση πυρηνοληψίας διαμέτρου τουλάχιστον 3΄΄ ιντσών,
εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου του έργου όλων των
απαιτούμενων υλικών για τη διάνοιξη των οπών και τη λήψη των πυρήνων δειγματοληψίας, η
δαπάνη εισκόμισης-αποκόμισης μεταφοράς από θέση σε θέση και χρήσης του απαιτούμενου
μηχανικού εξοπλισμού, η δαπάνη της εργασίας γεώτρησης ανεξαρτήτως συνθηκών κλπ η δαπάνη
συλλογής, ταξινόμησης, διαφύλαξης και συντήρησης των πυρήνων δειγματοληψίας, καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας,
σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης
Τιμή ανά μέτρο μήκους γεώτρησης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ενενήντα οκτώ €
(Αριθμητικά) : 98,00
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Άρθρο Β-58: ΥΛΙΚΑ ΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ
Για την προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών σιμεντενέσεων, σύμφωνα με τα
άρθρα 2.4.1.5 και 2.4.7 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
επί τόπου του έργου, αποθήκευσης και διανομής στους σταθμούς παραγωγής ενεμάτων των
παρακάτω υλικών τσιμεντενέσεων, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τόνο βάρους.

Άρθρο Β-58.1: Σιμέντο
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-1205)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα €
(Αριθμητικά): 90,00

Άρθρο Β-58.2: Μπετονίτης
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-1206)
ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Β-58.3: Άργιλος
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-1206)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι επτά €
(Αριθμητικά) : 27,00

Άρθρο Β-58.4: Άμμος
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-1208)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Δεκαεπτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά) : 17,50

Άρθρο Β-58.5: Πυριτικό νάτριο (υδρίαλος)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-1206)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πεντακόσια €
(Αριθμητικά) : 500,00
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Άρθρο Β-59: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΣΙΜΕΝΤΕΝΕΜΑΤΟΣ
Για τη παρασκευή και έγχυση σιμεντενέματος σε ξηρό βάρος (πλην του
χρησιμοποιούμενου στις σιμεντενέσεις επαφής), σύμφωνα με τα άρθρα 2.4.8 των Τεχνικών
Προδιαγραφών Σηράγγων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση επί τόπου του έργου κάθε υλικού πλην των αναφερόμενων στο παραπάνω άρθρο
(ΥΛΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ) για την παρασκευή του σιμεντενέματος, η δαπάνη παρασκευής
του τσιμεντενέματος, η δαπάνη εισκόμισης-αποκόμισης και χρήσης του απαιτούμενου μηχανικού
εξοπλισμού για την εκτέλεση των τσιμεντενέσεων, η δαπάνη διανομής και εισπίεσης των
ενεμάτων, η δαπάνη των σταλιών αυτοκινήτων προσωπικού κλπ και των σταλιών από οποιοδήποτε
έκτακτο γεγονός (καταπτώσεις, βλάβες, ατυχήματα κλπ) καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα και με τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τόνο ξηρού βάρους, όλων των υλικών του ενέματος.

Άρθρο Β-59.1: Για πίεση ενέματος έως 7 ατμ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7032)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Διακόσια ογδόντα €
(Αριθμητικά): 280,00
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Άρθρο Β-60: ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
Για την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση πλήρους δακτυλίου τριών (3) ή πέντε (5)
ακίδων ανά διατομή μέτρησης σύγκλισης με τους αντίστοιχους οπτικούς στόχους, για τη μέτρηση
μετακινήσεων στο εσωτερικό των σηράγγων ή φρεάτων, σύμφωνα με το άρθρο 2.5.1.Α των
Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση επί τόπου του έργου του δακτυλίου τριών ή πέντε ακίδων με τους αντίστοιχους οπτικούς
στόχους, η δαπάνη τοποθέτησής του με στερέωση των ακίδων ανά διατομή, συντήρησης και
λειτουργίας του σ΄ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, η δαπάνη εκτέλεσης των μετρήσεων
του προγράμματος των προδιαγραφών και της μελέτης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων και
κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτούνται για την έντεχνη τοποθέτηση του δακτυλίου,
σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο δακτυλίου ακίδων ανά διατομή μέτρησης σύγκλισης με τους
αντίστοιχους οπτικούς στόχους.

Άρθρο Β-60.1: Δακτύλιος 5 ακίδων ανά διατομή μέτρησης σύγκλισης
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7024)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Διακόσια δέκα €
(Αριθμητικά) : 210,00
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Άρθρο Β-61: ΜΗΚΥΝΣΙΟΜΕΤΡΑ ΡΑΒΔΩΝ
Για την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση μηκυνσιομέτρου, το οποίο τοποθετείται μέσα
σε γεώτρηση στη σήραγγα ή στα στόμια ή στο φρέαρ, και το οποίο περιλαμβάνει απαιτούμενου
αριθμού και μήκους ράβδους με άκρα πακτωμένα σε διαφορετικά βάθη, σύμφωνα με τα άρθρα
2.5.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση επί τόπου του έργου του μηκυνσιόμετρου με τον απαιτούμενο αριθμό ράβδων, των
εξαρτημάτων του, των οργάνων ανάγνωσης και όλων των αναλώσιμων υλικών, η δαπάνη
εισκόμισης-αποκόμισης και χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού, η δαπάνη κατασκευής της
γεώτρησης, η δαπάνη εγκατάστασης, πάκτωσης, συντήρησης και λειτουργίας του μηκυνσιόμετρου
σ΄ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, η δαπάνη των μετρήσεων του προγράμματος των
προδιαγραφών και της μελέτης, της παρουσίασης των αποτελεσμάτων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του μηκυνσιόμετρου με
τον εξοπλισμό του, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο μηκυνσιόμετρου απαιτούμενου αριθμού και μήκους ράβδων

Άρθρο Β-61.1: Μηκυνσιόμετρα τριών ράβδων μήκους 1.0, 3.0 και 6,0 μ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7024)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτακόσια εβδομήντα έξι €
(Αριθμητικά): 876,00

Άρθρο Β-61.2: Μηκυνσιόμετρα τριών ράβδων μήκους 3.0, 6.0 και 9.0 μ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7024)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Χίλια πενήντα έξι €
(Αριθμητικά) : 1.056,00
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Άρθρο Β-62: ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Για την προμήθεια και τοποθέτηση πιεζόμετρου πορώδους κεραμικού μέσα σε γεώτρηση
σε βάθος από 6 μ έως 30, σύμφωνα με το άρθρο 2.5.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση του πιεζόμετρου πορώδους κεραμικού και του εξοπλισμού του με τα
όργανα μέτρησης, η δαπάνη εισκόμισης-αποκόμισης και χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού, η
δαπάνη της γεώτρησης, η δαπάνη τοποθέτησης, συντήρησης και λειτουργίας του πιεζόμετρου σ΄
όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, η δαπάνη των μετρήσεων του προγράμματος των
προδιαγραφών και της μελέτης, της παρουσίασης των αποτελεσμάτων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του πιεζόμετρου με τον
εξοπλισμό του σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο πιεζομέτρου αναλόγως του βάθους τοποθέτησής του.

Άρθρο Β-62.1: Σε βάθος μεγαλύτερο των 6.0 μ και μέχρι 30 μ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-31)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια σαράντα πέντε €
(Αριθμητικά): 545,00
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Άρθρο Β-63: ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-31)
Για την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση επιφανειακού πιεζόμετρου απλού τύπου στο
εξωράχιο της επένδυσης με σωλήνα, βάνα και μανόμετρο για τη μέτρηση της πίεσης, σύμφωνα με
το άρθρο 2.5.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση του επιφανειακού πιεζομέτρου απλού τύπου και του εξοπλισμού του με τα
όργανα μέτρησης, η δαπάνη πλήρους εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας του σ΄ όλη τη
διάρκεια κατασκευής του έργου στο εξωράχιο της επένδυσης με σωλήνα, βάνα και μανόμετρο για
τη μέτρηση της πίεσης, η δαπάνη των μετρήσεων του προγράμματος των προδιαγραφών και της
μελέτης, της παρουσίασης των αποτελεσμάτων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας
που απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του πιεζομέτρου και του εξοπλισμού του σύμφωνα και
με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο επιφανειακού πιεζόμετρου απλού τύπου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Διακόσια δέκα €
(Αριθμητικά): 210,00
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Άρθρο Β-64: ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-31)
Για την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση οργάνου μέτρησης πίεσης πετρωμάτων στο
εξωράχιο της επένδυσης ή σε μεταλλικό πλαίσιο με τις απαιτούμενες κυψέλες, το οποίο λειτουργεί
με ηλεκτρικό ή υδραυλικό σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 2.5.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών
Σηράγγων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης του οργάνου μέτρησης και των απαιτούμενων κυψελών, η
δαπάνη πλήρους εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας των κυψελών και του οργάνου
μέτρησης σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, η ανηγμένη δαπάνη χρήσης τουλάχιστον δυο
ζευγών φορητών οργάνων μέτρησης ανά σήραγγα ή φρέαρ, η δαπάνη εκτέλεσης των μετρήσεων
του προγράμματος των προδιαγραφών και της μελέτης και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη τοποθέτηση
του οργάνου μέτρησης και των κυψελών σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο οργάνου μέτρησης πίεσης πετρωμάτων
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριακόσια δώδεκα €
(Αριθμητικά) : 312,00
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Άρθρο Β-65: ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ (STRAIN GAUGES)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-31)
Για τη προμήθεια και εγκατάσταση οργάνου μέτρησης παραμορφώσεων (STRAIN
GAUGES), το οποίο τοποθετείται σε στοιχείο της υποστύλωσης π.χ. πλαίσιο ή ενσωματώνεται
στην επένδυση, για τη μέτρηση ακτινικής εφαπτομενικής ή διαμήκους παραμόρφωσης που θα
γίνεται με ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό ή μηχανικό τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 2.5.6 των Τεχνικών
Προδιαγραφών Σηράγγων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου του οργάνου μέτρησης παραμορφώσεων, των οργάνων ανάγνωσης,
όλων των απαιτούμενων υλικών και του τυχόν πλαισίου στήριξης, η δαπάνη τοποθέτησης,
εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του
έργου, η δαπάνη χρήσης των οργάνων ανάγνωσης η δαπάνη εκτέλεσης των μετρήσεων του
προγράμματος των προδιαγραφών και της μελέτης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη τοποθέτηση των
οργάνων μέτρησης σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο οργάνου μέτρησης παραμορφώσεων
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριακόσια τριάντα €
(Αριθμητικά) : 330,00
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Άρθρο Β-66: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΒΡΑΧΟΥ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7024)
Για την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση κυψέλης που τοποθετείται σε αγκυρώσεις
βράχου για τη μέτρηση του φορτίου της αγκύρωσης βράχου, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και το
άρθρο 2.5.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση επί τόπου του έργου του οργάνου κυψελών για τη μέτρηση του φορτίου αγκυρώσεων
και όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων, η δαπάνη τοποθέτησης, συντήρησης και λειτουργίας του
σ΄ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, η δαπάνη εκτέλεσης των μετρήσεων σύμφωνα με το
πρόγραμμα που θα εγκρίνει η Υπηρεσία και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτούνται για την έντεχνη εγκατάσταση της κυψέλης
σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο κυψέλης μέτρησης του φορτίου αγκύρωσης βράχου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν πέντε €
(Αριθμητικά) : 105,00
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Άρθρο Β-67: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7113)
Για την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση κλισιομετρικού σωλήνα για τη μέτρηση της
παραμόρφωσης και των μετακινήσεων κατά μήκος του άξονά του με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού,
ο οποίος καταγράφει την απόκλιση της κεντρικής στήλης από το θεωρητικό κατακόρυφο επίπεδο,
σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και το άρθρο 2.5.10 των Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη διάτρησης της οπής γεώτρησης, στην οποία θα
τοποθετηθεί ο κλισιομετρικός σωλήνας, η δαπάνη η προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση επί τόπου του έργου και τοποθέτησης του σωλήνα μαζί με το πώμα πυθμένα, κεφαλή,
συνδέσμους, εργαλεία σύνδεσης και αποσύνδεσης, σφιγκτήρες κτλ., οι δαπάνες προμήθειας των
υλικών του ενέματος και των εργασιών πλήρωσης της οπής, τυχόν διευρύνσεων για την επίτευξη
της απαιτούμενης διαμέτρου οπής, των καθυστερήσεων του γεωτρητικού συγκροτήματος, του
προσωπικού και του εξειδικευμένου εξοπλισμού που απαιτείται, η δαπάνη συντήρησης του
κλισιομετρικού σωλήνα σ΄ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη
υλικών και εργασίας που απαιτούνται για την έντεχνη εγκατάστασή του κλισιομετρικού
σωλήνα,σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά μέτρο μήκους κλισιομετρικού σωλήνα ανεξαρτήτως βάθους εγκατάστασής του.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εξήντα εννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά) : 69,50
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Άρθρο Β-68: ΒΑΦΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7786)
Για την πλήρη βαφή της σήραγγας με κατάλληλα εποξειδικά χρώματα σε τρεις
στρώσεις εκ των οποίων η πρώτη (βάση) πάχους 40μm και η δεύτερη και τρίτη πάχους 150μm
εκάστη. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου
του χρώματος, κατάλληλου για συνθήκες υγρασίας και καυσαερίων που επικρατούν στις
σήραγγες και με δυνατότητα να πλένεται με νερό υπό πίεση ή με βούρτσες (15-20 bars), η
δαπάνη της εργασίας προετοιμασίας της επιφάνειας που πρόκειται να βαφεί, της βαφής σε τρεις
στρώσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού, εργασίας και εξοπλισμού (ικριωμάτων) που
απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της βαφής της σήραγγας σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές Σηράγγων (2.5.15) και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας σήραγγας με εποξειδική βαφή σε τρεις
στρώσεις εκ των οποίων η πρώτη (βάση) πάχους 40μm και η δεύτερη και τρίτη πάχους 150μm
εκάστη.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 6,50
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
Άρθρο Γ-1: ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
Άρθρο Γ-1.1: Υπόβαση πάχους 0.10 μ (ΠΤΠ Ο-150)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β)
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου της ΠΤΠ Ο-150 συμπυκνωμένου πάχους 0.10 μ, ανεξάρτητα
από τη μορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, μετά της
μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και των
λοιπών απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
του έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης ώστε να
προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1
της Π.Τ.Π. Ο-150 και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 10.1 και 10.3.1 της ΠΤΠ Ο150.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους
0.10 μ, μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εβδομήντα έξι λεπτά
(Αριθμητικά): 1,76

K:\A4540-4550\cons\tefxi\TM.doc

131

4540-4550/5076/B06

Άρθρο Γ-2: ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
Άρθρο Γ-2.1: Βάση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ Ο-155)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)
Για την πλήρη κατασκευή βάσης οδοστρωμάτων μεταβλητού πάχους από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155 με συμπύκνωση κατά στρώσεις,
μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 0,10 μ, ανεξάρτητα από τη μορφή
και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, μετά της μεταφοράς των
υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και των
λοιπών απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
του έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να
προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την
παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-155 και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε διατομές
πριν και μετά την κατασκευή των έργων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και
τις παρ. 10.1 και 10.2 της Π.Τ.Π. Ο-155.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου πλήρους κατασκευής βάσης
μεταβλητού πάχους, μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκαεπτά € και ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 17,90
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Άρθρο Γ-2.2: Βάση πάχους 0,10μ. (ΠΤΠ Ο-155)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155, συμπυκνωμένου πάχους 0.10 μ, ανεξάρτητα από
τη μορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, μετά της
μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση .
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και των
λοιπών απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
του έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να
προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την
παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-155 και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παραγρ. 10.1 και 10.3.1 της ΠΤΠ Ο-155.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής βάσης συμπυκνωμένου πάχους
0.10μ., μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εβδομήντα εννέα λεπτά
(Αριθμητικά): 1,79
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Άρθρο Γ-3: ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΠΤΠ Ο-150)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β)
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρωμάτων, σταθερού ή
μεταβλητού πάχους, ανεξάρτητα από τη μορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής σε
υπαίθρια ή υπόγεια έργα, μετά της μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση υλικού (για έργα με
ελάχιστο πάχος >=0,10 μ.) διαβάθμισης Β ή Γ της Π.Τ.Π. Ο-150, αλλά με υποχρέωση το
ποσοστό του διερχόμενου κλάσματος από το κόσκινο Νο 200 να είναι ίσο προς 3-10%, ή με
υλικό διαβάθμισης Α (για έργα με ελάχιστο πάχος >=0,15 μ.) και με συμπύκνωση σε ποσοστό
ίσο κατ΄ ελάχιστο προς το 95% της τροποποιημένης δοκιμής PROCTOR (PROCTOR
MODIFIED).
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), ώστε η ΣΣΟ να μπορεί να επιτελέσει το
σκοπό της.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας όλων των απαιτουμένων
υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση μετά των
φορτοεκφορτώσεων, της σταλίας των αυτοκινήτων και του χαμένου χρόνου
φορτοεκφορτώσεων, η δαπάνη διάστρωσης, διαβροχής και πλήρους κυλίνδρωσης ώστε να
προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια με τον επιθυμητό βαθμό συμπύκνωσης καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την εκτέλεση της στρώσης όπως ορίζεται στην
Τ.Σ.Υ., στην παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-150 και στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε διατομές
πριν και μετά την κατασκευή των έργων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και
τις παρ. 10.1 και 10.2 της Π.Τ.Π. Ο-150.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου πλήρους κατασκευής στρώσης
στράγγισης οδοστρώματος, μετά της προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκαεπτά € και σαράντα τρία λεπτά
(Αριθμητικά): 17,43
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Άρθρο Γ-4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3311.Β)
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης ερείσματος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό
υλικό που παράγεται μετά από πολλαπλή θραύση σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. Ο-160 και Ο-150, και
εκτελείται, όπως ορίζεται στις Π.Τ.Π. Ο-160 και Ο-150 και τους όρους Δημοπράτησης, μετά
της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και των
λοιπών απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
του έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να
προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο-160
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 10.2 και 10.4.1. της Π.Τ.Π Ο-160.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρους κατασκευής ερείσματος, μετά της προμήθειας και
μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκαεννέα € και τριάντα εννέα λεπτά
(Αριθμητικά): 19,39

K:\A4540-4550\cons\tefxi\TM.doc

135

4540-4550/5076/B06

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Άρθρο Δ-1: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110)
Για την πλήρη ασφαλτική 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, η οποία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΣ-11, Α-201 και Α-203 και τους όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του καθαρού (φωτιστικού) πετρελαίου,
του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος, της ασφάλτου και των λοιπών
απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλιών, χαμένου χρόνου
φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου των έργων, η δαπάνη παρασκευής
του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανσης, εναποθήκευσης, φύλαξης κλπ.), η δαπάνη καθαρισμού
της επιφάνειας, που θα προεπαλειφθεί, με αυτοκίνητη βούρτσα και με τα χέρια, η δαπάνη
μεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκίνητο διανομέα
ασφάλτου (FEDERAL) με την ενδεχόμενη επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση, η
δαπάνη ενδεχόμενης διάστρωσης αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή
προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης, όπως και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα με τους
όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής προεπάλειψης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα οκτώ λεπτά
(Αριθμητικά): 0,98
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Άρθρο Δ-2: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 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,
που θα εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας σε υπόγεια και
υπαίθρια έργα, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α203 και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών επί
τόπου του έργου, όπως άσφαλτος, καθαρό πετρέλαιο, αντιυδρόφιλο παρασκεύασμα κλπ, μετά των
φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας μεταφορικών μέσων, η
δαπάνη θέρμανσης της ασφάλτου ή παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, ανάμιξη,
αποθήκευση, φύλαξη κλπ.), η δαπάνη καθαρισμού της επιφάνειας, που πρόκειται να επικαλυφθεί
με συγκολλητική επάλειψη, με αυτοκίνητη βούρτσα και τα χέρια, η δαπάνη μεταφοράς και
διάχυσης του ασφαλτικού διαλύματος ή ασφάλτου ή ασφαλτικού γαλακτώματος με αυτοκίνητο
διανομέα ασφάλτου (FEDERAL) με την ενδεχόμενη επαναθέρμανση του διαλύματος ή της
ασφάλτου πριν από τη διάχυση, όπως και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία λεπτά
(Αριθμητικά): 0,33
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Άρθρο Δ-3: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ (Π.Τ.Π. Α 260)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, που θα κατασκευασθεί σε
υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σύμφωνα με
την Π.Τ.Π. Α 260, την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, με ασφαλτόμιγμα εν
θερμώ παρασκευαζόμενο σε μόνιμη εγκατάσταση με αδρανή υλικά προερχόμενα από παντελώς
υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου, μετά της μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και όλων των απαιτούμενων αδρανών υλικών σε ποσότητα και ποιότητα που θα
καθοριστούν από σχετική μελέτη, η δαπάνη μεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε
απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του
ασφαλτομίγματος, η δαπάνη μεταφοράς του έτοιμου ασφαλτομίγματος από την εγκατάσταση
παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία,
φορτοεκφορτώσεις και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτομίγματος, η δαπάνη
διάστρωσης και συμπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για
την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α260, στην
Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία της
ασφάλτου και η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που θα
πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 8.3 του Π.Τ.Π. Α 260.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής ασφαλτικής στρώσης βάσης
συμπυκνωμένου πάχους ως κατωτέρω, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης.

Άρθρο Δ-3.1: Βάση πάχους 0,05 μ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4321.Β)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και τρία λεπτά
(Αριθμητικά): 5,03
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Άρθρο Δ-4: ΑΣΦ/ΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΠΤΠ A265)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421.Β)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, που
θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της
επιφάνειας, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α 265, την Τ.Σ.Υ. και σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους
δημοπράτησης, με ασφαλτόμιγμα που παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση από
παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου, μετά της μεταφοράς τους από οποιαδήποτε
απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και όλων των απαιτούμενων αδρανών υλικών σε ποσότητα και ποιότητα που θα
καθοριστούν από σχετική μελέτη, η δαπάνη μεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε
απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του
ασφαλτομίγματος, η δαπάνη μεταφοράς του έτοιμου ασφαλτομίγματος από την εγκατάσταση
παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία,
φορτοεκφορτώσεις και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτομίγματος, η δαπάνη
διάστρωσης και συμπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για
την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α265, στην
Τ.Σ.Υ και στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη που τυχόν θα
απαιτηθεί, για κάθε είδους προεργασία πάνω 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 δεν περιλαμβάνεται η αξία
της ασφάλτου και η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που
θα πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 8.2 της Π.Τ.Π. Α 265.
Τιμή ενός τόνου ασφαλτομίγματος πλήρους κατασκευής ισοπεδωτικής στρώσης της
Π.Τ.Π. Α 265 μεταβλητού πάχους, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση
στη θέση παραγωγής και του ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα τρία € και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικά): 43,80
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Άρθρο Δ-5: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 μ (Π.Τ.Π. Α 265)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421.Β)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής (συνδετικής) στρώσης σταθερού
πάχους 0.05 μ, που θα κατασκευαστεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση
και τη μορφή της επιφάνειας, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α-265, την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους
όρους δημοπράτησης, με ασφαλτόμιγμα που παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση με
αδρανή υλικά προερχόμενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου, μετά της μεταφοράς
τους από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και όλων των απαιτούμενων αδρανών υλικών σε ποσότητα και ποιότητα που θα
καθοριστούν από σχετική μελέτη, η δαπάνη μεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε
απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του
ασφαλτομίγματος, η δαπάνη μεταφοράς του έτοιμου ασφαλτομίγματος από την εγκατάσταση
παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία,
φορτοεκφορτώσεις και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτομίγματος, η δαπάνη
διάστρωσης και συμπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για
την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α265, στην
Τ.Σ.Υ και στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη που τυχόν θα
απαιτηθεί για κάθε είδους προεργασία πάνω 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 δεν περιλαμβάνεται η αξία
της ασφάλτου και η ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψηπου θα πληρώνεται
ιδιαίτερα.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 8.1, 8.3 της Π.Τ.Π. Α 265.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης
πάχους 0,05 μ. της Π.Τ.Π. Α-265, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη
θέση παραγωγής και του ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε €
(Αριθμητικά): 5,00
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Άρθρο Δ-6: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 μ (ΠΤΠ Α 265)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους
0,05 μ, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη
μορφή της επιφάνειας, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α-265 και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης,
με ασφαλτόμιγμα που παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση με αδρανή υλικά
προερχόμενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου, μετά της μεταφοράς τους από
οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και όλων των απαιτούμενων αδρανών υλικών σε ποσότητα και ποιότητα που θα
καθοριστούν από σχετική μελέτη, η δαπάνη μεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε
απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του
ασφαλτομίγματος, η δαπάνη μεταφοράς του έτοιμου ασφαλτομίγματος από την εγκατάσταση
παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία,
φορτοεκφορτώσεις και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτομίγματος, η δαπάνη
διάστρωσης και συμπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για
την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α265, στην
Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία της
ασφάλτου και η ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 8.1, 8.3 της Π.Τ.Π. Α 265.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη
θέση παραγωγής και του ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης.

Άρθρο Δ-6.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521.Β)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικά): 5,20
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Άρθρο Δ-7: ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 0,04 μ.
Για την πλήρη κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας
συμπυκνωμένου πάχους 0.04 μ, που θα κατασκευασθεί, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα
από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σύμφωνα με τη μέθοδο ασφαλτικού σκυροδέματος
με χονδρόκοκκο μεν (D>2,36 χλστ) αδρανές από κατάλληλο σκληρό πέτρωμα, λεπτόκοκκο δε
αδρανές και παιπάλη από συνήθη πετρώματα προερχόμενα από παντελώς υγιείς λίθους λατομείων,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Τ.Σ.Υ., και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α-265 και
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Η αντιολισθηρή στρώση θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τον
τύπο 2 της Τ.Σ.Υ. με ονομαστικό μέγεθος μέγιστου κόκκου 12,5 χλστ. και θα εξασφαλίζεται μέσο
βάθος υφής ίσο προς 1,5 χλστ. κατ’ ελάχιστο.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και όλων των απαιτούμενων αδρανών υλικών, συνήθων και σκληρών όπως
προσδιορίζονται στην ΤΣΥ σε ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική μελέτη, η
δαπάνη μεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του
ασφαλτομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη μεταφοράς του έτοιμου
ασφαλτομίγματος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των
έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και
σφαλτομίγματος, η δαπάνη διάστρωσης και συμπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα
στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία της ασφάλτου και η
συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα. .
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης ολόσωμης αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης
κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 μ., μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης.
Άρθρο Δ-7.1: Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση κοινής ασφάλτου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521.Β)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και σαράντα εννέα λεπτά
(Αριθμητικά): 7,49
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ΟΜΑΔΑ E: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Άρθρο Ε-1: ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ
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 σωλήνες-χειρολισθήρες 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-ρύθμιση- πάκτωση 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 Ε-1.1: Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-1
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-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): Δεκαοκτώ € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά): 18,40

Άρθρο Ε-1.2: Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-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 Ε-1.3: Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού με απόσταση ορθοστατών 1,33μ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-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 Ε-1.4: Αμφίπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΑΣΟ-6 (NEW JERSEY)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-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 Ε-2: 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 Ε-2.1: Άκαμπτα μεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-1
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-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.
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
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Άρθρο Ε-3: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΣΟΥ ΥΨΟΥΣ
Για την πλήρη κατασκευή περίφραξης σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τα Π.Κ.Ε., από
γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, το οποίο στερεώνεται σε φυγοκεντρικούς πασσάλους από
οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίαςC30/37, ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρου 1 1/2"
με τοποθέτηση των στύλων το πολύ κάθε 2,50 μ., στερέωσή τους με σκυρόδεμα κατηγορίας
C12/15 σε κάθε είδους έδαφος.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου με τις σταλίες κλπ, του συρματοπλέγματος, των πασσάλων 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.

Άρθρο Ε-3.1: Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62 μ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6812)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα €
(Αριθμητικά): 11,00
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Άρθρο Ε-4: ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 3,00 µ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6812)
Για την πλήρη κατασκευή ενισχυμένης υπερυψηλής περίφραξης ύψους 3,00μ. σύμφωνα µε
την Τ.Σ.Υ. τα Π.Κ.Ε. και την Τεχνική Περιγραφή,
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 το 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 (συνδετήρες
4Φ8/20cm και φουρκέτες αμφίπλευρα 2x3Φ12) 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 ΕΝ 1 Ο 223-3, ΕΝ10224-2. Στο κάθε άκρο του
συρµατοπλέγµατος θα υπάρχει ενίσχυση από ένα γαλβανισμένο σύρμα, διαμέτρου
σύρματος 3,40 mm. 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. Αυτά (όπως επίσης και τα ακραία
σύρµατα του συρµατοπλέγµατος) θα προσδεθούν στους πασσάλους µε στερέωσή τους
µέσω γαλβανισµένων συρµάτων Νο 17 (διαµέτρου 3 mm), που θα διέρχονται µέσα
από οπές διαµέτρου 1Ο 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 EN 10 223-3, EN10224-2. 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.
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Το γαλβάνισµα του συρµατοπλέγµατος και του αγκαθωτού σύρµατος (που θα γίνει ΕΝ
ΘΕΡΜΩ) θα έχει ελάχιστο βάρος ίσο προς 210 gr/m2.
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 ενισχυμένης υπερυψηλής περίφραξης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα πέντε €
(Αριθμητικά): 45,00
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Άρθρο Ε-5: ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.1)
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλαστικού οριοδείκτη με δύο
αντανακλαστικά στοιχεία κόκκινο και αργυρόλευκο, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ, τους όρους
δημοπράτησης και τη σχετική μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια των οριοδεικτών, η μεταφορά τους από
οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του έργου, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του οριοδείκτη
με τη διάνοιξη οπής κατάλληλης διαμέτρου και βάθους, η επαναπλήρωση του υπολοίπου της
οπής με υλικό ανάλογο με την παραπλήσια επιφάνεια της οδού, η δαπάνη όλων των υλικών για
την τοποθέτηση των οριοδεικτών, η δαπάνη απομάκρυνσης των πλεοναζόντων προϊόντων
εκσκαφής και απόθεσης σε κατάλληλες θέσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής .
Τιμή για ένα τεμάχιο εγκατεστημένου πλαστικού οριοδείκτη με δυο αντανακλαστικά
στοιχεία.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δέκα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικά): 10,80
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Άρθρο Ε-6: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ
Άρθρο Ε-6.1: Με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη υπερυψηλής ανταν/κότητας τύπου ΙΙΙ
σε γέφυρες σήμανσης
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας σήμανσης οδών
σε γέφυρες σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικής με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη
υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ, σύμφωνα με τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών
και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης
1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311 Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας Πινακίδων
Σήμανσης Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997), τους όρους δημοπράτησης του έργου και τη σχετική
μελέτη.
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται:
- η κατασκευή πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2
ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από
ειδική αντανακλαστική μεμβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ και
φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους από αντανακλαστική
μεμβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ, η δε πίσω όψη έχει χρώμα
φαιό (γκρι) και φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του
κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της.
- η κατασκευή πλαισίου μορφοδοκών από κράμα σκληρού αλουμινίου για την
ενίσχυση και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της
επιφάνειας της πινακίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών εξαρτημάτων
και κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα.
- η μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση με τις
φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, των
πινακίδων, των πλαισίων και των υλικών σύνδεσης και στήριξης, καθώς και η
προσωρινή αποθήκευση και η απαιτουμένη συσκευασία κατά τη μεταφοράαποθήκευση.
- η ανύψωση και ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) της πινακίδας και των πλαισίων
της επί του φορέα στήριξης, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής.
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο αντανακλαστικής πληροφοριακής πινακίδας, με
υπόβαθρο και γράμματα από μεμβράνη τύπου ΙΙΙ πλήρως τοποθετημένης σε γέφυρα σήμανσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα δύο € και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 142,70
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Άρθρο Ε-6.2: Πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη υψηλής αντ/τητας τύπου ΙΙ
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πληροφοριακών και πρόσθετων πλευρικών
πινακίδων σήμανσης οδών οι οποίες ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και
Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301,Σ-304,Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974,
Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311, Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήμανσης
Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997), σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης του έργου και τη σχετική
μελέτη.
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται:
- η κατασκευή πινακίδων από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2
ελάχιστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από
ειδική αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ και φέρει
αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική μεμβράνη
υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ ή υψηλής τύπου ΙΙ, για τις
πληροφοριακές πινακίδες ή από μεμβράνη μαύρου χρώματος για τις πρόσθετες
πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει ανάγλυφα τον
αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και την ημερομηνία
κατασκευής της.
- η κατασκευή πλαισίου μορφοδοκών από κράμα σκληρού αλουμινίου για την
ενίσχυση και ανάρτηση των πινακίδων στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της
επιφάνειας της πινακίδας συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών εξαρτημάτων
και κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα.
- η μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση με τις
φορτοεκφορτώσεις το χαμένο χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, των
πινακίδων, των πλαισίων τους και των υλικών σύνδεσης και στήριξης, καθώς και η
προσωρινή αποθήκευση, και η απαιτούμενη συσκευασία κατά τη μεταφοράαποθήκευση.
- η ανύψωση και ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) της πινακίδας και των πλαισίων
της επί του φορέα στήριξης, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής.
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρους τοποθετημένης πλήρως αντανακλαστικής
πληροφοριακής πλευρικής πινακίδας, με υπόβαθρο τύπου ΙΙ.

Άρθρο Ε-6.2.1:Πλευρικές με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν επτά € και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικά): 107,35
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Άρθρο Ε-6.2.2: Πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη υψηλής αντ/τητας τύπου
ΙΙ σε τοίχο σήραγγας
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση σε τοίχο σήραγγας πληροφοριακών
πινακίδων σήμανσης οδών (π.χ. μη φωτιζόμενες πινακίδες σήμανσης της πλησιέστερης όδευσης
διαφυγής), οι οποίες ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών
του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301,Σ-304,Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310,
Σ-311, Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήμανσης Οδών ΦΕΚ
953/24-10-1997), τις Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ εργασιών, τα Π.Κ.Ε., τη μελέτη και τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται:
- η κατασκευή πινακίδων από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2
ελάχιστου πάχους 1,5 mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από
ειδική αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ και φέρει
αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική μεμβράνη
υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ.
- η μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση με τις
φορτοεκφορτώσεις το χαμένο χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, των
πινακίδων, των πλαισίων τους και των υλικών σύνδεσης και στήριξης, καθώς και η
προσωρινή αποθήκευση, και η απαιτούμενη συσκευασία κατά τη μεταφοράαποθήκευση.
- η ανύψωση και ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) της πινακίδας επί της τελικής
επένδυσης της σήραγγας, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής.
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο πληροφοριακής πινακίδας, με μεμβράνη τύπου ΙΙ
πλήρως τοποθετημένης σε τοίχο σήραγγας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατό €
(Αριθμητικά): 100,00
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Άρθρο Ε-7: ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πινακίδας ρυθμιστικής της κυκλοφορίας ή
ένδειξης επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων
των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων
δημοπράτησης, με μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά
τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Σ-311.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών με τη
μεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, τις φορτοεκφορτώσεις το
χαμένο χρόνο και τη σταλία, η δαπάνη κατασκευής της πινακίδας (υλικά και εργασία) με τα
ειδικά εξαρτήματα κοχλιοφόρους ήλους κλπ., σύνδεσής της σε οποιοδήποτε είδος στύλου, και
οποιασδήποτε άλλη απαιτούμενη δαπάνη υλικών και εργασίας για πλήρως τελειωμένη και
τοποθετημένη πινακίδα.
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας

Άρθρο Ε-7.1: Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 μ. απλής όψης
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για μία πινακίδα απλής όψης επικίνδυνων θέσεων, τριγωνική πλευράς 0,90μ. υψηλής
αντανακλαστικότητας σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις
προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες επικίνδυνων θέσεων.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα δύο € και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 42,70
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Άρθρο Ε-7.2: Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους, απλής όψης.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για μία πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας υψηλής
αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις
προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας οι
διαστάσεις ανάλογα με το σχήμα της είναι οι παρακάτω:
α. για σχήμα τριγωνικό (Ρ-1), μήκους πλευράς 0,90μ.
β. για κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς 0,90μ.
γ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,60μ.
δ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,65 μ.
ε. για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,65μ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα δύο € και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 42,70

Άρθρο Ε-7.3: Πινακίδα ρυθμιστική μεγάλου μεγέθους, απλής όψης.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για μια πινακίδα απλής όψης ρυθμιστική της κυκλοφορίας υψηλής
αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις
προδιαγραφές για αντανακλαστικές ρυθμιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας οι διαστάσεις
ανάλογα με το σχήμα της είναι οι παρακάτω:
α. για σχήμα τριγωνικό (Ρ-1) μήκους πλευράς 1,20μ.
β. για κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς1,20μ.
γ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,80μ.
δ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,90μ.
ε. για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,90μ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδομήντα τρία € και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικά): 73,20
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Άρθρο Ε-7.4: Πινακίδα εργοταξιακής σήμανσης
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για την προμήθεια, αρχική τοποθέτηση, αφαίρεση, απομάκρυνση και
επανατοποθέτηση σε νέες θέσεις, όσες απαιτηθούν για τις ανάγκες της κατασκευής καθ΄ όλη τη
διάρκεια της εργολαβίας, πινακίδας, ρυθμιστικής της κυκλοφορίας ή αναγγελίας κινδύνου
μεσαίου μεγέθους, σε κίτρινο πλαίσιο, με το στύλο και τη βάση στύριξής της, για την
προσωρινή εργοταξιακή σήμανση, με υλικά αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ και κατά τα λοιπά
σύμφωνα με τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας και
επικινδύνων θέσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επί πλέον η δαπάνη τοποθέτησης και παραμονής της σε
κατακόρυφη θέση ώστε να είναι συνεχώς ορατή από τους χρήστες της οδού καθ’ όλη τη
διάρκεια της κατασκευής, η δαπάνη για την επιμελημένη εργασία αφαίρεσης, ώστε να
επαναχρησιμοποιηθεί, η δαπάνη φόρτωσης και μεταφοράς σε νέα θέση κλπ καθώς και η
απόθεσή της σε αποθήκες της Υπηρεσίας μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα πέντε € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά): 85,40
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Άρθρο Ε-8: ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Άρθρο Ε-8.1: Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 1/2΄΄
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)
Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση σιδηρού ιστού στήριξης
πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο, μήκους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων
δημοπράτησης (κατ' ελάχιστον 2,50 μ.), ονομαστικής διαμέτρου 1 1/2΄΄, πάχους τοιχωμάτων
3,25 χλστ. περίπου με ημικυκλική στεφάνη κλπ., σύμφωνα με το σχέδιο Κ178α του πρώην
τμήματος Α6 Κυκλοφορίας του Υ.Δ.Ε., όπως το σχέδιο αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με
το από 14-2-77 σχέδιο της Δ/νσης Γ6 του Υ.Δ.Ε..
Στην τιμή περιλαμβάνεται 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 λοιπών απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη για την ειδική διαμόρφωση του κάτω άκρου
του στύλου με διάνοιξη οπής απ' όπου θα περνά χαλύβδινη ράβδος Φ 12 χλστ. για την πάκτωση
εντός του σκυροδέματος, την πάκτωση του στύλου με σκυρόδεμα εντός του εδάφους σε βάθος
0,50 μ. και την εκσκαφή σε έδαφος οποιουδήποτε είδους, η δαπάνη κατασκευής της
κυλινδρικής βάσης από σκυρόδεμα C12/15, διαμέτρου 0,30 μ. και ύψος 0,50 μ. καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και τοποθέτησης
του στύλου.
Με την ίδια τιμή πληρώνεται και η κατασκευή του στύλου, όπως αναφέρεται πιο
πάνω, αλλά με αντικατάσταση της ημικυκλικής στεφάνης, με στεφάνη σχήματος ΠΙ,
διαστάσεων 0,20+0,45+0,20 μ. ή στεφάνη σχήματος ΠΙ διαστάσεων 0,10+0,10+0,80 μ. Για την
κατασκευή του στύλου εφαρμόζεται η προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την Απόφαση
ΒΜ5/0/40124/30-9-80 Υπουργού Δημ. Έργων
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου 1 1/2΄΄.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία € και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικά): 23,30
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Άρθρο Ε-8.2: Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3΄΄
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)
Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση σιδηρού ιστού στήριξης
πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο ονομαστικής διαμέτρου 3΄΄ πάχους τοιχωμάτων
4,05 χλστ., και μήκους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης κατ' ελάχιστον 3,30
μ. Ο στύλος θα φέρει οπές διαμέτρου 12 χλστ. για κοχλίες διαμέτρου 9,5 χιλιοστών σε
αποστάσεις 0,15 μ.- 0,45 μ.- 0,65 μ. και 0,95 μ. από το άκρο της κεφαλής του, στο άνω άκρο
του ηλεκτροσυγκολλημένη κυκλική κεφαλή και στο κάτω άκρο του θα φέρει, για πάκτωση και
αποφυγή στροφής, ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 Χ 20 εκ. ή εναλλακτικά χαλύβδινη
επιψευδαργυρωμένη ράβδο Φ14 χλστ. μήκους 40 εκ., τοποθετημένη σε διαμπερή οπή επί του
στύλου διαμέτρου 1,80 εκ. απόστασης 20 εκ. από το κάτω μέρος της βάσης και πακτωμένη στο
σκυρόδεμα της βάσης.
Για την κατασκευή του στύλου εφαρμόζεται η προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την
Απόφαση ΒΜ5/0/40124/30-9-80 Υπουργού Δημ. Έργων
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια και μεταφορά του στύλου από
το εργοστάσιο παραγωγής στον τόπο του έργου, τη διάνοιξη οπής διαμέτρου 50 εκ. και βάθους
60 εκ. σε έδαφος οποιουδήποτε είδους, την προσωρινή στήριξη του στύλου κατά την
κατακορύφωση και την πάκτωση αυτού μέσα στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, η
δαπάνη για την προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών του σκυροδέματος επί τόπου του
έργου, την παρασκευή του σκυροδέματος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών
για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και τοποθέτησης του στύλου.
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα πέντε € και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικά): 45,30
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Άρθρο Ε-9: ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΑΝ/ΚΟΤΗΤΑΣ
Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση πλήρως αντανακλαστικού
χιλιομετρικού δείκτη επί στύλου στήριξης κατάλληλου ύψους, ώστε η κάτω πλευρά του
χιλιομετρικού δείκτη να βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 0,60 μ. πάνω από την τελική στάθμη
της οδού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Οδηγίες (ΒΣ4γ/0/8/127-Ω/28.8.1985), τις Προδιαγραφές του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Τ.Π. Σ-301 του έτους 1974 και «Προσωρινή προδιαγραφή
αντανακλαστικότητας πινακίδων σήμανσης οδών» του έτους 1997), την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς
όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
- η δαπάνη προμήθειας του χιλιομετρικού δείκτη από επίπεδο έλασμα κράματος
αλουμινίου τύπου Al Mg2 ελαχίστου πάχους 3 χλστ. με στρογγυλεμένες γωνίες, του
οποίου η ορατή επιφάνεια καλύπτεται από κίτρινη μεμβράνη κανονικής
αντανακλαστικότητας (μεμβράνη τύπου 1) και φέρει αναγραφές μαύρου χρώματος
και του στύλου στήριξης του δείκτη από επιψευδαργυρωμένο χαλυβδοσωλήνα
εξωτερικής διαμέτρου 50 χλστ., ελάχιστου πάχους τοιχώματος 2 χλστ. και ύψους
1,50μ. συμπιεσμένου στην κορυφή, με ειδική διαμόρφωση του κάτω άκρου του
στύλου με διάνοιξη οπής απ’ όπου θα περνά χαλύβδινη ράβδος Φ12 χλστ. για την
πάκτωση εντός του σκυροδέματος. Η γραφή θα έχει πάχος 27% του βασικού ύψους
των γραμμάτων και θα είναι από αντανακλαστική μεμβράνη υπερυψηλής
αντανακλαστικότητας ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ,
- η δαπάνη προμήθειας όλων των απαιτούμενων υλικών για την πάκτωση του
στύλου και τη συναρμολόγηση του δείκτη, όπως ειδικά εξαρτήματα και
κοχλιοφόροι ήλοι για τη συναρμολόγηση και την ανάρτησή του χιλιομετρικού
δείκτη, το σκυρόδεμα πάκτωσης του στύλου κλπ
- η δαπάνη της εργασίας συναρμολόγησης και πλήρους τοποθέτησης του
χιλιομετρικού δείκτη, κατακορύφωσης και πάκτωσης του στύλου με σκυρόδεμα
εντός του εδάφους σε βάθος 0,35 μ., δαπάνη των εκσκαφών σε οποιοδήποτε είδος
εδάφους, επανεπίχωσης και κατασκευής κυλινδρικής βάσης από σκυρόδεμα
C12/15 διαμέτρου 0,35 και βάθους 0,30μ.
- η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του έργου όλων των
απαιτουμένων υλικών, με τις φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο, σταλία
μεταφορικών μέσων, πλάγιες μεταφορές κλπ., και οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη
δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεσή της.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου πλήρους αντανακλαστικού χιλιομετρικού
δείκτη, υψηλής αντανακλαστικότητας με το στύλο στήριξης.
Άρθρο Ε-9.1: Χιλιομετρικός δείκτης 0,50Χ0,50
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 30,50
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Άρθρο Ε-10: ΔΙΚΤΥΩΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2652)
Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση δικτυώματος μέγιστου ύψους 9.0
μέτρων για τη στήριξη ογκωδών πλευρικών πινακίδων σήμανσης οδών, σύμφωνα με τη σχετική
στατική μελέτη, την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του έργου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
- η προμήθεια όλων των υλικών και κάθε εργασίας για την κατασκευή δικτυώματος από
επιψευδαργυρωμένους σιδηροσωλήνες ISO MEDIUM βαρείς (πράσινη ετικέτα)
ελαχίστου πάχους τοιχώματος 3mm, που υπολογίζονται στατικά για ανεμοπίεση 150
kp/m2 και συνδέονται μεταξύ τους με ηλεκτροκόλληση. Οι ορθοστάτες αποτελούνται
από ενιαίο σιδηροσωλήνα με διαμόρφωση κλειστής κεφαλής και φέρουν στη βάση
τους ηλεκτροσυγκολλημένη πλάκα, η οποία συνδέεται μέσω κοχλιών με αντίστοιχη
πλάκα έδρασης ενσωματωμένη στο θεμέλιο
- η κατασκευή αντιανεμικών συνδέσμων, από επιψευδαργυρωμένους σιδηροσωλήνες
ISO MEDIUM βαρείς, μεταξύ των γειτονικών δικτυωμάτων
- η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών και μέσων σύνδεσης συμπεριλαμβανομένων
των πλακών έδρασης, των αγκυρίων και των κοχλιών αγκύρωσης με τα αντίστοιχα
περικόχλια
- η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, των αντιανεμικών
συνδέσμων,
των
μέσων
σύνδεσης
κλπ.
συμπεριλαμβανομένων
των
φορτοεκφορτώσεων του χαμένου χρόνου και της σταλίας των μεταφορικών μέσων
- η εκσκαφή σε έδαφος κάθε είδους για την κατασκευή 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) με τις αντίστοιχες πλάκες έδρασης
- η συναρμολόγηση, ανύψωση, τοποθέτηση, κατακορύφωση και πάκτωση του φορέα
(υλικά και εργασία) πάνω σε θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα
- η επαναφορά της επιφάνειας του σκάμματος της θεμελίωσης στην αρχική της
κατάσταση, όποια και αν είναι αυτή (φυσικό έδαφος, έρεισμα, ασφαλτοσκυρόδεμα,
πλακόστρωση, κρασπεδωμένη νησίδα κλπ)
Η επιμέτρηση γίνεται είτε με ζύγιση της συνολικής μεταλλικής κατασκευής (ανωδομή,
πλάκες και κλωβοί αγκύρωσης) πριν την τοποθέτησή της είτε με καταμέτρηση των διαστάσεων
των διαφόρων τεμαχίων (χωρίς υπολογισμό των οπών, κοχλιών και συγκολλήσεων) και
πολλαπλασιασμού τους με τα βάρη ανά m, m2 ή τεμ., που δίνουν οι κατασκευαστικοί πίνακες.
Τιμή για ένα χιλιόγραμμο πλήρους και τοποθετημένου δικτυώματος στήριξης
ογκωδών πλευρικών πινακίδων.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 1,70
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Άρθρο Ε-11: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ
Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση πλαστικών ανακλαστήρων
οδοστρώματος (μάτια γάτας), ορθογωνικής ή τετραγωνικής κάτοψης κεφαλής ελαχίστων
διαστάσεων 100 Χ 100 χλστ και μέγιστου ύψους 20 χλστ. πάνω από την επιφάνεια του
οδοστρώματος μετά την τοποθέτησή τους, με στρογγυλεμένες ακμές της κεφαλής και κλίση
ο
παρειών ως προς το οδόστρωμα μεταξύ 30ο και 60 . Η μορφή, οι διαστάσεις των ανακλαστήρων
και οι φωτομετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών στοιχείων τους θα πληρούν όσα ορίζονται
στην Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή ανακλαστήρων οδοστρώματος (ΥΠΕΧΩΔΕ 1990).
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια των ανακλαστήρων, με λεία
την άνω επιφάνεια της κεφαλής και με εσοχές για την προσαρμογή των ανακλαστικών
στοιχείων, η δαπάνη για την τοποθέτηση και στερέωση, ήτοι τη χάραξη των σημείων
τοποθέτησης στο οδόστρωμα, το τοπικό καθαρισμό της επιφάνειας και την επάλειψη των
επιφανειών του οδοστρώματος και του ανακλαστήρα με κόλλα δυο συστατικών, η δαπάνη για
την προμήθεια της κόλλας, η δαπάνη των μεταφοράς επί τόπου του έργου των υλικών καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής.

Άρθρο Ε-11.1: Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος με ανακλαστικά φακίδια και μια
ανακλαστική επιφάνεια
(Αναθεωρείται με το άρθρο OIK-6532)
Τιμή για ένα τεμάχιο πλαστικού ανακλαστήρα οδοστρώματος με ανακλαστικά φακίδια
και μία ανακλαστική επιφάνεια δύο ανακλαστικές επιφάνειες χρώματος λευκού, κόκκινου ή
πορτοκαλί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και την τυχόν αφαίρεσή του από το
οδόστρωμα μετά τη λήξη της αναγκαιότητάς τους.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 3,70
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ΆρθροΕ-12: ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-108)
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση φανού αναλάμποντος φανού διάρκειας
λειτουργίας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, σε ειδική βάση, εφοδιασμένου με μπαταρία
διάρκειας ζωής τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ωρών, για την επισήμανση κινδύνου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του φανού, των μπαταριών, η
δαπάνη τοποθέτησής του στην αρχική αλλά και σε νέες θέσεις, η δαπάνη της καλής και συνεχούς
λειτουργίας του καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για τη συνεχή επισήμανση του κινδύνου, σύμφωνα
με τις ανάγκες της κατασκευής.
Τιμή ανά τεμάχιο αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα τρία € και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικά): 43,30
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Άρθρο Ε-13: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Για την πλήρη διαγράμμιση (είτε αρχική είτε αναδιαγράμμιση) ασφαλτικού
οδοστρώματος οποιασδήποτε ποιότητας υφής και ηλικίας, με υλικό υψηλής αντοχής και
αντανακλαστικότητας, του οποίου ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης είναι 30 μήνες, που εκτελείται
σύμφωνα με την προδιαγραφή Σ308-75 "Σήμανσις οδών-Προδιαγραφαί διαγραμμίσεων
οδοστρωμάτων" και τους όρους δημοπράτησης του έργου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
- η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή λευκής ή έγχρωμης
αντανακλαστικής διαγράμμισης οδοστρώματος από εν ψυχρώ εφαρμοζόμενο υλικό
(χρώμα ενός ή δύο συστατικών, ψεκαζόμενο ή διαστρωνόμενο ψυχροπλαστικό με
τα απαραίτητα πρόσθετα υλικά, όπως αραιωτικό ή σκληρυντής, γυάλινα σφαιρίδια,
αντιολισθηρό λεπτόκοκκο αδρανές)
- η μεταφορά όλων των παραπάνω υλικών διαγράμμισης από τον τόπο προμήθειάς
τους στον τόπο ενσωμάτωσης συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων του
χαμένου χρόνου και της σταλίας των μέσων μεταφοράς
- η προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί τόπου του έργου
- ο καθαρισμός του οδοστρώματος, όπου πρόκειται να εφαρμοστεί η διαγράμμιση,
από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή
απορροφητικής σκούπας σε αστικές ή ημιαστικές περιοχές και χειρωνακτικά
- η προετοιμασία διαγράμμισης (στίξη-πικετάρισμα) και η προεργασία των υλικών
διαγράμμισης
- η κατασκευή διαγράμμισης (νέα διαγράμμιση ή αναδιαγράμμιση) οποιουδήποτε
είδους, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα)
με εν ψυχρώ εφαρμογή του υλικού και των πρόσθετων υλικών (γυάλινα σφαιρίδια
και αντιολισθηρό λεπτόκοκκο αδρανές) στην προβλεπόμενη ποσότητα και πάχος
υμένα
- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
διαγράμμισης
- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία
από τη χρονική στιγμή της διάστρωσης των υλικών μέχρι την πλήρη στερεοποίησή
τους καθώς επίσης και άρση των μέτρων προστασίας
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος

Άρθρο Ε-13.1: Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και
αντανακλαστικότητας
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7788)
Διαγράμμιση με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, ελάχιστου χρόνου
εγγύησης 30 μηνών σύμφωνα και με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1423 – ΕΝ 1424– ΕΝ 1436,
του οποίου η χρήση και εφαρμογή είναι εγκεκριμένη από κρατικό εργαστήριο Δημοσίων Έργων
χωρών μελών της Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, BAST Γερμανίας, κλπ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι τρία λεπτά
(Αριθμητικά): 5,23
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ΟΜΑΔΑ Ζ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο Ζ-1: ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ
Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης
και πλήρη εγκατάσταση γαλβανισμένου σιδηροϊστού ηλεκτροφωτισμού οδών, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές Η-Μ εργασιών, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
α. την προκατασκευασμένη οπλισμένη βάση ιστού οδών περιλαμβανομένων και των
αγκυρίων και της αντιδιαβρωτικής προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον
κατασκευαστή, είτε σε έρεισμα, είτε στο σώμα της οδού, διαμορφωμένη ώστε να
περιλαμβάνει και φρεάτιο τραβήγματος καλωδίων με κατάλληλο κάλυμμα
β. το καλώδιο τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 4Χ10 από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του
προηγούμενου ιστού), μέχρι το ακροκιβώτιο, πλήρως εγκατεστημένο σε υπόγειο
δίκτυο μέσα σε σωλήνα
γ. το υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το
φρεάτιο του υπόψη ιστού, είτε με σωληνώσεις ΡΕ Φ90 6 ατμ. στο έρεισμα και στο
σώμα της οδού είτε με σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο Φ 4΄΄
“πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόμια γεφυρών και σε άλλα τεχνικά έργα,
περιλαμβανομένης της εκσκαφής των τάφρων για την τοποθέτηση των
σωληνώσεων, της προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των
σωληνώσεων, του εγκιβωτισμού των σιδηροσωλήνων με σκυρόδεμα καθώς και της
επανεπίχωσης των τάφρων,
δ. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού μονό ή πολλαπλό
ε. το χάλκινο αγωγό γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το φρεάτιο
του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού.
στ.τον αγωγό γείωσης διατομής κατάλληλης για τη διατομή των αγωγών
τροφοδότησης από το ακροκιβώτιο μέχρι το φρεάτιο του ιστού.
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 και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η
δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις
τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, 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, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης.
Τιμή για ένα τεμάχιο ιστού ηλεκτροφωτισμού οδών

Άρθρο Ζ-1.1: Ιστός ύψους 12,00μ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια τριάντα έξι € και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικά): 1.436,20
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Άρθρο Ζ-2: ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΕΦΥΡΩΝ
Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης
και πλήρη εγκατάσταση γαλβανισμένου σιδηροϊστού ηλεκτροφωτισμού γεφυρών, σύμφωνα με
τις προδιαγραφές Η-Μ εργασιών, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
α. τον κλωβό αγκύρωσης σε γέφυρα περιλαμβανομένων και των αγκυρίων και της
αντιδιαβρωτικής προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή, ή
σύστημα αγκύρωσής του είτε σε γέφυρα, είτε στο πεζοδρόμιο τεχνικών και φρεάτιο
τραβήγματος καλωδίων με κατάλληλο κάλυμμα
β. το καλώδιο τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 4Χ10 από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του
προηγούμενου ιστού) μέχρι το ακροκιβώτιο πλήρως εγκατεστημένο σε υπόγειο
δίκτυο μέσα σε σωλήνα
γ. το υπόγειο δικτύο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το
φρεάτιο του υπόψη ιστού, είτε με σωληνώσεις ΡΕ Φ90 6 ατμ. στο έρεισμα και στο
σώμα της οδού είτε με σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο Φ 4΄΄
“πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόμια γεφυρών και σε άλλα τεχνικά έργα,
περιλαμβανομένης της εκσκαφής των τάφρων για την τοποθέτηση των
σωληνώσεων, της προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των
σωληνώσεων, του εγκιβωτισμού των σιδηροσωλήνων με σκυρόδεμα καθώς και της
επανεπίχωσης των τάφρων,
δ. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού μονό ή πολλαπλό
ε. το χάλκινο αγωγό γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το φρεάτιο
του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού.
στ.τον αγωγό γείωσης διατομής κατάλληλης για τη διατομή των αγωγών
τροφοδότησης από το ακροκιβώτιο μέχρι το φρεάτιο του ιστού.
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
τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές
γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, 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, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή για ένα τεμάχιο ιστού ηλεκτροφωτισμού γεφυρών.
Άρθρο Ζ-2.1: Ιστός ύψους 12,00μ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια είκοσι τέσσερα €
(Αριθμητικά): 1024,00
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Άρθρο Ζ-3: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Νa
Για την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώματος χαμηλής
ή υψηλής πίεσης, πλήρους (λυχνιολαβές, λαμπτήρες, όργανα αφής κλπ), με βραχίονα και
λαμπτήρα Νατρίου, κατάλληλων για εγκατάσταση σε ιστό οδοφωτισμού, σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
α. τον ευθύγραμμο μονό (ή η αναλογία από διπλό, τριπλό κλπ.) μεταλλικό βραχίονα
οριζόντιας προβολής ανά φωτιστικό σώμα
β. το λαμπτήρα Νατρίου χαμηλής ή υψηλής πίεσης με Dimer
γ. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου ΝΥΜ διατομής 3Χ1,5
χλστ2, συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των
καλωδίων, από το ακροκιβώτιο του ιστού μέχρι το φωτιστικό σώμα.
δ. όλα τα υλικά και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στο
βραχίονα και του βραχίονα στον ιστό, ανεξαρτήτως του αριθμού βραχιόνων ανά
ιστό.
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 εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των
προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, 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, την Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριμένα σχέδια.
Τιμή ανά τεμάχιο φωτιστικού σώματος με βραχίονα και λαμπτήρα Νατρίου.

Άρθρο Ζ-3.1: Υψηλής Πίεσης
Άρθρο Ζ-3.1.1: Ισχύος 250 W
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια σαράντα εννέα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικά): 349,80
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Άρθρο Ζ-4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
(DIMMING)

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-88)
Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργοποίησης μειωμένης
στάθμης οδοφωτισμού (dimming), σύμφωνα με τη μελέτη, την Τεχνική Περιγραφή (ΤΠ) και τις
Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 24hr, μονοπολικός
ηλεκτρονόμος ισχύος 20Α και μεταγωγικός διακόπτης 3 θέσεων, κατάλληλα για τοποθέτηση σε
μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας,
για πάσης φύσης μονωτικά στηρίγματα, λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα, κάθε άλλο
υλικό - μικροϋλικό για την πλήρη τοποθέτηση στον πίνακα και όλες οι εργασίες εγκατάστασης,
σύνδεσης, ελέγχου και δοκιμών που απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο εξοπλισμού ενεργοποίησης μειωμένης στάθμης οδοφωτισμού
(dimming).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα €
(Αριθμητικά): 180,00
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Άρθρο Ζ-5: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
Για την προμήθεια 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, τα
Π.Κ.Ε., την Τ.Σ.Υ. και τη μελέτη.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται:
α. η προμήθεια και η μεταφορά στον τόπο ενσωμάτωσης του φωτιστικού σώματος με
το λαμπτήρα και όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για τη
στήριξη του φωτιστικού (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα κλπ)
β. ανηγμένα η προμήθεια και η μεταφορά στον τόπο του έργου και εγκατάσταση των
γαλβανισμένων εν θερμώ σιδηροτροχιών (ορθοστάτες, προφίλ τύπου Π, ντίζες),
των ανοξείδωτων αγκυρίων ανάρτησης και κάθε άλλου υλικού, μικροϋλικού
στήριξης και παρελκόμενου στήριξης, σύνδεσης των φωτιστικών στον θόλο της
σήραγγας.
γ. όλες οι εργασίες εγκατάστασης, διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε
στοιχείο της σήραγγας, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιμών που απαιτούνται για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά
τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο φωτιστικού σώματος.
Άρθρο Ζ-5.1: Φωτιστικό σώμα σηράγγων συμμετρικού τύπου με λαμπτήρα 70W NaHP
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 50%HΛΜ-102+ 50%HΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια ογδόντα €
(Αριθμητικά): 380,00

Άρθρο Ζ-5.2: Φωτιστικό σώμα σηράγγων συμμετρικού τύπου με λαμπτήρα 100W NaHP
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 50%HΛΜ-102+ 50%HΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια ενενήντα €
(Αριθμητικά): 390,00

Άρθρο Ζ-5.3: Φωτιστικό σώμα σηράγγων συμμετρικού τύπου με λαμπτήρα 150W NaHP
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 50%HΛΜ-102+ 50%HΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Ζ-5.4: Φωτιστικό σώμα σηράγγων συμμετρικού τύπου με λαμπτήρα 250W NaHP
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 50%HΛΜ-102+ 50%HΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια δέκα €
(Αριθμητικά): 410,00
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Άρθρο Ζ-5.5: Φωτιστικό σώμα σηράγγων συμμετρικού τύπου με λαμπτήρα 400W NaHP
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 50%HΛΜ-102+ 50%HΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια είκοσι €
(Αριθμητικά): 420,00

Άρθρο Ζ-5.6: Φωτιστικό σώμα σηράγγων τύπου counter beam με λαμπτήρα 100W NaHP
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 50%HΛΜ-102+ 50%HΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια πέντε €
(Αριθμητικά): 405,00

Άρθρο Ζ-5.7: Φωτιστικό σώμα σηράγγων τύπου counter beam με λαμπτήρα 150W NaHP
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 50%HΛΜ-102+ 50%HΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια είκοσι €
(Αριθμητικά): 420,00

Άρθρο Ζ-5.8: Φωτιστικό σώμα σηράγγων τύπου counter beam με λαμπτήρα 250W NaHP
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 50%HΛΜ-102+ 50%HΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια τριάντα €
(Αριθμητικά): 430,00

Άρθρο Ζ-5.9: Φωτιστικό σώμα σηράγγων τύπου counter beam με λαμπτήρα 400W HPNa
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 50%HΛΜ-102+ 50%HΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια σαράντα €
(Αριθμητικά): 440,00
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Άρθρο Ζ-6: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση
φωτιστικού σώματος βαθμού προστασίας IP 65, κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή σήραγγας
ή εντός κιβωτιόσχημου φορέα τεχνικών, με λαμπτήρες όπως παρακάτω, σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές, τα Π.Κ.Ε., την ΤΣΥ και τη μελέτη.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται:
α. η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο ενσωμάτωσης του φωτιστικού σώματος με
τους λαμπτήρες και όλων των υλικών-μικροϋλικών και εξαρτημάτων που
απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού.
β. ανηγμένα η προμήθεια και η μεταφορά στον τόπο του έργου και εγκατάσταση, των
σιδηροτροχιών και των στηριγμάτων στήριξης των καλωδίων, των σχαρών και
κάθε άλλου υλικού στήριξης ή σύνδεσης που απαιτείται για την πλήρη
εγκατάσταση των καλωδίων.
γ. όλες οι εργασίες της εγκατάστασης σύνδεσης ελέγχου και δοκιμών που
απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο φωτιστικού σώματος οροφής σηράγγων

Άρθρο Ζ-6.1: Φωτιστικό σώμα οροφής σήραγγας με δύο λαμπτήρες 58W
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 50%HΛM-102+ 50% HΛM-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα €
(Αριθμητικά): 50,00
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Άρθρο Ζ-7: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Η ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και την εγκατάσταση ενός
ηλεκτρικού πίνακα φωτισμού ή ασθενών ρευμάτων σε χώρο ηλεκτρικών πινάκων της σήραγγας
(εσωτερικό ή στα στόμια), σύμφωνα με τη μελέτη, την Τεχνική Περιγραφή (ΤΠ) και τις
Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου που είναι αναπόσπαστα μέρη του παρόντος άρθρου, τα
Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

•

•

Ηλεκτρικός πίνακας τύπου ερμαρίου, επιδαπέδιος, προστασίας ΙΡ43, διαστάσεων
περίπου 60X160 cm, από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ και μορφοσίδηρο, πλήρης, με
όλα τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), αλλά με τα
απαραίτητα στηρίγματα, μπάρες χαλκού, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών
γραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικροϋλικά,
με τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών του με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού
και δύο στρώματα ψημένου βερνικοχρώματος, πλήρης,
όλες οι εργασίες εγκατάστασης (εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη
οπών ερμαρίου, στερέωσης, σύνδεσης των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών),
ελέγχου και δοκιμών που απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο πεδίου ηλεκτρικού πίνακα φωτισμού ή ασθενών ρευμάτων

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες διακόσια €
(Αριθμητικά): 2.200,00
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Άρθρο Ζ-8: ΠΙΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ Χ.Τ. ΑΠΟ ΔΕΗ

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ)
ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και
τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
α. το μεταλλικό ερμάριο (Πίλαρ)
β. τη βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα
γ. τη στεγανή διανομή πλήρως εξοπλισμένη με ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, μέγιστου
απαιτούμενου αριθμού αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισμού ως κατωτέρω, με
φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ. για τριφασική παροχή,
καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτοκύτταρου
δ. το φωτιστικό σώμα με το λαμπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε. το ρευματοδότη 16 Α
στ.την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής της με
το πίλαρ.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον
τόπο ενσωμάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και των
μικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και της
γείωσης, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, με τις εισερχόμενες και
εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη σύνδεσης της 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 τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού.

Άρθρο Ζ-8.1: μέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο €
(Αριθμητικά): 2742,00

Άρθρο Ζ-8.2: μέχρι οκτώ αναχωρήσεων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα € και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 2.869,60
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Άρθρο Ζ-9: ΠΙΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΟ ΔΕΗ)

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ)
ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και
τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
α. το μεταλλικό ερμάριο (Πίλαρ)
β. τη βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα
γ. τη στεγανή διανομή πλήρως εξοπλισμένη με ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ για τις
αναχωρήσεις τροφοδότησης συστημάτων ασθενών ρευμάτων της οδού
δ. το φωτιστικό σώμα με το λαμπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε. το ρευματοδότη 16 Α
στ.την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής της με
το πίλαρ.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον
τόπο ενσωμάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και των
μικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και της
γείωσης, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, με τις εισερχόμενες και
εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη σύνδεσης της 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 τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού.

Άρθρο Ζ-9.1: μέχρι οκτώ αναχωρήσεων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες διακόσια €
(Αριθμητικά): 2200,00
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Άρθρο Ζ-10: ΠΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ «ΓΠΧΤ»
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-88)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και την εγκατάσταση ενός πεδίου
του Γενικού Πίνακα Διανομής Χαμηλής Τάσης «ΓΠΧΤ», σύμφωνα με τη μελέτη, την Τεχνική
Περιγραφή (ΤΠ) και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου που είναι αναπόσπαστα μέρη του
παρόντος άρθρου, τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

•

•

Πεδίο
ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης, διαστάσεων 0.80x0.80x2.20 m,
ιστάμενου τύπου, στεγανό (ΙΡ65), ανεξάρτητο ή συναρμολογημένο με άλλα πεδία,
από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ πάχους, το λιγότερο, 2mm και μορφοσίδηρο, με τις
απαραίτητες υποδοχές και στηρίγματα στήριξης των ζυγών, των οργάνων και
υπολοίπων διατάξεων του πίνακα, με τους ζυγούς, τους ακροδέκτες, την καλωδίωση
της εσωτερικής συνδεσμολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ένδειξης των οργάνων
αυτού, τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα και δύο
στρώσεις ψημένου βερνικοχρώματος, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά.
όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιμών που απαιτούνται για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία
Τιμή ανά τεμάχιο πεδίου ηλεκτρικού πίνακα του «ΓΠΧΤ»

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες τετρακόσια €
(Αριθμητικά): 2.400,00
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Άρθρο Ζ-11: AΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ «ΓΠΧΤ»
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-88)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και την εγκατάσταση αυτόματου
τριπολικού διακόπτη ισχύος, κλειστού τύπου (ΜCCB), σύμφωνα με τη μελέτη, την Τεχνική
Περιγραφή (ΤΠ) και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου που είναι αναπόσπαστα μέρη του
παρόντος άρθρου, τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

•

•

Aυτόματος
τριπολικός
διακόπτης ισχύος, κλειστού τύπου (MCCB), με
ρυθμιζόμενα θερμικά πηνία υπερέντασης και σταθερά μαγνητικά, ικανότητας
διακοπής σε βραχυκύκλωμα τουλάχιστον 16 ΚΑ, ονομαστικής έντασης 125 A, με
τρία (3) ηλεκτρομαγνητικά πηνία βραχυκυκλώματος, με πηνίο εργασίας, με θάλαμο
σβέσης τόξου κλπ. και με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης.
όλες οι εργασίες εγκατάστασης, συναρμολόγησης σε πίνακα, πλήρως
κατασκευασμένου στο εργοστάσιο και οι εργασίες δοκιμών που απαιτούνται για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία
Τιμή ανά τεμάχιο αυτόματου τριπολικού διακόπτη ισχύος του ΓΠΧΤ

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα €
(Αριθμητικά): 190,00
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Άρθρο Ζ-12: AΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ «ΓΠΧΤ»
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-88)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και την εγκατάσταση αυτόματου
τετραπολικού διακόπτη ισχύος, κλειστού τύπου (ΜCCB), σύμφωνα με τη μελέτη, την Τεχνική
Περιγραφή (ΤΠ) και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου που είναι αναπόσπαστα μέρη του
παρόντος άρθρου, τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

•

•

Aυτόματος τετραπολικός διακόπτης ισχύος, κλειστού τύπου (MCCB), με κινητήρα
τηλεχειρισμού, με ρυθμιζόμενα θερμικά πηνία υπερέντασης και σταθερά μαγνητικά,
ικανότητας διακοπής σε βραχυκύκλωμα τουλάχιστον 35 ΚΑ, ονομαστικής έντασης
400 A, με 3 ηλεκτρομαγνητικά πηνία βραχυκυκλώματος, με πηνίο εργασίας, με
θάλαμο σβέσης τόξου κλπ και με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά
σύνδεσης.
όλες οι εργασίες εγκατάστασης, συναρμολόγησης σε πίνακα, πλήρως
κατασκευασμένου στο εργοστάσιο και οι εργασίες δοκιμών που απαιτούνται για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο αυτόματου τετραπολικού διακόπτη ισχύος του ΓΠΧΤ

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια €
(Αριθμητικά): 1.500,00
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Άρθρο Ζ-13: ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (ΔΕΗ- Η/Ζ)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-88)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και την εγκατάσταση πεδίου
μεταγωγής για τροφοδότηση από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, σύμφωνα με τη μελέτη, την
Τεχνική Περιγραφή (ΤΠ) και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου που είναι αναπόσπαστα
μέρη του παρόντος άρθρου, τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

•

•

Πεδίο μεταγωγής πηγής τροφοδοσίας (ΔΕΗ, Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος), με δύο
αυτόματους τετραπολικούς διακόπτες τηλεχειριζόμενους, ονομαστικής έντασης 250Α,
με ηλεκτρική και μηχανική μανδάλωση και με τα όλα απαραίτητα υλικά και
μικροϋλικά.
όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιμών που απαιτούνται για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία
Τιμή ανά τεμάχιο πεδίου μεταγωγής πηγής τροφοδοσίας:

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες εννιακόσια €
(Αριθμητικά): 2.900,00
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Άρθρο Ζ-14: ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ «ΓΠΧΤ»
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-88)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και την εγκατάσταση οργάνων
μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών του «ΓΠΧΤ», σύμφωνα με τη μελέτη, την Τεχνική Περιγραφή
(ΤΠ) και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου που είναι αναπόσπαστα μέρη του παρόντος
άρθρου, τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
•

•

τα όργανα μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών «ΓΠΧΤ» (αμπερόμετρα, βολτόμετρα, cosφ), με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, σε πίνακες διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας επιδαπέδιου τύπου (πεδίου), πλήρως κατασκευασμένοι στο
εργοστάσιο.
όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιμών που απαιτούνται για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία
Τιμή ανά τεμάχιο οργάνων μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών του «ΓΠΧΤ»

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια €
(Αριθμητικά): 600,00
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Άρθρο Ζ-15: 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), τριφασικού
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 για τη διαδικασία δοκιμών και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Τα παραπάνω θα
συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και τα προϊόντα θα 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.
β. οι εργασίες εκσκαφής και επανεπίχωσης των χαντακιών, το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού
των σωληνώσεων και κάθε άλλο υλικό που απαιτείται για την πλήρη εγκατάστασή
τους
γ. 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 σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης
δ. τα ανταλλακτικά που καθορίζονται στις προδιαγραφές
Τιμή ανά τεμάχιο ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

Άρθρο Ζ-15.1: Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 160 KVA
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-58)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσια €
(Αριθμητικά): 32.700,00
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Άρθρο Ζ-16: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Η/Ζ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και την εγκατάσταση δεξαμενής
καυσίμου του Η/Ζ, σύμφωνα με τη μελέτη, την Τεχνική Περιγραφή (ΤΠ) και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές, τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

• δεξαμενή καυσίμου Η/Ζ, παραλληλόγραμμη οριζόντια, χωρητικότητας 1100 lt,
διαστάσεων 1,00(Π)x1,10(Μ)x1,10(Υ)m, από λαμαρίνα μαύρη πάχους 5mm, πλήρης
με θυρίδα ελέγχου και με όλα τα εξαρτήματα πλήρωσης, εκκένωσης, αερισμού,
ελέγχου στάθμης που προβλέπονται κατά DΙΝ 6608, τις σωληνώσεις και όλα τα
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης
• όλες οι εργασίες τοποθέτησης, σύνδεσης με τα διάφορα δίκτυα - σωληνώσεις,
στεγάνωσης και ελέγχων, δοκιμών που απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο δεξαμενής καυσίμου Η/Ζ
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τριακόσια €
(Αριθμητικά): 1.300,00
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Άρθρο Ζ-17: ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-45)
Για την πλήρη κατασκευή τριγώνου γειώσεως σύμφωνα με τη μελέτη, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή επί πλέον περιλαμβάνονται οι δαπάνες για:
α. τρεις ράβδους γειώσεως
β. τρία κτιστά φρεάτια διαστάσεων 30Χ30 cm με τα χυτοσιδηρά καλύμματά τους
γ. τον αγωγό γειώσεως για τη διασύνδεση των τριών ηλεκτροδίων διατομής 120mm2
καθώς και τη σύνδεση προς την μπάρα γειώσεως του υποσταθμού
δ. την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται, τη μεταφορά
τους επί τόπου του έργου, την εργασία πλήρους κατασκευής του τριγώνου
γειώσεως καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την
παράδοσή του σε κανονική λειτουργία σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης
ε. τη δαπάνη ελέγχων και μετρήσεων για την εξασφάλιση γείωσης με αντίσταση
μικρότερη από 1 Ω σύμφωνα με τα οριζόμενα και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο τριγώνου γειώσεως
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα €
(Αριθμητικά): 450,00
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Άρθρο Ζ-18: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ 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
διάρκειας μιας ώρας, στατικό μετατροπέα (static inverter) κλπ, σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές, τα Π.Κ.Ε., την Τ.Σ.Υ. 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 περιλαμβάνονται επί πλέον οι δαπάνες για:
α. πλήρες UPS, ανορθωτή, στατικό μετατροπέα και ηλεκτρονικό μεταγωγικό
διακόπτη
β. το ικρίωμα για την τοποθέτηση των μπαταριών, σε ξεχωριστό αεριζόμενο χώρο
αντιεκρηκτικών κατασκευαστικών υλικών
γ. όλες τις καλωδιώσεις διασύνδεσης των διαφόρων τμημάτων του συστήματος
μεταξύ τους και με το 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 τις εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιμών που απαιτούνται
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
λοιπά τεύχη δημοπράτησης
ε. τα ανταλλακτικά συντήρησης μιας πενταετίας
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους συστήματος αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
Άρθρο Ζ-18.1: UPS ισχύος 40 KVA
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-109)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα μία χιλιάδες επτακόσια €
(Αριθμητικά): 41.700,00
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Άρθρο Ζ-19: ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Για την προμήθεια, μεταφορά καλωδίου ισχύος και την πλήρη εγκατάσταση αυτού είτε σε
υπόγειο δίκτυο μέσα σε σωλήνα, είτε εντός ηλεκτρικών ερμαρίων, είτε εντός εσχαρών
διέλευσης καλωδίων, είτε στον αέρα, είτε σε εγκιβωτισμένους σωλήνες στα πεζοδρόμια της
σήραγγας ή στην τελική επένδυση της σήραγγας και οπουδήποτε αναφέρεται στην μελέτη,
σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ., την Τεχνική Περιγραφή και τη
μελέτη εφαρμογής.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:






Το κόστος προμήθειας και μεταφοράς του υπόψη υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης φθοράς και απομείωσης.
Η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, εκτύλιξης, έκτασης και έλξης του καλωδίου
συμπεριλαμβανομένου του κόστους χρήσης μηχανικών μέσων για το σκοπό αυτό.
Το κόστος κάθε έτερου υλικού, μικροϋλικού ή βοηθητικού εξαρτήματος που τυχόν
απαιτηθεί για την έντεχνη τοποθέτηση του καλωδίου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά):
μουφών, κονιαμάτων, μονωτικών, κυτίων διακλαδώσεως, ακροπεδίλων, δεματικών κοκ.
Η δαπάνη κάθε εργασίας εγκατάστασης, στήριξης, διαμόρφωσης των άκρων, διευθέτησης,
σύνδεσης, ελέγχων και επισήμανσης του καλωδίου.
Η δαπάνη κάθε εργασίας διανοίξεως οπών και αυλάκων.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως εγκατεστημένου καλωδίου για πλήρη και κανονική
λειτουργία σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

Άρθρο Ζ-19.1: Καλώδια τύπου ΝΥΥ (J1VV), 0,6-1ΚV
Άρθρο Ζ-19.1.1: Καλώδιο ΝΥΥ (J1VV) διατομής 1x70 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Ζ-19.1.2: Καλώδιο ΝΥΥ(J1VV) διατομής 2x2,5 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Ζ-19.1.2: Καλώδιο ΝΥΥ(J1VV) διατομής 5x2,5 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 3,50
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Άρθρο Ζ-19.1.3: Καλώδιο ΝΥΥ (J1VV) διατομής 4x35 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Ζ-19.1.4: Καλώδιο ΝΥΥ (J1VV) διατομής 4x50 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκαοκτώ € και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 18,70

Άρθρο Ζ-19.1.5: Καλώδιο ΝΥΥ (J1VV) διατομής 4x70 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία € και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 23,60

Άρθρο Ζ-19.1.6: Καλώδιο ΝΥΥ (J1VV) διατομής 4x120 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε € και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικά): 35,20

Άρθρο Ζ-19.1.7: Καλώδιο ΝΥΥ (J1VV) διατομής 4x150 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα ένα € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά): 41,40

Άρθρο Ζ-19.1.8: Καλώδιο ΝΥΥ (J1VV) διατομής 4x185 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα επτά € και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικά): 47,30
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Άρθρο Ζ-19.2: Καλώδια τύπου ΧLPE/LSZH
Άρθρο Ζ-19.2.1: Καλώδιο ΧLPE/LSZH διατομής 5x2,5 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικά): 4,20

Άρθρο Ζ-19.2.2: Καλώδιο ΧLPE/LSZH διατομής 5x4 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικά): 5,30

Άρθρο Ζ-19.2.3: Καλώδιο ΧLPE/LSZH διατομής 5x6 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και δέκα λεπτά
(Αριθμητικά): 6,10

K:\A4540-4550\cons\tefxi\TM.doc

184

4540-4550/5076/B06

Άρθρο Ζ-19.3: Καλώδια τύπου ΧLPE/PVC
Άρθρο Ζ-19.3.1: Καλώδιο ΧLPE/PVC διατομής 3x1,5 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Ζ-19.3.2: Καλώδιο ΧLPE/PVC διατομής 3x2,5mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Ζ-19.3.3: Καλώδιο ΧLPE/PVC διατομής 3x6 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 4,50

Άρθρο Ζ-19.3.4: Καλώδιο ΧLPE/PVC διατομής 3x70 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι € και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικά): 20,20
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Άρθρο Ζ-19.4: Καλώδια τύπου NHXH FE 180/E90
Άρθρο Ζ-19.4.1: Καλώδιο NHXH FE 180/E90 διατομής 3x1,5 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Ζ-19.4.2: Καλώδιο NHXH FE 180/E90 διατομής 3x2,5mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά): 3,40

Άρθρο Ζ-19.4.3: Καλώδιο NHXH FE 180/E90 διατομής 3x4 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικά): 4,20

Άρθρο Ζ-19.4.4: Καλώδιο NHXH FE 180/E90 διατομής 5x2,5 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 4,90

Άρθρο Ζ-19.4.5: Καλώδιο NHXH FE 180/E90 διατομής 2x10 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 6,50

Άρθρο Ζ-19.4.6: Καλώδιο NHXH FE 180/E90 διατομής 3x10 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 6,90
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Άρθρο Ζ-19.4.7: Καλώδιο NHXH FE 180/E90 διατομής 4x10 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 8,90

Άρθρο Ζ-19.4.8: Καλώδιο NHXH FE 180/E90 διατομής 4x95 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι εννέα € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά): 29,40

Άρθρο Ζ-19.4.9: Καλώδιο NHXH FE 180/E90 διατομής 4x120 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα εννέα € και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 39,70
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Άρθρο Ζ-20: ΕΣΧΑΡΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση διάτρητης
εσχάρας για την όδευση καλωδίων, κατασκευασμένη από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ
μετά την κατεργασία, σύμφωνα με τα Π.Κ.Ε., την ΤΣΥ, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη
μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:








Το κόστος προμήθειας και μεταφοράς της γαλβανισμένης εν θερμώ εσχάρας στον τόπο
ενσωμάτωσης,
Το κόστος των μεταλλικών προβόλων έδρασης της εσχάρας, οι οποίοι επίσης
κατασκευάζονται από γαλβανισμένο εν θερμώ χαλυβοέλασμα μετά την κατεργασία.και
εγκαθίστανται σε ενδιάμεσες αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 1,2m.
Η δαπάνη υλοποίηση της αντιδιαβρωτικής προστασίας των παραπάνω εξαρτημάτων μέσω
θερμού γαλβανίσματος (πάχος επικάλυψης αποτεθειμένου ψευδαργύρου επί της επιφάνειας
του υλικού > 55μm).
Το κόστος κάθε έτερου υλικού, μικροϋλικού, ειδικού τεμαχίου (ταυ, σταροί, καμπύλες) και
παρελκομένου στήριξης, σύνδεσης και σύσφιξης, συμπεριλαμβανομένων ανοξείδωτων
βυσμάτων πάκτωσης των στηριγμάτων επί των τοιχωμάτων και ανοξείδωτων λοιπών
μικροϋλικών.
Η δαπάνη κάθε βοηθητικού εξαρτήματος που θα απαιτηθεί κατά την εγκατάσταση
συμπεριλαμβανομένου του κόστους χρήσης κατάλληλων μηχανικών μέσων
Η δαπάνη κάθε εργασίας διάνοιξης οπών, τοποθέτησης, προσαρμογής, συναρμογής,
διαμόρφωσης και έντεχνης σύνδεσης της εσχάρας μετά των απαιτούμενων εξαρτημάτων.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως εγκατεστημένης εσχάρας

Άρθρο Ζ-20.1: Διαστάσεων 300x60x1,5 mm ανοικτού τύπου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-34)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα δύο €
(Αριθμητικά): 42,00
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Άρθρο Ζ-21: ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση χαλύβδινης
ταινίας γείωσης διατομής 30x3,5mm θερμά επιψευδαργυρωμένης με πάχος επικάλυψης
500gr/m² τοποθετημένης επάνω ή μέσα στο οπλισμένο σκυρόδεμα (π.χ. καναλιού, φρεατίων ή
πεζοδρομίου σήραγγας) για κατασκευή θεμελιακής γείωσης σήραγγας με αντίσταση γείωσης
μικρότερη από 1Ω, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται επιπλέον οι δαπάνες:
•
•

•

προμήθειας, η μεταφοράς και εγκατάστασης όλων των απαραίτητων υλικών και
μικροϋλικών για τη σύνδεση, στήριξη, σύνδεση και διακλάδωση της ταινίας στο
κανάλι ή τα φρεάτια της σήραγγας
οι εργασίες για στήριξη, σύνδεση, διακλάδωση και παράδοσης σε κανονική
λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ελέγχων δοκιμών και
μετρήσεων της αντίστασης γείωσης
κάθε άλλη δαπάνη εργασιών και υλικών για την πλήρη εγκατάσταση και
λειτουργία σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως εγκατεστημένης χαλύβδινης ταινίας γείωσης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 3,50
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Άρθρο Ζ-22: ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
Για την προμήθεια, μεταφορά γυμνού χάλκινου πολύκλωνου αγωγού και την πλήρη
εγκατάσταση αυτού είτε σε υπόγειο δίκτυο μέσα σε σωλήνα, είτε εντός ηλεκτρικών ερμαρίων,
είτε εντός εσχαρών διέλευσης καλωδίων, είτε εντός εγκιβωτισμένων σωλήνων στην τελική
επένδυση της σήραγγας, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ., την
Τεχνική Περιγραφή και τη μελέτη εφαρμογής.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:






Το κόστος προμήθειας και μεταφοράς του υπόψη υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης φθοράς και απομείωσης.
Η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, εκτύλιξης, έκτασης και έλξης του αγωγού
συμπεριλαμβανομένου του κόστους χρήσης μηχανικών μέσων για το σκοπό αυτό.
Το κόστος κάθε έτερου υλικού, μικροϋλικού ή βοηθητικού εξαρτήματος που τυχόν
απαιτηθεί για την έντεχνη τοποθέτηση του αγωγού, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά):
στηριγμάτων, συνδέσμων, σφιγκτήρων, βιδών, τάκων κοκ.
Η δαπάνη κάθε εργασίας εγκατάστασης, διαμόρφωσης, διεθέτησης και στήριξης.
Η δαπάνη κάθε εργασίας διανοίξεως οπών και αυλάκων.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως εγκατεστημένου χάλκινου αγωγού, σύμφωνα με τους
όρους δημοπράτησης.
Άρθρο Ζ-22.1: Διατομής 25 χλστ2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-45)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο € και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικά): 2,20

Άρθρο Ζ-22.2: Διατομής 50 χλστ2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-45)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά): 4,40

Άρθρο Ζ-22.3: Διατομής 95 χλστ2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-45)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικά): 8,80

Άρθρο Ζ-22.4: Διατομής 120 χλστ2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-45)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα €
(Αριθμητικά): 11,00
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Άρθρο Ζ-23: ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-45)
Για την πλήρη κατασκευή τριγώνου γειώσεως σύμφωνα με τη μελέτη, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή επί πλέον περιλαμβάνονται οι δαπάνες για:
α. τρεις ράβδους γειώσεως
β. τρία κτιστά φρεάτια διαστάσεων 30Χ30 cm με τα χυτοσιδηρά καλύμματά τους
γ. τον αγωγό γειώσεως για τη διασύνδεση των τριών ηλεκτροδίων διατομής 120mm2
καθώς και τη σύνδεση προς την μπάρα γειώσεως της σήραγγας
δ. την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται, τη μεταφορά
τους επί τόπου του έργου, την εργασία πλήρους κατασκευής του τριγώνου
γειώσεως καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την
παράδοσή του σε κανονική λειτουργία σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης
ε. τη δαπάνη ελέγχων και μετρήσεων για την εξασφάλιση γείωσης με αντίσταση
μικρότερη από 1 Ω σύμφωνα με τα οριζόμενα και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο τριγώνου γειώσεως
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα €
(Αριθμητικά): 450,00
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ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Άρθρο Ζ-24: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ)
Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονομαστική πίεση και διάμετρο αγωγού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται :
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των
ειδικών τεμαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων
συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιμασία σωλήνων
και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα
χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά
τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.
δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των
σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική
πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Άρθρο Ζ-24.1: Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10
(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa),
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003
Άρθρο Ζ-24.1.1: Ονομ. διαμέτρου DN 180 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6622.3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι δύο €
(Αριθμητικά): 22,00
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Άρθρο Ζ-25: ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΡΕ DN180
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-44)
Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου μήκους
αντιπαγετικής προστασίας του κύριου σωλήνα πυρόσβεσης ΡΕ DN180 κατά την έξοδο του από
το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης σύμφωνα με τη μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα
Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται :
α. μονωτικό υλικό από κοχύλια ορυκτοβάμβακα πάχους 5 εκ και πυκνότητας 120 kg/m3
με εξωτερική επικάλυψη αλουμινίου για την προστασία του σωλήνα PE DN 180 από
τον παγετό
β. ηλεκτρική θερμαντική ταινία, πίνακας αυτοματισμού, θερμοστάτης, αισθητήριο
θερμοκρασίας και κάθε άλλη δαπάνη υλικών – μικροϋλικών που απαιτούνται για
την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
γ. όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιμών που απαιτούνται
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία
Τιμή ενός μέτρου ωφέλιμου μήκους αντιπαγετικής προστασίας του κύριου σωλήνα
πυρόσβεσης ΡΕ DN180

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα οκτώ €
(Αριθμητικά): 38,00
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Άρθρο Ζ-26: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ DN80-3΄΄
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-5)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση
χαλυβδοσωλήνα ανοξείδωτου χωρίς ραφή κατά DIN 2440/2444 St33,2 , πλήρως εγκατεστημένου
μέσα στο έδαφος ή πάνω στο τοίχωμα της σήραγγας ή γέφυρας, σύμφωνα με την μελέτη, τις
Τεχνικές Προδιαγραφές, τα ΠΚΕ και. τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται επί πλέον:
α. η εκσκαφή της τάφρου, η προστασία της σωληνώσεως με άμμο και η επανεπίχωση
της τάφρου με προϊόντα εκσκαφής (στο εκτός της σήραγγας τμήμα του δικτύου)
β. μονωτικό υλικό από κοχύλια ορυκτοβάμβακα πάχους 5 εκ και πυκνότητας 120 kg/m3
με εξωτερική επικάλυψη αλουμινίου για την προστασία του εκτεθειμένου σωλήνα
από τον παγετό
γ. η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλων των υλικών και μικροϋλικών των
ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων, φλαντζών, στηριγμάτων κλπ., για την σύνδεση
και τοποθέτηση του σωλήνα εντός της τάφρου ή πάνω στο τοίχωμα της σήραγγας,
ο εγκιβωτισμός σε άμμο και η προστασία από την διάβρωση με επικάλυψη από
πλαστικές ταινίες με φιλμ
δ. η τοποθέτηση, σύνδεση, έλεγχος και δοκιμές για παράδοση του σωλήνα σε πλήρη
και κανονική λειτουργία
Τιμή ανά μέτρο μήκους ανοξείδωτου σωλήνα DN80-3΄΄
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι επτά €
(Αριθμητικά): 27,00
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Άρθρο Ζ-27: ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟ ΔΙΔΥΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2 ½΄΄Χ2 ½΄΄Χ 4΄΄
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-11)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση 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 τη μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές,
τα ΠΚΕ και. τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
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 δέκα €
(Αριθμητικά): 310,00
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Άρθρο Ζ-28: ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ (ΕΑΣ) ΤΥΠΟΥ 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 Δημόσιας 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 τη 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 «Δημόσιας Χρήσης»)
βάρους 6Kg για αντιμετώπιση πυρκαγιάς τύπου Α, Β, C, Ε
9. μεταλλική μη φωτιζόμενη πινακίδα 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:
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1. διασύνδεσης καλωδίων σωλήνων κλπ.
2. εκσκαφών, επιχώσεων, σωληνώσεων, φρεατίων, καλυμμάτων φρεατίων,
σκυροδέματος κλπ. για προστασία – εγκατάσταση – αγκύρωση των καλωδίων,
σωλήνων κλπ.
3. ελέγχων, ρυθμίσεων και δοκιμών και
4. 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 εκατό €
(Αριθμητικά): 3.100,00
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Άρθρο Ζ-29: ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ (ΕΑΣ) ΤΥΠΟΥ Ι ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
(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 υπαιθρίου τύπου (έξω από το στόμιο της
σήραγγας), βιομηχανικού τύπου, στεγανού (προστασίας IP65) κατασκευασμένου από
γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2,0 mm ή ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm με ελάχιστες
διαστάσεις 1,20m(Π)x1,40m(Υ)x0,60m(Β) βαμμένο σε χρώμα κόκκινο RAL3000, θα διαθέτει
ανεξάρτητες θύρες αυτοκλεινόμενες και με μεταλλικές πινακίδες σήμανσης, σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ), τη Μελέτη και τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. υδροστόμιο υπαίθρου, κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο SG GGG-50,
γαλβανισμένο εν θερμώ, διατομής DN80 (3”) με δύο κρουνούς 2,5”, με
ταχυσυνδέσμους «STORZ» Φ65mm με κάλυμμα,
2. σωλήνωση από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες διαμέτρου Φ6” με τη μόνωση
τους (για προστασία έναντι παγετού) και τα εξαρτήματα σύνδεσης από τους
κρουνούς έως τον κεντρικό αγωγό
3. χυτοσιδηρένια συρταρωτή βάνα απομόνωσης της τροφοδοσίας,
4. 8 εύκαμπτoυς πυροσβεστικούς σωλήνες από ελαστικό, διατομής Φ65mm, για
πίεση λειτουργίας 16bars, μήκους 20m, με ταχυσύνδεσμους «STORZ» Φ65mm
στα άκρα,
5. 2 αυλούς εκτόξευσης νερού Φ19mm με περιστρεφόμενο προστόμιο ρύθμισης
βολής – προπετάσματος νερού, με ενσωματομένο διακόπτη και ταχυσύνδεσμο
«STORZ» Φ65mm,
6. ειδικό εργαλείο για το υδροστόμιο,
7. ειδικό εργαλείο για τους ταχυσυνδέσμους «STORZ»,
8. 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.
9. βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 διαστάσεων 1,40m(Π) x 1,00m(Υ) x
0,80m(Β).
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται επιπλέον οι δαπάνες:
1. διασύνδεσης καλωδίων σωλήνων κλπ.
2. εκσκαφών, επιχώσεων, σωληνώσεων, φρεατίων, καλυμμάτων φρεατίων,
σκυροδέματος κλπ. για προστασία – εγκατάσταση – αγκύρωση των καλωδίων,
σωλήνων κλπ.
3. ελέγχων, ρυθμίσεων και δοκιμών και
4. 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 υπαιθρίου τύπου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες τριακόσια €
(Αριθμητικά): 2.300,00
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Άρθρο Ζ-30: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΔΥΜΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιμή ενός
πλήρους συστήματος πυρανίχνευσης της δίδυμης σήραγγας Ιεροπηγής σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ), την Μελέτη και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Καλώδιο πυρανίχνευσης με ενσωματωμένους τους διευθυνσιοδοτημένους
ηλεκτρονικούς αισθητήρες θερμοκρασίας σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 8μ
εγκατεστημένο στο θόλο της σήραγγας, ή κατάλληλο σύστημα οπτικής ίνας.
2. Ηλεκτρονικές μονάδες επεξεργασίας, που τοποθετούνται μέσα στους των
διασυνδετήριων στοών της σήραγγας.
3. Τροφοδοτικά καλώδια, καλώδια σύνδεσης των τερματικών συνδέσεων των
καλωδίων πυρανίχνευσης με τις ηλεκτρονικές μονάδες επεξεργασίας και καλώδια
σύνδεσης των ηλεκτρονικών μονάδων επεξεργασίας με το σύστημα SCADA και
τον πίνακα πυρανίχνευσης.
4. Κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης (κεντρική μονάδα επεξεργασίας) τοποθετημένο
στο κτίριο εξυπηρέτησης της σήραγγας.
5. Λογισμικό για την λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης και την επικοινωνία
του με το σύστημα SCADA, που θα μπορεί να λειτουργεί σε κοινό PC μέσω
σειριακής θύρας ή USB.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται επιπλέον οι δαπάνες:
1. παραμετροποίησης του λογισμικού
2. διασύνδεσης του συστήματος
3. εκσκαφών, επιχώσεων, σωληνώσεων, φρεατίων, καλυμμάτων φρεατίων,
σκυροδέματος κλπ. για προστασία – εγκατάσταση – αγκύρωση των καλωδίων
4. ελέγχων, ρυθμίσεων και δοκιμών και
5. 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 πλήρους συστήματος πυρανίχνευσης της δίδυμης σήραγγας
Ιεροπηγής
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια €
(Αριθμητικά): 39.400,00

K:\A4540-4550\cons\tefxi\TM.doc

199

4540-4550/5076/B06

Άρθρο Ζ-31: ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΕΩΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-22)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση πλήρους
πιεστικού συγκροτήματος αντλιών πυροσβέσεως, σύμφωνα με τη μελέτη, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, το οποίο θα
περιλαμβάνει:
α. αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από τρεις κύριες ηλεκτροκίνητες αντλίες
παροχής και πίεσης λειτουργίας τέτοιας ώστε οι δύο εξ’ αυτών κατά την
παράλληλη και ταυτόχρονη λειτουργία τους να είναι ικανές να δημιουργήσουν την
παροχή που προβλέπεται από τον ΟΣΜΕΟ με ελάχιστη πίεση 6 bar σε κάθε κρουνό
β. μία ηλεκτροκίνητη αντλία διατήρησης της πίεσης (jockey) παροχής 3,6 m3/h,
μανομετρικού ύψους ικανού για τη διατήρηση της πίεσης 6 bar κατά μήκος
ολόκληρου του δικτύου πυρόσβεσης
γ. ένα πιεστικό δοχείο μεμβράνης ικανότητας 500 lt-20 atm
δ. δικλείδες απομόνωσης χυτοσιδηρές φλαντζωτές, πιέσεως λειτουργίας 16atm
κατάλληλες για πυροσβεστικό δίκτυο με ένδειξη της θέσεώς τους
ε. αντικραδασμικούς συνδέσμους φλαντζωτούς, πιέσεως λειτουργίας 16atm.
στ. βαλβίδες αντεπιστροφής αντιπληγματικού τύπου
ζ. μανόμετρα, εξαρτήματα, φλάντζες
η. συλλέκτη από χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου Φ 150 mm ή Φ 200 mm ανάλογα με τη
διάμετρο του κυρίου αγωγού νερού πυρόσβεσης
θ. διάταξη εκτέλεσης δοκιμών και μέτρησης παροχής αντλιών
ι. τον ηλεκτρικό πίνακα τροφοδότησης του συγκροτήματος και τους αυτοματισμούς
των αντλιών, τις καλωδιώσεις για την τροφοδότηση των αντλιών από τον
ηλεκτρικό πίνακα καθώς και αυτές των αυτοματισμών
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο
ενσωμάτωσης του παραπάνω πιεστικού συγκροτήματος και όλων των υλικών και μικροϋλικών
που απαιτούνται για την εγκατάσταση, η δαπάνη της εργασίας στερέωσης, σύνδεσης και
στεγάνωσης του συγκροτήματος με το κεντρικό δίκτυο πυρόσβεσης, η δαπάνη των ελέγχων και
δοκιμών καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία του πυροσβεστικού συγκροτήματος, σύμφωνα και με τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους πιεστικού συγκροτήματος αντλιών πυρόσβεσης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τέσσερις χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 24.000,00
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Άρθρο Ζ-32: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΕΩΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-5)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση όλων των
ειδικών τεμαχίων εξοπλισμού υπόγειας δεξαμενής νερού πυροσβέσεως, σύμφωνα με τη μελέτη,
τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, στα οποία
περιλαμβάνονται:
α. πλήρωσης Φ2΄΄ με φίλτρο, στόμιο Φ3΄΄ αποστράγγισης δεξαμενής, , στόμιο Φ4΄΄
υπερχείλησης δεξαμενής και στόμιο Φ4΄΄σωλήνα δοκιμής
β. στόμιο αερισμού Φ8΄΄ με πλέγμα
γ. σκάλα καθόδου μεταλλική γαλβανισμένη με κλωβό ασφαλείας
δ. ανθρωποθυρίδα μεταλλική, με ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή διαστάσεων 1,0Χ1,0m
ε. διαμόρφωση οπών διέλευσης αξόνων αντλιών, πιεστικού ύδρευσης και διάταξης
μέτρησης στάθμης νερού
στ. δύο εμβαπτισμένες θερμαντικές αντιστάσεις
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου
του παραπάνω εξοπλισμού και όλων των υλικών και μικροϋλικών και εργασιών που
απαιτούνται για την εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση και στεγάνωση όλων των τεμαχίων και του
εξοπλισμού, η δαπάνη των ελέγχων και δοκιμών καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασιών
που απαιτούνται για την παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους εξοπλισμού δεξαμενής πυρόσβεσης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια €
(Αριθμητικά): 1.000,00
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Άρθρο Ζ-33: ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-87)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση πλήρους διάταξης
για την πλήρωση και τον έλεγχο της στάθμης νερού δεξαμενής πυροσβέσεως, σύμφωνα με τη
μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης,
στην οποία περιλαμβάνονται:
α. μια χυτοσιδηρά ηλεκτροβάννα δύο θέσεων (ΟΝ-OFF) τύπου πεταλούδας,
διαμέτρου Φ2 ½΄΄ 10 atm,
β. μια βάννα σφαιρική ορειχάλκινη, διαμέτρου Φ2 ½΄΄ και μια βάννα σφαιρική
ορειχάλκινη, διαμέτρου Φ3΄΄
γ. φρεάτιο τροφοδοσίας δεξαμενής με ταχυσύνδεσμο σύνδεσης
δ. μια ηλεκτρονική συσκευή συνεχούς μέτρησης της στάθμης του νερού 220V, 50HZ
με το στεγανό κουτί της, συνδεδεμένη με το σύστημα SCADA
ε. ένα αισθητήριο συνεχούς μέτρησης της στάθμης
στ. σύστημα διακοπής της παροχής πλήρωσης της δεξαμενής όταν ο όγκος του νερού
είναι ίσος με τη χωρητικότητα της δεξαμενής.
ζ. οι ηλεκτρικές γραμμές (σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ) διασύνδεσης όλων των
παραπάνω καθώς και η ηλεκτρική γραμμή τροφοδότησης της διάταξης από τον
ηλεκτρικό πίνακα
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου του έργου της παραπάνω
διάταξης, και όλων των υλικών και μικροϋλικών και των εργασιών που απαιτούνται για την
εγκατάσταση, στήριξη και σύνδεση και στεγάνωση της διάταξης ελέγχου, η δαπάνη των
ελέγχων, δοκιμών και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που
απαιτούνται για την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους διάταξης πλήρωσης και ελέγχου στάθμης δεξαμενής νερού
πυρόσβεσης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθμητικά): 2.500,00
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Άρθρο Ζ-34: ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΘΥΡΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΕΖΩΝ
Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πλήρους πυράντοχης θύρας διαφυγής
πεζών, που εγκαθίσταται στο άκρο εγκάρσιου διαδρόμου διαφυγής σήραγγας, σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές, τα Π.Κ.Ε., την Μελέτη και τους λοιπούς όρους της Δημοπράτησης και
περιλαμβάνει:
1. θύρα βαρέως τύπου, πυράντοχη (κλάσης Ε90), ανοξείδωτη, 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 βαρεώς τύπου
5. τη μπάρα πανικού
6. το πόμολο ανοίγματος (χωρίς κλειδαριά)
Στην τιμή περιλαμβάνονται επιπλέον οι δαπάνες:
1. προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο ενσωμάτωσης των μικροϋλικών στερέωσης,
σύνδεσης κλπ,
2. ελέγχου, ρύθμισης και δοκιμών,
3. βαφής της πλήρους θύρας σε χρώμα της αρεσκείας της ΕΟΑΕ
4. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτούνται για την πλήρη
και έντεχνη εγκατάσταση της πλήρους θύρας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα
λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ανά πλήρη πυράντοχη θύρα διαφυγής πεζών
Άρθρο Ζ-34.1: Πυράντοχη Θύρα Διαφυγής Πεζών με ελεύθερο άνοιγμα 1.00(Π)Χ2.20(Υ)μ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΑΤΟΕ-6224)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τριακόσια πενήντα €
(Αριθμητικά): 1.350,00
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Άρθρο Ζ-35: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο HΛM-59)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση 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 περιλαμβάνονται επιπλέον οι δαπάνες:
1. δοκιμών, ελέγχων και ρυθμίσεων
2. εκσκαφών, επιχώσεων, σωληνώσεων, φρεατίων, καλυμμάτων φρεατίων,
σκυροδέματος κλπ. για προστασία – εγκατάσταση – αγκύρωση των καλωδίων
3. 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 πλήρους φωτεινής πινακίδας σήμανσης εξόδου διαφυγής
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα €
(Αριθμητικά): 350,00
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Άρθρο Ζ-36: ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 6W
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 50% HΛM-102+ 50% HΛM-103)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ειδικού
αυτόνομου φωτιστικού σώματος ασφαλείας βαθμού προστασίας ΙΡ65, με λαμπτήρα Φθορισμού
6W, κατάλληλο για τοποθέτηση σε σήραγγες με σήμανση εξόδου, σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές, την ΤΣΥ και τη μελέτη.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται επίσης:
α. η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο ενσωμάτωσης του φωτιστικού με το
λαμπτήρα και όλων των υλικών-μικροϋλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται
για τη στήριξη του φωτιστικού.
β. οι πάσης φύσεως σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων, της γείωσης, των
σιδηροτροχιών και των στηριγμάτων στήριξης των καλωδίων, των σχαρών και
κάθε άλλου υλικού στήριξης ή σύνδεσης που απαιτείται για την πλήρη
εγκατάσταση των καλωδίων και το αναλογούν ποσοστό του πίνακα φωτισμού.
γ. όλες οι εργασίες της εγκατάστασης σύνδεσης ελέγχου και δοκιμών που
απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο αυτόνομου φωτιστικού ασφαλείας με λαμπτήρα φθορισμού
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα €
(Αριθμητικά): 40,00
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Άρθρο Ζ-37: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ LED (ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΗΣ)
(Αναθεωρείται με το άρθρο HΛM-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, βιομηχανικού τύπου, στεγανό, βαθμού
προστασίας έναντι εξωτερικων επιδράσεων (εισδοχή σκόνης – ύδατος) επιπέδου
ΙP65 και έναντι μηχανικών κρούσεων επιπέδου ΙΚ08, δύο όψεων (κόκκινο-άσπρο).
2. Την ανοξείδωτη μεταλλική πλάκα στήριξης ή έτερη ανάλογη διάταξη, η οποία
προτείνεται από την εταιρεία παραγωγής του φωτιστικού.
3. Mονάδα ελέγχου (control unit) εγκατεστημένη σε ερμάριο ανάγκης σήραγγας.
4. Mετασχηματιστή 230V/24V.
Στην τιμή περιλαμβάνονται επιπλέον οι δαπάνες:
1. Δοκιμών, ελέγχων και ρυθμίσεων
2. Όλων των απαραίτητων υλικών – μικροϋλικών για την εγκατάσταση και την
πάκτωση των led (επί του πλευρικού τοιχώματος της σήραγγας ή του πεζοδρομίου,
αναλόγως της επιθυμίας της επίβλεψης) και των υπολοίπων διατάξεων και θέση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους της δημοπράτησης.
3. Η εργασία κάθε εργασίας για την υλοποίηση της υπόψη εγκατάστασης.
Τιμή ανά φωτιστικό ασφαλείας (οριοδείκτης) με LED
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδομήντα €
(Αριθμητικά): 70,00
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Άρθρο Ζ-38: ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση συρταρωτής
δικλείδας (βάννας), χυτοσιδηράς φλαντζωτής κατάλληλης για πυροσβεστικά δίκτυα με ένδειξη της
θέσεως της σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα ΠΚΕ και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται
• η δαπάνη υλικών και εργασίας κατασκευής κτιστού φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων
60Χ100cm, για την τοποθέτησή της βάννας με το χυτοσιδηρό κάλυμμά του με πλαίσιο
κατηγορίας Β125 κατά DIN και εσωτερικό επίχρισμα από τσιμεντοκονία πάχους 1.2cm,
• 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
βάννας.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένης συρταρωτής δικλείδας
Άρθρο Ζ-38.1: Δικλείδα 16 ατμ Φ8’’ χυτοσιδηρά
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6651.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν πενήντα €
(Αριθμητικά) : 150,00
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Άρθρο Ζ-39: ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή Φωτεινών
Σηματοδοτών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Αριθμό κεφαλών φωτεινών σηματοδοτών με αριθμό πεδίων και διάμετρο πεδίων κατά
περίπτωση, όπως ακολουθεί.
2. Μεταλλική κατασκευή στήριξης των σηματοδοτών (είτε κατασκευή στήριξης στα
τοιχώματα ή στο μέτωπο σήραγγας είτε ιστό με βραχίονα και πλαίσιο είτε απλό ιστό, κατά
περίπτωση, όπως ακολουθεί), συμπεριλαμβανομένων των βάσεων σκυροδέματος,
εκσκαφών, επανεπιχώσεων κλπ.
3. Προσομοιωτή επικοινωνίας
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 συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
2. 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.
3. Όλη την τεκμηρίωση (documentation).
4. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
Άρθρο Ζ-39.1: Ζεύγος Φωτεινών Σηματοδοτών δύο πεδίων (κίτρινο αναλάμπον) (Φ300) σε ιστό
και βραχίονα
(Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-48)
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους ζεύγους φωτεινών σηματοδοτών
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα €
(Αριθμητικά): 2.350,00

Άρθρο Ζ-39.2: Φωτεινός Σηματοδότης τριών πεδίων (Φ300) σε σήραγγα
(Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-48)
Τιμή ανά τεμάχιο φωτεινού σηματοδότη σε σήραγγα.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννιακόσια πενήντα €
(Αριθμητικά): 950,00
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Άρθρο Ζ-40: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (VMS)
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. Ηλεκτρολογική προστασία με γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος (με surge
arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου αλλού απαιτείται.
7. 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.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
2. 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.
3. Όλη την τεκμηρίωση των λογισμικών και τα μέσα εγκατάστασής τους (CD-ROM, δισκέτες
κλπ.).
4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation)
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 πλήρους Φωτεινής Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) εκτός
σήραγγας.
Άρθρο Ζ-40.1: Φωτεινή Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) εκτός σήραγγας – τύπου Ι
(Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα δύο χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 82.000,00
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Άρθρο Ζ-41: ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΥΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-101)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Πινακίδας
Στατικού Μηνύματος με Αναλάμποντες Φανούς σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠρ), 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
αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές
2. Ελεγκτή πινακίδας (sign controller)
3. Μεταλλική κατασκευή στήριξης για την πινακίδα, συμπεριλαμβανομένων της βάσης από
σκυρόδεμα, εκσκαφής, επανεπίχωσης κλπ.
4. Προσομοιωτή επικοινωνίας
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 συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
2. 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.
3. Όλη την τεκμηρίωση (documentation).
4. 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.
5. 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 Πινακίδας Στατικού Μηνύματος με Αναλάμποντες Φανούς
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες εξακόσια €
(Αριθμητικά): 2.600,00
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Άρθρο Ζ-42: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ
ΣΗΡΑΓΓΑΣ (LCS)
(Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-101)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Φωτεινής
Πινακίδας Καθορισμού Λωρίδων Κυκλοφορίας (LCS) εντός σήραγγας σύμφωνα με τις αντίστοιχες
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που
περιλαμβάνει:
1. Πνακίδα LCS
2. Ελεγκτή πινακίδας (sign controller) και θύρα επικοινωνίας με τον ελεγκτή σε τοπικό
πίνακα (αν ο ελεγκτής είναι εσωτερικά της πινακίδας)
3. Τη μεταλλική κατασκευή στήριξης 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.
7. Τον πίνακα εντός σήραγγας, που τυχόν απαιτείται και που θα χρησιμοποιηθεί για την
εγκατάσταση τοπικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με τις κατάλληλες διατάξεις
περιβαλλοντικού ελέγχου (θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
2. 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.
3. Όλη την τεκμηρίωση του λογισμικού και τα μέσα εγκατάστασής του (CD-ROM, δισκέτες
κλπ.).
4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation)
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 πλήρους φωτεινής πινακίδας καθορισμού λωρίδων κυκλοφορίας εντός
σήραγγας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες πενήντα €
(Αριθμητικά): 3.050,00
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Άρθρο Ζ-43: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Τηλεφώνου
Ανάγκης Σήραγγας και του κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές
προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που
περιλαμβάνει:
1. Tην τηλεφωνική συσκευή ανάγκης
2. Τη φωτεινή πινακίδα σήμανσης τηλεφώνου ανάγκης με την κατασκευή στήριξης
και το φωτοσημαντήρα επανάκλησης
3. Για τα τηλέφωνα ανάγκης εντός θαλάμου σήραγγας:
• Το θάλαμο, κατασκευασμένο από γαλβανισμένη και βαμμένη λαμαρίνα, με την
ειδική θύρα με τον υαλοπίνακα, το δάπεδο, το φωτιστικό σώμα εντός του
θαλάμου, τους σωλήνες για την είσοδο καλωδίων, βαμμένο και με τις
κατάλληλες ενδείξεις.
• Τον Ηλεκτρικό Πίνακα με το κάλυμμά του και τα μάνδαλα, τα κατάλληλα
πλαίσια στήριξης (racks), 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.), τους σωλήνες για
την είσοδο καλωδίων, βαμμένο και με την κατάλληλη πινακίδα σήμανσης.
• Το Ερμάριο Φορητών Πυροσβεστήρων με τη θύρα του, τους δύο
πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6kg (ικανότητας κατάσβεσης πυρκαγιών
κατηγοριών ABCE), βαμμένο και με την κατάλληλη πινακίδα σήμανσης.
4. Για τα τηλέφωνα ανάγκης εκτός σήραγγας ή εντός διασυνδετήριας στοάς
σήραγγας, τον ημιθάλαμο με το προστατευτικό ερμάριο, μέσα στο οποίο
εγκαθίσταται το τηλέφωνο, με την ανακλαστική σήμανσή του και την πινακίδα
οδηγιών προς το χρήστη και την κατασκευή στήριξης του ημιθαλάμου και του
τηλεφώνου, περιλαμβανομένων όλων των υλικών, εξαρτημάτων, στηριγμάτων και
μικροϋλικών τοποθέτησης και στήριξης και των δαπανών εκσκαφής και
θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα της βάσης.
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 συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
2. 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..
3. Όλη την τεκμηρίωση (documentation)
4. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Τηλεφώνου Ανάγκης Σήραγγας
Άρθρο Ζ-43.1: Τηλέφωνο Ανάγκης εκτός σήραγγας ή εντός διασυνδετήριας στοάς σήραγγας
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 70%ΗΛΜ-48+ 30%ΗΛΜ-61)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια €
(Αριθμητικά): 1.200,00
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Άρθρο Ζ-44: Τηλέφωνο Ανάγκης εντός θαλάμου σήραγγας
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 70%ΗΛΜ-48+ 30%ΗΛΜ-61)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες εκατό €
(Αριθμητικά): 3.100,00
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Άρθρο Ζ-45: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ IP ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ
(Αναθεωρείται με τα άρθρα ΗΛΜ-61)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή του Συστήματος
Τηλεφωνίας ΙΡ Επιτήρησης Τηλεφώνων Ανάγκης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠρ), τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Τους ΙΡ μετατροπείς τηλεφώνων (ΙΡ voice adaptors) που απαιτούνται για τη
μετάδοση των τηλεφωνικών σημάτων από τα Τηλέφωνα Ανάγκης προς τον
κεντρικό τηλεφωνικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδειών για τη
συνεργασία τους με τον κεντρικό εξοπλισμό.
2. Ένα δρομολογητή (router) κατάλληλο για τηλεφωνία ΙΡ σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠρ), για την επικοινωνία των τηλεφώνων με τις εξωτερικές
τηλεφωνικές γραμμές, εξοπλισμένους με τις απαιτούμενες κάρτες εξωτερικής
επικοινωνίας (1 κάρτα επικοινωνίας φωνής ISDN-ΒRΙ, 2 κάρτες για επικοινωνία
data), την απαιτούμενη μνήμη, βασικό λογισμικό διαχείρισης κλήσεων, λογισμικό
Firewall, τις κατάλληλες άδειες κλπ.
3. Μία τηλεφωνική συσκευή ΙΡ τύπου κονσόλας χειριστή και δύο τηλεφωνικές
συσκευές ΙΡ βασικού τύπου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδειών για τη
συνεργασία τους με τον κεντρικό εξοπλισμό.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για:
1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε όλες τις παραπάνω
συσκευές.
2. Για όλες 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. Τη ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και την
εκπαίδευση στη λειτουργία προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ.
7. Κάθε εργασία για την αρχική εγκατάσταση, ανάπτυξη, ρύθμιση,
παραμετροποίηση, έλεγχο και δοκιμές όλων των παραπάνω λογισμικών, όπως
απαιτείται, για την παράδοσή τους σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
8. Όλη την τεκμηρίωση (doucmentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα
μέσα εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για όλα τα παραπάνω λογισμικά.
9. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη χρήση, στη
διαχείριση (administration) και τη ρύθμιση όλων των παραπάνω λογισμικών.
Τιμή ανά τεμάχιο Συστήματος Τηλεφωνίας ΙΡ Επιτήρησης Τηλεφώνων Ανάγκης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκαέξι χιλιάδες διακόσια €
(Αριθμητικά): 16.200,00
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Άρθρο Ζ-46: ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗ ΛΗΨΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 50%ΗΛΜ-61+ 50%ΗΛΜ-44)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους έγχρωμης
σταθερής μηχανής λήψης Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV fixed camera) σήραγγας
σύμφωνα με τις αντίστοιχες ΤΠρ, τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης,
που περιλαμβάνει:
1. Μηχανή λήψης και Φακό
2. Προστατευτικό περίβλημα μηχανής λήψης, με τις διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας
και με μηχανισμό πλυσίματος/σκουπίσματος, συμπεριλαμβανομένων δοχείου νερού 15 lit
και ηλεκτρικής αντλίας για το πλύσιμο.
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 συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία
του παραπάνω συστήματος.
2. 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.
3. Όλη την τεκμηρίωση (documentation)
4. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Σταθερής μηχανής λήψης Κλειστού Κυκλώματος
Τηλεόρασης σήραγγας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια €
(Αριθμητικά): 1.500,00
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Άρθρο Ζ-47: ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΛΗΨΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 50%ΗΛΜ-61+ 50%ΗΛΜ-44)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους έγχρωμης
τηλεχειριζόμενης μηχανής λήψης Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV PTZ camera)
υπαίθρου σύμφωνα με τις αντίστοιχες ΤΠρ, 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, συμπεριλαμβανομένων δοχείου νερού 15 lit
και ηλεκτρικής αντλίας για το πλύσιμο.
3. Εξωτερική μονάδα πανοραμικής / υπό κλίση λήψης (Pan/Tilt unit)
4. Δέκτη 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
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,
συμπεριλαμβανόμενης της γείωσης του ιστού.
8. Το ερμάριο που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση, 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, υλικά προσάρτησης σε ιστό κλπ.), τους σωλήνες στη βάση του για
την είσοδο καλωδίων, βαμμένο και με την κατάλληλη πινακίδα σήμανσης.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
2. 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.
3. Όλη την τεκμηρίωση (documentation)
4. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν
υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού
(interface) με τον δέκτη ελέγχου μηχανής λήψης από λογισμικό τρίτου για σκοπούς
ενοποίησης.
5. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους τηλεχειριζόμενης μηχανής λήψης Κλειστού Κυκλώματος
Τηλεόρασης υπαίθρου:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθμητικά): 6.500,00
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Άρθρο Ζ-48: ΣΥΣΤΗΜΑ VIDEO IP ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(Αναθεωρείται με τα άρθρα ΗΛΜ-61)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Συστήματος Video
IP Εποπτείας Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠρ), το Τεχνικό Αντικείμενο, τη Μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, που
περιλαμβάνει:
1. Εννέα (9) κωδικοποιητές video IP, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠρ), οι οποίοι θα εγκατασταθούν στο πεδίο για τη μετάδοση των
σημάτων video και τηλεμετρίας μεταξύ των μηχανών λήψης Κλειστού Κυκλώματος
Τηλεόρασης (CCTV) και του κεντρικού εξοπλισμού του Κέντρου Ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδειών για τη συνεργασία τους με τον κεντρικό
εξοπλισμό.
2. Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης της απεικόνισης video IP, που θα περιλαμβάνει τα
παρακάτω:
• Λογισμικό διαχείρισης video (Video Management Software) σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), με την κατάλληλη άδεια (για τουλάχιστον 20
μηχανές λήψης), συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της απαραίτητης
παραμετροποιημένης εφαρμογής για το έργο.
• Η/Υ εξοπλισμένο με τα κατάλληλα στοιχεία (λειτουργικό σύστημα, σκληρό δίσκο,
μνήμη κλπ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού διαχείρισης
video.
• Δύο οθόνες TFT 19’’ για το χειρισμό του συστήματος και απεικόνιση σημάτων
video.
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 τους κωδικοποιητές video από λογισμικό τρίτου για σκοπούς
ενοποίησης.
7. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων και τα
λογισμικά εργαλεία ανάπτυξης διεπαφής (API, SDK κλπ.), για τη δυνατότητα
ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού (interface) με το λογισμικό διαχείρισης video και με
το λογισμικό καταγραφής video από λογισμικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης.
8. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισμού.
9. Κάθε εργασία για την αρχική εγκατάσταση, ανάπτυξη, ρύθμιση, παραμετροποίηση,
έλεγχο και δοκιμές όλων των παραπάνω λογισμικών, όπως απαιτείται για την
παράδοσή τους σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
10. Όλη την τεκμηρίωση (doucmentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για όλα τα παραπάνω λογισμικά.
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11. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη χρήση, στη
διαχείριση (administration) και τη ρύθμιση όλων των παραπάνω λογισμικών.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Συστήματος Video IP Εποπτείας Κλειστού Κυκλώματος
Τηλεόρασης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια €
(Αριθμητικά): 14.700,00
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Άρθρο Ζ-49: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(SCADA/TMS)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Συστήματος
Σταθμών Αυτοματισμού Επιτήρησης και Ελέγχου των Η/Μ Εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
Κυκλοφορίας (SCADA/TMS), σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), την
Τεχνική Περιγραφή, τη Μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1.

2.

3.

Τους σταθμούς αυτοματισμού στο πεδίο και τα κτίρια με τις Μονάδες Ελέγχου (τις
διπλές Κεντρικές Μονάδες Ελέγχου ή τις Τοπικές Μονάδες Ελέγχου κατά
περίπτωση), σε ποσότητες όπως καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά
τεύχη. Οι σταθμοί αυτοματισμού θα είναι πλήρεις με τα επιμέρους στοιχεία τους
(μονάδες επεξεργασίας, μνήμες, κάρτες και θύρες επικοινωνίας, κάρτες διασύνδεσης,
τροφοδοτικό/ά, μονάδες εισόδου/εξόδου αναλογικών και ψηφιακών σημάτων στην
απαιτούμενη ποσότητα και με διαθέσιμη εφεδρεία 10% κατά κατηγορία, διατάξεις
απομόνωσης θορύβου, ηλεκτρολογική προστασία με γείωση και απαγωγή
κρουστικών τάσεων ισχύος (surge arrestors) κλπ.), τους πίνακες εγκατάστασης, τις
διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας κλπ.
Τα διάφορα αισθητήρια όργανα, διακόπτες, μετρητές κλπ. για την επιτήρηση και τον
έλεγχο όλων των απαιτούμενων σημείων, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές
(ΤΠρ) και τις διατιθέμενες μελέτες, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων διεπαφής
(interfaces) που ενδέχεται να απαιτηθούν για τη διασύνδεσή τους με τις αντίστοιχες
εισόδους/εξόδους των Μονάδων Ελέγχου, των διατάξεων και καλωδίων ηλεκτρικης
τροφοδοσίας όπου απαιτούνται, της ηλεκτρολογικής προστασίας με γείωση και
απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος (με surge arrestors) όπου απαιτείται και των
καλωδίων σημάτων για τη σύνδεση στις αντίστοιχες εισόδους/εξόδους των Μονάδων
Ελέγχου (εκτός των φωτομέτρων και του εξοπλισμού επιτήρησης και ελέγχου
κυκλοφορίας).
Το Λογισμικό Αυτοματισμού των Μονάδων Ελέγχου για την Επιτήρηση και Έλεγχο
των Η/Μ Εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού Κυκλοφορίας (SCADA/TMS), που θα
περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους λογισμικά 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.):
o Τις τοπικές εφαρμογές λογισμικού (software applications), που θα
εκτελούνται τοπικά στις Μονάδες Ελέγχου.
o Κάθε άλλο λογισμικό, που είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί στις Μονάδες
Ελέγχου για να εκτελούνται οι τοπικές εφαρμογές λογισμικού
o Tα ειδικά λογισμικά ανάπτυξης (Development Tools) των τοπικών
εφαρμογών λογισμικού, τον πηγαίο κώδικα (source code) των τοπικών
εφαρμογών και κάθε άλλο λογισμικό τρίτων (τυπικό λογισμικό πακέτο του
εμπορίου), που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των τοπικών
εφαρμογών, ώστε να είναι δυνατή αυτόνομα από την ΕΟΑΕ η
πραγματοποίηση αλλαγών στις εφαρμογές αυτές και η δημιουργία νέων
εφαρμογών.
o Το λογισμικό, που θα χρησιμοποιείται από τον υπεύθυνο λειτουργίας του
συστήματος (administrator), για την παραμετροποίηση / ρύθμιση / τοπικό &
απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας των Μονάδων Ελέγχου.
o Όλες τις πληροφορίες πρωτοκόλλων επικοινωνίας των Μονάδων Ελέγχου
και τις πληροφορίες για τις τοπικές εφαρμογές λογισμικού των Μονάδων
Ελέγχου, που είναι απαραίτητες (διευθυνσιοδότηση των σημείων
επιτήρησης/ελέγχου στη μνήμη, μεταβλητές, μορφή δεδομένων κλπ.), καθώς
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και τυχόν υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης από
τρίτους ενός λογισμικού, που θα διασυνδέεται με τις Μονάδες Ελέγχου για
την επιτήρηση και έλεγχο αυτών (για σκοπούς ενοποίησης).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε όλες τις παραπάνω συσκευές.
2. Για όλες τις καλωδιώσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων που αφορούν τα παραπάνω, τις
τοπικές συμπληρώσεις στις υφιστάμενες υποδομές διέλευσης καλωδίων που τυχόν θα
απαιτηθούν, όπως σωληνώσεις, καναλέτες κλπ.
3. Τα ερμάρια τύπου pillar που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση των σταθμών
αυτοματισμού σε εξωτερικό χώρο 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.), τις βάσεις σκυροδέματος για τη στήριξή τους, τους
σωλήνες για την είσοδο καλωδίων, βαμμένα και με την κατάλληλη πινακίδα σήμανσης.
4. Κάθε υλικό και εργασία για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος στις θέσεις εγκατάστασης των
παραπάνω ερμαρίων pillar.
5. Κάθε υλικό και εργασία για τη διασύνδεση (interface) των Μονάδων Ελέγχου των
σταθμών αυτοματισμού με τους ελεγκτές άλλων συσκευών, όπως απαιτείται (π.χ.
πυρανίχνευση κλπ.).
6. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση και την άψογη
λειτουργία του παραπάνω συστήματος.
7. Τις δαπάνες για την επικοινωνία με τους Αναδόχους κατασκευής και τους προμηθευτές
των Η/Μ εγκαταστάσεων για τεχνική διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται η
διεπαφή με αυτές α) για την επιτήρηση/έλεγχό τους και β) για την παροχή τροφοδοσίας,
καθώς και τις δαπάνες για τυχόν μικροεπεμβάσεις και υλικά (βοηθητικά ρελέ κλπ.) που
μπορεί να απαιτηθούν για τους σκοπούς αυτούς.
8. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
9. Όλη την τεκμηρίωση (documentation) του εξοπλισμού.
10. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισμού.
11. Κάθε εργασία για την αρχική εγκατάσταση, ανάπτυξη, ρύθμιση, παραμετροποίηση, έλεγχο
και δοκιμές όλων των παραπάνω λογισμικών, όπως απαιτείται για την παράδοσή τους σε
κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
12. Όλη την τεκμηρίωση (doucmentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για όλα τα παραπάνω λογισμικά.
13. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη χρήση, στη
διαχείριση (administration) και τη ρύθμιση όλων των παραπάνω λογισμικών
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Συστήματος Σταθμών Αυτοματισμού Επιτήρησης και
Ελέγχου Η/Μ Εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού κυκλοφορίας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθμητικά): 39.500,00
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Άρθρο Ζ-50: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (SCADA/ TMS) ΤΗΣ
ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
Για την προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή του Κεντρικού Λογισμικού Συστήματος
Επιτήρησης και Ελέγχου των Η/Μ Εγκαταστάσεων και της Κυκλοφορίας (SCADA/TMS) της
σήραγγας Ιεροπηγής, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), την Τεχνική
Περιγραφή, τη Μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Το κεντρικό Λογισμικό για την επιτήρηση και έλεγχο των Η/Μ εγκαταστάσεων και της
Κυκλοφορίας (SCADA/TMS) της σήραγγας Ιεροπηγής που θα εγκατασταθεί στον
κεντρικό Η/Υ του Κέντρου Ελέγχου, με πλήρη εγκατάστασή του στον Η/Υ
(εγκατάσταση, ενοποίηση, παράδοση προς λειτουργία), δοκιμή (δοκιμές FAT/SAT
κλπ.), τεκμηρίωση (Σχέδιο Ανάπτυξης Λογισμικού, Τεύχος Σχεδιασμού Λογισμικού,
Εγχειρίδια Λειτουργίας / Συντήρησης / Εκπαίδευσης κλπ.), εκπαίδευση του
προβλεπόμενου προσωπικού, παροχή τεχνικής υποστήριξης κλπ. Στο κεντρικό
Λογισμικό θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω επιμέρους λογισμικά 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.), σύμφωνα με
τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τη μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης:
•
Το κύριο κεντρικό Λογισμικό (πλατφόρμα λογισμικού για την ανάπτυξη
εφαρμογών) που εκτελείται στον Η/Υ, με όλα τα τμήματα λογισμικού (software
modules) που απαιτούνται.
•
Η κεντρική εφαρμογή λογισμικού (software application) για την επιτήρηση και
έλεγχο των Η/Μ εγκαταστάσεων και της κυκλοφορίας του τμήματος, που θα
αναπτυχθεί πάνω στο κύριο κεντρικό Λογισμικό. Στην κεντρική εφαρμογή
λογισμικού θα συμπεριλαμβάνονται η διαμόρφωση του γραφικού περιβάλλοντος
χρήστη και η παραμετροποίηση του λογισμικού σύμφωνα με τις ζητούμενες
λειτουργίες για όλο τον επιτηρούμενο και ελεγχόμενο εξοπλισμό, η διασύνδεση
λογισμικού (interface) με τις Μονάδες Ελέγχου και τον λοιπό εξοπλισμό, η
διασύνδεση λογισμικού με τα υπόλοιπα προβλεπόμενα κεντρικά συστήματα
(κεντρικό σύστημα CCTV κλπ.), η σύνταξη / παραμετροποίηση και εισαγωγή
των σεναρίων αερισμού έκτακτης ανάγκης, η σύνταξη / παραμετροποίηση και
εισαγωγή των σεναρίων διαχείρισης κυκλοφορίας έκτακτης ανάγκης και όποια
άλλη εργασία απαιτείται για την παράδοση της εφαρμογής σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠρ).
•
Τα λογισμικά τρίτων (τυπικά λογισμικά πακέτα του εμπορίου), που είναι
απαραίτητα για την εκτέλεση των λειτουργιών της κεντρικής εφαρμογής
λογισμικού στον Η/Υ, συμπεριλαμβανομένων Βάσεων Δεδομένων, λογισμικών
παραγωγής αναφορών, λογισμικών γραφικών, τυχών ενδιάμεσων λογισμικών
(middleware) και ό,τι άλλο απαιτείται.
•
Κάθε άλλο τμήμα λογισμικού (software module), λογισμικό εργαλείο (software
tool), πηγαίο κώδικα (source code), που εξασφαλίζει στην ΕΟΑΕ τη δυνατότητα
αυτόνομης επέκτασης της κεντρικής εφαρμογής λογισμικού (σύνδεση νέων
συσκευών και Μονάδων Ελέγχου υφιστάμενου ή νέου τύπου, μεταβολές στις
οθόνες διασύνδεσης με το χρήστη/User Interface κλπ.).
•
Κάθε άλλο λογισμικό τρίτων (τυπικό λογισμικό πακέτο του εμπορίου), που θα
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της κεντρικής εφαρμογής λογισμικού.
2. Τον Η/Υ για τον χειρισμό του συστήματος SCADA/TMS, με τα απαραίτητα στοιχεία
(σκληρό δίσκο, μνήμη κλπ.) και οθόνη TFT 19’’.
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε εργασία για την αρχική εγκατάσταση, σύνδεση, ανάπτυξη, ρύθμιση, παραμετροποίηση,
έλεγχο και δοκιμές όλου του παραπάνω συστήματος, όπως απαιτείται για την παράδοσή του
σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης.
2. Όλη την τεκμηρίωση (doucmentation) σύμφωνα με τους όρους των τευχών δημοπράτησης,
τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για το
παραπάνω σύστημα.
3. Τις απαιτούμενες πληροφορίες πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τα
λογισμικά εργαλεία ανάπτυξης διεπαφής (API, SDK κλπ.), για τη δυνατότητα ανάπτυξης
διεπαφής λογισμικού (interface) με το λογισμικό SCADA/TMS από λογισμικό τρίτου για
σκοπούς ενοποίησης.
4. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη χρήση, στη διαχείριση
(administration) και τη ρύθμιση του παραπάνω συστήματος.
Τιμή ανά τεμάχιο Κεντρικού Λογισμικού Συστήματος Επιτήρησης και Ελέγχου των Η/Μ
Εγκαταστάσεων και της Κυκλοφορίας (SCADA/TMS) της σήραγγας Ιεροπηγής.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρείς χιλιάδες οκτακόσια €
(Αριθμητικά): 23.800,00
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Άρθρο Ζ-51: ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Ανιχνευτή
Κυκλοφορίας Επαγωγικών Βρόχων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα
Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους 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.
5. Ηλεκτρολογική προστασία με γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος (με
surge arrestors) για τις συσκευές, που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά και όπου αλλού
απαιτείται.
6. Το ερμάριο, που τυχόν χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση, 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 συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
2. 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.
3. Όλη την τεκμηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισμικά.
4. Όλη την τεκμηρίωση του εξοπλισμού
5. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν
υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού (interface)
με τον ελεγκτή ανίχνευσης 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 πλήρους Ανιχνευτή Κυκλοφορίας Επαγωγικών Βρόχων
Άρθρο Ζ-51.1: Ανιχνευτής Κυκλοφορίας Επαγωγικών Βρόχων τεσσάρων καναλιών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια €
(Αριθμητικά): 1.400,00
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Άρθρο Ζ-52: ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Επαγωγικού
Βρόχου (inductive loop detector), σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα
Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Το ακροκιβώτιο για τη σύνδεση του βρόχου με το καλώδιο μεταφοράς του σήματος.
2. Τις εργασίες κοπής του ασφαλτοτάπητα και αποκατάστασης της τομής του,
συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικροϋλικών στερέωσης, σύνδεσης και
σφράγισης των βρόχων.
3. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση 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 σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο Επαγωγικού Βρόχου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Διακόσια ογδόντα €
(Αριθμητικά): 280,00
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Άρθρο Ζ-53: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡΥΨΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Συστήματος
Ανίχνευσης Υπέρυψων Οχημάτων (OHVD) σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές
(ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Διάταξη διπλών υπέρυθρων ακτίνων
2. Ιστούς ανάρτησης των διατάξεων, περιλαμβανομένων όλων των υλικών, εξαρτημάτων,
στηριγμάτων και μικροϋλικών τοποθέτησης και στήριξης, των δαπανών εκσκαφής και
θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα του ιστού
3. Σύστημα Ανιχνευτών Οχημάτων επαγωγικών βρόγχων, αποτελούμενο από την
κατάλληλη διάταξη επαγωγικών βρόχων και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας
ανιχνευτών βρόχων
4. Εξοπλισμό Τοπικού Ελεγκτή
5. Προσομοιωτή επικοινωνίας
6. Λογισμικό ελέγχου και λογισμικό τοπικών δοκιμών.
7. Ηλεκτρολογική προστασία με γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος (με
surge arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, την απευθείας
σύνδεση προς την παρακείμενη δυναμική φωτεινή πινακίδα σήμανσης και όπου αλλού
απαιτείται.
8. 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 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:
1. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
2. 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.
3. Όλη την τεκμηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισμικά.
4. Όλη την τεκμηρίωση του εξοπλισμού
5. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν
υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού
(interface) με τον ελεγκτή 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 πλήρους Συστήματος Ανίχνευσης Υπέρυψων Οχημάτων.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες εκατό €
(Αριθμητικά): 5.100,00
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Άρθρο Ζ-54: ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός πλήρους
συστήματος ραδιοεπικοινωνιών για τις επικοινωνίες μέσα και στους δύο κλάδους της
σήραγγας, το οποίο θα εξυπηρετεί το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία, το
ΕΚΑΒ, το προσωπικό συντήρησης, ικανό να μεταδίδει 6 προγράμματα ραδιοφώνου FM και με
δυνατότητα παρεμβολής στις εκπομπές για μετάδοση ηχητικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τη
Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης και το οποίο θα περιλαμβάνει :
1. Ακτινοβολούν ομοαξονικό καλώδιο, που θα στερεωθεί στο θόλο της σήραγγας με
ανοξείδωτα στηρίγματα και θα τροφοδοτείται αμφίπλευρα, του οποίου τα χαρακτηριστικά
θα προκύψουν από τη μελέτη ραδιοκάλυψης του προμηθευτή, και το οποίο θα στηρίζεται
ανά αποστάσεις σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και θα είναι ελεύθερο αλογόνων
(LSZH)
2. Σύστημα τροφοδοσίας ομοαξονικού καλωδίου με πομπούς και δέκτες σε συχνότητες
κατάλληλες για χρήση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και το
Προσωπικό συντήρησης και συνδυαστές κεραιών για πομπούς και δέκτες, διαιρέτες,
ενισχυτές γραμμής και ομοαξονικά καλώδια καθόδων κεραιών
3. Κεραίες εκπομπής και λήψης σημάτων VHF σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που
απαιτούνται από τις παραπάνω Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και συντήρησης:
- κεραία κτιρίων εξυπηρέτησης επί ιστού κατάλληλου ύψους για καθαρή λήψη σύμφωνα
με τις τοπικές συνθήκες
- κεραίες εισόδου σήραγγας των οποίων ο τύπος θα προκύψει από τη μελέτη
ραδιοκάλυψης
- κεραίες VHF (πανκατευθυντικές) επί ιστού σε κατάλληλες θέσεις εάν προκύπτουν από
τη μελέτη.
4. Τοπικό σταθμό βάσεως τοποθετημένο στο κέντρο ελέγχου των κτιρίων εξυπηρέτησης
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
5. Φορητούς πομποδέκτες για το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης με το φορτιστή
τους και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
6. Γείωση για τα αλεξικέραυνα (ιστούς) των κεραιών με ηλεκτρόδια
7. Καλώδιο οπτικών ινών υπογείου όδευσης μέσα στη σήραγγα και σύνδεσης με τις κεραίες
εισόδου σήραγγας μέσω μετατροπέα οπτικού σήματος σε VHF.
8. Όλα τα απαραίτητα λογισμικά.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
2. 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.
3. Κάθε επικοινωνία, επαφή, συνεννόηση για τη συλλογή στοιχείων, τεχνικών πληροφοριών
και διευκρινίσεων από τις υπηρεσίες και τους φορείς (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό
Σώμα, ΕΚΑΒ), οι οποίοι πρόκειται να εξυπηρετηθούν από τη λειτουργία του υπόψη
συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής αλληλογραφίας.
4. Τη σύνταξη της τεχνικής προσέγγισης – μελέτης ραδιοκάλυψης από την πηγή προμήθειας
του συστήματος (εξειδικευμένος παροχέας συναφών υπηρεσιών), η οποία θα περιλαμβάνει
πλήρη τεχνική τεκμηρίωση και ανάλυση για τον προτεινόμενο εξοπλισμό.
5. Την παροχή των στοιχείων και τη σύνταξη της αίτησης προς την Ε.Ε.Τ.Τ. για τη χορήγηση
δικαιώματος χρήσης ειδικού ραδιοσυχνοτήτων (μέρος δεύτερο).
6. Όλη την τεκμηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισμικά.
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7.
8.

Όλη την τεκμηρίωση του εξοπλισμού.
Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν
υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού
(interface) με τον κεντρικό εξοπλισμό του συστήματος από λογισμικό τρίτου.
9. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους συστήματος ραδιοεπικοινωνιών για δίδυμη σήραγγα.

Άρθρο Ζ-54.1: για τη δίδυμη σήραγγα Ιεροπηγής
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια €
(Αριθμητικά): 77.600,00
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Άρθρο Ζ-55: ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52)
Για την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση ενός φωτομέτρου ακριβείας για μέτρηση
εξωτερικής λαμπρότητας L20 στο σημείο εξόδου του κλάδου, σύμφωνα με τα Π.Κ.Ε., την ΤΣΥ,
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη μελέτη, που περιλαμβάνει:
1. Φωτόμετρο
2. Προστατευτικό περίβλημα φωτομέτρου, με τις διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας και
με μηχανισμό πλυσίματος/σκουπίσματος, συμπεριλαμβανομένων δοχείου νερού 15 lit και
ηλεκτρικής αντλίας για το πλύσιμο.
3. Ιστό ανάρτησης του φωτομέτρου, περιλαμβανομένων όλων των υλικών, εξαρτημάτων,
στηριγμάτων και μικροϋλικών τοποθέτησης και στήριξης, των δαπανών εκσκαφής και
θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα του ιστού
4. Βραχίονα στήριξης του φωτομέτρου στον ιστό
5. Ηλεκτρολογική προστασία με γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος (με surge
arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου αλλού απαιτείται,
συμπεριλαμβανόμενης της γείωσης του ιστού.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία
του παραπάνω συστήματος.
2. 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.
3. Όλη την τεκμηρίωση (documentation)
4. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
Τιμή ανά τεμάχιο φωτομέτρου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες εκατό €
(Αριθμητικά): 5.100,00
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο Ζ-56 : ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, πλήρη εγκατάσταση, μετρήσεις και δοκιμή
καλωδίου οπτικών ινών, αριθμού και είδους ινών όπως παρακάτω, σύμφωνα με τις αντίστοιχες
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για:
1. Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση όλων των απαιτουμένων
υλικών σύνδεσης και εγκατάστασης, όπως:
i. ακραία καλώδια οπτικών ινών (fibre optic drop cable),
ii. βυσματοφόρα καλώδια οπτικών ινών, (fibre optic patch cord cable),
iii. συνδέσμους (connectors),
iv. πίνακες διασύνδεσης στερεωμένους σε πλαίσια (rack mounted patch panels),
v. κυτία σύνδεσης (splice closures) για τις συνδέσεις των καλωδίων μέσα στα φρεάτια
(κυτία σύνδεσης εξωτερικού τύπου) και μέσα στα ερμάρια εξοπλισμού (κυτία
σύνδεσης εσωτερικού τύπου),
vi. 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. Όλες τις εργασίες εγκατάστασης των καλωδίων εντός των σωλήνων.
3. Κάθε εργασία για εγκατάσταση, σύνδεση, μέτρηση και δοκιμή, που απαιτείται για την
παράδοση των παραπάνω σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
λοιπά τεύχη δημοπράτησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων μικροϋλικών.
4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation).
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου καλωδίου κορμού οπτικών ινών
επιμετρουμένου και του μήκους του προβλεπόμενου από τις Τεχνικές Προδιαγραφές να
παραμείνει τυλιγμένο στα φρεάτια.
Άρθρο Ζ-56.1: Καλώδιο 12 μονότροπων οπτικών ινών (SM)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 3,90

Άρθρο Ζ-56.2: Καλώδιο 12 πολύτροπων οπτικών ινών (ΜM)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

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

K:\A4540-4550\cons\tefxi\TM.doc

229

4540-4550/5076/B06

Άρθρο Ζ-57: ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-61)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιμή
Πομποδέκτη (transceiver) για μετάδοση δεδομένων (data) από χαλκό (είτε σειριακή θύρα είτε
Ethernet) σε οπτική ίνα και αντίστροφα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε.,
τη μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1.
2.
3.
4.

Τους κατάλληλους συνδέσμους (connectors) για τη σύνδεση της οπτικής ίνας
Το καλώδιο για τη σύνδεση του πομποδέκτη με την πηγή ή τον αποδέκτη των δεδομένων
Το καλώδιο για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τον πομποδέκτη.
Ηλεκτρολογική προστασία με γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος (με surge
arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου αλλού απαιτείται.
5. Τα εξαρτήματα στήριξης που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση του εξοπλισμού στο
αντίστοιχο ερμάριο.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
2. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
3. Όλη την τεκμηρίωση (documentation) του εξοπλισμού
Τιμή ανά τεμάχιο Πομποδέκτη δεδομένων για οπτική ίνα.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια €
(Αριθμητικά): 500,00
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Άρθρο Ζ-58: ΖΕΥΓΟΣ ΠΟΜΠΟΥ / ΔΕΚΤΗ VIDEO
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-61)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιμή ζεύγους
Πομπού/Δέκτη Video, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη μελέτη και τα
λοιπά τεύχη δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Τους κατάλληλους συνδέσμους (connectors) για τη σύνδεση των οπτικών ινών
2. Τα καλώδια για τη σύνδεση του πομπού και του δέκτη video με τον εξοπλισμό του
Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης
3. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τον παραπάνω εξοπλισμό.
4. Ηλεκτρολογική προστασία με γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος (με surge
arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου αλλού απαιτείται.
5. Τα εξαρτήματα στήριξης που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση του εξοπλισμού στα
αντίστοιχα ερμάρια.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
2. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
3. Όλη την τεκμηρίωση (documentation) του εξοπλισμού
Τιμή ανά τεμάχιο ζεύγους Πομπού / Δέκτη Video.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Διακόσια πενήντα €
(Αριθμητικά): 250,00
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Άρθρο Ζ-59: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-61)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους συστήματος
τοπικού δικτύου επικοινωνίας δίδυμης σήραγγας Ιεροπηγής, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠρ), την Τεχνική Περιγραφή (ΤΠ), τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Τέσσερις μεταγωγείς (switch) Ethernet με 2 οπτικές θύρες Gigabit Ethernet και με 24
θύρες χαλκού 10/100 Mbps.
Στην τιμή πέραν των ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για:
1. Εφεδρικό τροφοδοτικό για κάθε μεταγωγέα, τους οπτικούς συνδέσμους για τις οπτικές
θύρες, τα οπτικά και χάλκινα καλώδια διασύνδεσης (patch cords) για τις τοπικές
συνδέσεις, τα καλώδια τροφοδοσίας, το λογισμικό προγραμματισμού των μεταγωγέων
και τα MIBs επιτήρησης.
2. Ερμάρια για την εγκατάσταση του εξοπλισμού (τύπου racks 19’’ για τα κτίρια και
τύπου προστατευμένου ηλεκτρολογικού πίνακα για τους υπόλοιπους προβλεπόμενους
χώρους πινάκων) με τα κατάλληλα εξαρτήματα για την εγκατάσταση (ράφια, πλαίσια
στήριξης racks, patch panels, διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας, διατάξεις
ηλεκτρικής τροφοδοσίας κλπ.)
3. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε όλες τις παραπάνω συσκευές.
4. Για την καλωδίωση τροφοδοσίας και για την καλωδίωση δικτύου προς τις συσκευές,
όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την προστασία των καλωδίων με δομημένο
τρόπο (καναλέτες κλπ.) και κάθε άλλο υλικό και εργασία που είναι απαραίτητο για την
ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων, σε συνθήκες ορατής ή μη εγκατάστασης.
5. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την καλή λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
6. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και
δοκιμή που απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη
λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
7. Όλη την τεκμηρίωση (documentation) του εξοπλισμού.
8. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
9. Όλη την τεκμηρίωση (doucmentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για το παραπάνω λογισμικό
10. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη χρήση, στη
διαχείριση (administration) και τη ρύθμιση του παραπάνω λογισμικού.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους συστήματος τοπικού δικτύου επικοινωνίας δίδυμης σήραγγας
Ιεροπηγής
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθμητικά): 16.500,00
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Άρθρο Ζ-60: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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-60.1: Kαλώδιο τύπου LiYCY
Άρθρο Ζ-60.1.1: διατομής 7Χ1,5 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Ζ-60.1.2: διατομής 25Χ1,5 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθμητικά): 4,38

Άρθρο Ζ-60.2: Kαλώδιο τύπου LiΗCΗ
Άρθρο Ζ-60.2.1: διατομής 2Χ1,5 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Ζ-60.2.2: διατομής 25Χ1,5 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 4,60

Άρθρο Ζ-60.2.3: διατομής 2Χ2Χ0,75 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο € και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 2,60
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Άρθρο Ζ-60.33: Kαλώδιο τύπου LiYCY (TP)
Άρθρο Ζ-60.3.1: διατομής 2Χ2Χ 0,75 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Ζ-60.3.22: διατομής 4Χ2Χ 0,75 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Ζ-60.4: Kαλώδιο τύπου LiΗCΗ (TP)
Άρθρο Ζ-60.4.11: διατομής 4Χ2Χ0,75 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο € και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικά): 2,80

Άρθρο Ζ-60.5: Kαλώδιο τύπου J-H(St)H
Άρθρο Ζ-60.5.1: διατομής 6Χ2Χ0,8 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Ζ-60.6: Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου Α2Υ (ST) 2Υ
Άρθρο Ζ-60.6.1: διατομής 4Χ2Χ0,8mm2
(Αναθεωρείται με τα άρθρα ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο € και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικά): 2,30
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Άρθρο Ζ-60.7: Ομοαξονικό καλώδιο
Άρθρο Ζ-60.7.17: τύπου RG-11
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά): 1,40

Άρθρο Ζ-60.7.2: τύπου RG-11Η
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 1,70
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ΟΜΑΔΑ Η: ΚΤΙΡΙΑ
Άρθρο Η-1: ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΕΙΟ
(Αναθεωρείται με 25%ΟΙΚ3214+ 15%ΟΙΚ4662+ 30%ΟΙΚ6224+ 10%ΟΙΚ7785+
20%ΗΛΜ-59)
Για την πλήρη κατασκευή υπερυψωμένου Κτιρίου Εξυπηρέτησης Σήραγγας (ΚΕΣ)
χωρίς υπόγειο, όμως με εξωτερικές βεράντες, σκάλες ανόδου, στέγη και σηπτικό (στεγανό)
βόθρο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ειδικές απαιτήσεις των κτιρίων, τη μελέτη
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται (ι) η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων
των απαιτούμενων υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης τους, (ιι) η
δαπάνη κάθε εργασίας για την πλήρη και έντεχνη ενσωμάτωση οποιουδήποτε υλικού σε
οποιαδήποτε θέση στο έργο έστω και μη κατονομαζόμενης στο παρόν, απαραίτητης όμως για
την παράδοση του κτιρίου έτοιμου προς λειτουργία και χρήση, (ιιι) η δαπάνη πλήρους
καθαρισμού του χώρου και η δαπάνη για τα υλικά (πετρέλαιο κλπ) και εργασία για τις δοκιμές
που απαιτούνται καθώς και η δαπάνη για την εγκατάσταση, σύνδεση, τροφοδότηση, δοκιμή και
λειτουργία πλήρους ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του κτιρίου, με τα παρακάτω κατ΄
ελάχιστο κύρια χαρακτηριστικά και σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές Οικοδομικών Εργασιών, τις Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων και
την Τεχνική Μελέτη.
Η κατασκευή του κτιρίου, περιλαμβάνει:
α. εκσκαφή οποιουδήποτε είδους με οποιοδήποτε μέσο, περιλαμβανομένων και των
εκρηκτικών, σε οποιοδήποτε έδαφος, περιλαμβανομένου και του συμπαγούς
βράχου, και σε οποιοδήποτε βάθος. Εξυγίανση του εδάφους με οποιοδήποτε
υλικό τρόπο και μέσο, καθώς και τυχόν άντληση υδάτων
β. θεμελίωση κάθε είδους, σύμφωνα με τη μελέτη, από οπλισμένο σκυρόδεμα
C20/25 και χάλυβα S500 με στεγάνωση των θεμελίων. Η θεμελίωση μπορεί να
γίνει ακόμη και με πασσάλους
γ. επίχωση, εφ’ όσον απαιτείται από τη μελέτη,όλου του σκάμματος από τη στάθμη
θεμελίωσης μέχρι τα δάπεδα και εξωτερικά του κτιρίου κάτω από το πεζοδρόμιο
με σκύρα οδοστρωσίας με την απαιτούμενη συμπύκνωση
δ. στεγάνωση των περιμετρικών τοιχείων κατά την τεχνική περιγραφή (τάφροι,
στραγγιστήρια κλ.π.) για την εγκατάσταση των καλωδίων και τον αερισμό των
μετασχηματιστών ισχύος
ε. οικοδομική κατασκευή με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα,
σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τυχόν
καμπύλα τοιχία εμφανούς σκυροδέματος, πατάρι στον χώρο υγιεινής, και
κατασκευή κάτω από την πλάκα ισογείου καναλιών όσων απαιτούνται, πλήρως
υγρομονωμένων και με προστασία από τρωκτικά, ικανού πλάτους, κατά τη
μελέτη, για τη διέλευση των καλωδίων των μηχανημάτων,
την εύκολη
τοποθέτηση, τη συντήρηση, και εύκολη επισκευή
στ. δάπεδo λειτουργίας από σκυρόδεμα, υπερυψωμένο πάνω από την τελικά
διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους με κατάλληλη θερμομόνωση.
ζ. εξωτερική τοιχοποιία πάχους 25εκ οποιουδήποτε τύπου, με θερμομόνωση
διογκωμένη πολυστηρόλη πάχους 5εκ. και βάρους 35κιλών/μ3 που προβλέπει η
μελέτη θερμομόνωσης και με δυο σενάζ καθ’ ύψος
η. εσωτερική τοιχοποιία οποιουδήποτε τύπου προβλέπει η κάθε μελέτη με δυο
σενάζ καθ’ ύψος
θ. ηχομόνωση στους εσωτερικούς τοιχους γύρω από το Η/Ζ
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ι.

ια.

ιβ.

ιγ.

ιδ.

ιε.

ιστ.

εξωτερικές επενδύσεις κάθε είδους υλικού και ποσότητας που προβλέπονται από
τη μελέτη και μπορεί να είναι: (ι) Λιθοδομή συμπαγής όπου προβλέπεται, ή
επένδυση με πέτρα (στενάρι) κάθε είδους και προέλευσης (Καρύστου,Πηλίου,
Ελευθερούπολης, Τοπική) πάχους >16εκ. με σενάζ κάθε 1,2-1,5μ στο ύψος, (ιι)
Τούβλα συμπαγή κεραμικά ή από τσιμέντο ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό
προβλέπει η μελέτη.
Απαγορεύονται: (ι) οι επένδυσεις με πλάκες τοποθετημένες όρθιες «παναγιές»,
(ιι) οι όρθιες πέτρες κατά τη δόμηση, (ιιι) το βάψιμο ή χάραγμα των αρμών, (ιν)
οι επενδύσεις σε σημεία που υπάρχει κίνδυνος αποκολλήσεων σε βάθος χρόνου
Εσωτερικές επενδύσεις των χώρων υγιεινής και κουζίνας μέχρι το πρέκι της
πόρτας και πάνω από τον πάγκο της κουζίνας με πλακίδια πορσελάνης κάθε
μεγέθους και χρώματος που περιγράφει η μελέτη
Επιχρίσματα: (ι) Εσωτερικά με ασβεστοτσιμεντοκονία τριφτά όλων των
περιμετρικών και εσωτερικών τοίχων των χώρων του ισογείου, πλην των οροφών
ισογείου που παραμένουν ανεπίχριστες. Γωνιόκρανα στις εξέχουσες γωνίες όλων
των χώρων του ισογείου. (ιι) Εξωτερικα,τριφτά ή πεταχτά ή «θυμαράκι» με
μηχανή, με προσθήκη υδροαπωθητικού υλικού και υλικού αυτοκαθαρισμού, όπου
τα προβλέπει και όπως τα περιγράφει η μελέτη
Βαφές των αποχρώσεων που υποδεικνύει η μελέτη, (ι) Εσωτερικών τοίχων με
χρώματα πλαστικά χωρίς σπατουλάρισμα σε όλους τους χώρους του ισογείου. (ιι)
Υδροχρώματα στους χώρους υγιεινής ισογείου. (ιιι) Ακριλικά τσιμεντοχρώματα,
στις οροφές εσωτερικά ισογείου
και ακριλικά τσιμεντοχρώματα
αυτοκαθαριζόμενα στις εξωτερικές επιφάνειες εμφανών σκυροδεμάτων και τους
εξωτερικούς επιχρισμένους τοίχους (ιν) Μίνιο και ελαιοχρώματα προστασίας από
τη σκουριά σε όλες τις σιδηρές επιφάνειες και σχάρες(ν) Ελαιόχρωματα στις
ξύλινες επιφάνειες (νι) Ειδικά χρώματα με ειδικά «πράιμερ» στα κουφώματα
αλουμινίου και στις γαλβανισμένες επιφάνειες των μεταλλικών θυρών
Δάπεδα στους χώρους και του είδους που προβλέπονται από την κάθε μελέτη, (ι)
βιομηχανικά,
(ιι)
κεραμικά
πλακάκια
κάθε
μεγέθους
και
χρώματος, (ιιι) μαρμάρινα, (ιν) ειδικά ψευτοδάπεδα βαρέως τύπου με ειδικές
μεγάλης αντοχής πλάκες, που ορίζει η μελέτη, στην αίθουσα ελέγχου
(ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρονικών) σε μεταλλικό σκελετό ύψους 40 εκ. Η
επιφάνεια του δαπέδου αυτού θα είναι στο ίδιο επίπεδο με τα δάπεδα όλων των
υπολοίπων αιθουσών
Μαρμαρικά:
(ι) Δάπεδα μάρμαρο λευκό Καβάλας Δράμας ή Βέροιας
πλάκες 3εκ σκληρές, (ιι) Κατωκάσια εσωτερικα 3εκ, εξωτερικά θυρών 4εκ.,
(ιιι) ποδιές παραθύρων
και φεγγιτών 3εκ, (ιν) λαμπάδες- ορθοστάτες
παραθύρων και φεγγιτών 3εκ., (ν) Σκαλοπάτια με μάρμαρο λευκό 3/2, (νι)
σοβατεπιά, ταινίες, φιλέτα, σκαλομέρια, καλύψεις στηθαίων με μάρμαρο λευκό
2εκ, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη
Σιδηρουργικά: (1.) από ανοξείδωτη ή γαλβανισμένη λαμαρίνα, απλή, πρεσαριστή,
ή στραντζαριστή πάχους 2χιλ. (ι) όλες οι κάσες και ψευτόκασες θυρών και
παραθύρων (ιι) Όλες οι μεταλλικές πόρτες απλού και σύνθετου σχέδιου, (ιιι)
περσίδες θυρών, φεγγιτών, παραθύρων κλπ (ιν) δεξαμενές πετρελαίου . (2.) Από
σωλήνα μορφής και σιδηρές λάμες και βέργες (ι) Κιγκλιδώματα προστασίας, (ιι)
κουπαστές, (ιιι) σκάλες ανόδου στη στέγη , (ιν) σχάρες κάλυψης καναλιών
κινητές σε όλους τους χώρους που προβλέπεται για την τοποθέτηση, επίσκεψη
και συντήρηση των καλωδίων στα κανάλια διέλευσης (ν) μεταλλικός σκελετός
ψευτοπατώματος, (νι) σήτες αποσπώμενες ανοξείδωτες που τοποθετούνται σε
όλα τα ανοίγματα και στις απολήξεις των καπνοδόχων εξαερισμού της στέγης.
(νι) ) μεταλικές ανοξείδωτες σχάρες διέλευσης καλωδίων αναρτημένες στην
οροφή
Παράθυρα και φεγγίτες από «προφίλ» αλουμινίου βαρέως τύπου και βαμμένα με
ηλεκτροστατική βαφή ή ανωδιωμένα, συρόμενα ή ανακλινόμενα ή συρόμενα και
ανακλινόμενα στο ισόγειο όπου προβλέπονται από τη μελέτη
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ιζ. Υαλοπίνακες διπλοί πάχους 5-6 χιλ αρμέ, σε όλους τους χώρους πλην της
αίθουσας ελέγχου που είναι διαφανείς κατά τη μελέτη. Υαλοπίνακες μονοί αρμέ 6
χιλ στούς κινητούς φεγγίτες πάνω σις εξωτερικές πόρτες των χώρων
μηχανημάτων πίσω από τις περσίδες και τις σήτες ως τα σχέδια της μελέτης
ιη. Πόρτες (ι) εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές, από λαμαρίνα 2 χλστ.
γαλβανισμένη, με εσωτερικές μεταλλικές γωνιές ενίσχυσης, με εσωτερική
μόνωση πετροβάμβακα και όποιο άλλο υλικό απαιτείται για αντοχή 2 ωρών σε
πυρκαγιά, βαμμένες με ειδικό αστάρι (wash primer) και δυο χέρια ελαιόχρωμα,
με περσίδες και σήτες ανοξείδωτες (αποσπώμενες για καθαρισμό) σε κάθε
άνοιγμα προς εξωτερικό χώρο, και γενικά όπου απαιτούνται, με πλήρη εξοπλισμό
(χερούλια, μεντεσέδες 4 κατ΄ ελάχιστον υπερβαρέως τύπου, κλειδαριές, σύρτες
και όλα τα υλικά και μικρουλικά στερέωσης). Οι εξωτερικές κλειδαριές θα είναι
βαρέως τύπου πανικού. Οι πόρτες εκτός από τις περσίδες και τις σήτες θα φέρουν
και κινητό μονό τζάμι αρμέ πλην της πόρτας του Η/Ζ που θα φέρει μόνο περσίδες
και σήτες όπως δείχνουν τα σχέδια της μελέτης, Οι εξωτερικές πόρτες μπορεί να
ανοίγουν με πύρρο όπως περιγράφεται στην κάθε μελέτη ή με 4-5, ανάλογα του
βάρους, στροφείς υπερβαρέως τύπου (ιι) εσωτερικές ξύλινες πρεσαριστές με
επένδυση μελαμίνη ή ντουροπάλ και περιμετρικό πήχυ δρύινο, «καβαλίκι» όπου
προβλέπονται
ιθ. Κάσες 2 χιλιοστών από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα με πατούρα
υποδοχής (φωλιάσματος) του θυρόφυλλου, βαμμένες δυο χέρια μίνιο και
ακριλικό αντισκωριακό ελαιόχρωμα γεμισμένες με αριάνι, σχεδίου κατά τη
μελέτη
κ. Σήτες ανοξείδωτες σε ειδικό τελάρο αποσπώμενες για καθαρισμό σε όλα τα
ανοίγματα όλων των χώρων ισογείου, και τυχόν ορόφου, πόρτες, παράθυρα,
φεγγίτες, καμινάδες κλπ., πίσω ή μπροστά από τις περσίδες
κα. Θερμομονώσεις από εξηλασμένη πολυστηρόλη ελαχίστου πάχους 5εκ. ή
μεγαλύτερου και βάρους 36 κιλών/μ3, όπου προβλέπεται από τη μελέτη
θερμομόνωσης σε τοίχους, οροφές, δάπεδα
κβ. Υδρορροές, καμινάδες εξαερισμού, λούκια παντός είδους, ποιότητας και
ποσότητας όπως και όπου προβλέπει η μελέτη
κγ. Στέγη, μπορεί να είναι μονοκλινής, δικλινής, τετρακλινής απλού ή πολυσύνθετου
σχεδίου με πολλά επίπεδα. Περιλαμβάνονται όλοι οι τρόποι κατασκευής στέγης
και εφαρμόζεται υποχρεωτικά αυτή που περιγράφεται στα σχέδια και περιγραφές
της μελέτης
Τρόποι στέγασης:
Α. Στέγη που εδράζεται επί της πλακός οροφής. Η θερμομόνωση, πλάκες
πολυστηρόλης με πατούρα ελάχιστου πάχους 5εκ. και βάρους 35κιλών/μ3,
στρώνεται επί της πλακός και στερεώνεται με ξύλινους πήχεις. Ο αερισμός της
στέγης γίνεται με δύο καμινάδες αερισμού. Η έξοδος στα κεραμίδια με ειδική
καταπακτή βιομηχανική και όχι ιδιοκατασκευή. Η στέγη έχει εσωτερικό φωτισμό
και μια πρίζα σούκο στην είσοδο
Α1. Στέγη μονοκλινής, δικλινής ή πολυκλινής με κλίση >= 35% ανάλογα με τη
θέση, διαμορφώνεται από μια δεύτερη πλάκα από μπετόν με αδιαβροχοποιητικά
πρόσμικτα, πάχους και οπλισμού της αντίστοιχης μελέτης . Επί της κεκλιμένης
αυτής πλάκας, διαστρώνονται κατά σειρά: (ι)
Ασφαλτικό γαλάκτωμα ή ελαστομερές υγρό 1κιλό/μ2 σε δύο στρώσεις ανά 12
ώρες (ιι) Ασφαλτόπανο βάρους 4κιλών/μ2 με αλληλοκάλυψη 15εκ από κάτω
προς τα επάνω (ιιι) Πήχεις 5Χ5εκ σουηδικής ξυλείας εμβαπτισμένες σε
Μυκητοκτόνο (ιν) Κεραμίδια ρωμαϊκού ή Ολλανδικού τύπου ή πλάκες
Ελευθερούπολης Πηλίου ή Καρύστου κατά τη μελέτη, δεμένες σειρά παρά σειρά.
Η απορροή της στέγης είναι ελεύθερη. Οι «ντερέδες» σχηματίζονται από φύλλα
τσίγκου πάχους 1χιλ. και πλάτους 1 μέτρου
Α2. Η στέγη μονοκλινής, δικλινής ή πολυκλινής με κλίση >= 35%ανάλογα τη
θέση, διαμορφώνεται από ξύλινο σκελετό, ορθοστάτες 14Χ14εκ.ανά 200-250εκ.,
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ψαλίδια 7Χ14 εκ. ανά 70-80 εκ. αξονικά, τεγίδες 7Χ8εκ., πέτσωμα 3εκ. πήχεις
στερέωσης κεραμιδιών ή πλακών 5Χ5εκ. Επί του πετσώματος τοποθετείται το
ασφαλτόπανο 4κιλά/μ2 και οι πήχεις 5Χ5εκ. στερέωσης των πλακών ή
κεραμιδιών κλπ ως άνω και σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή της κάθε μελέτης
Β. Στέγη που αποτελεί την πλάκα οροφής και εδράζεται στους περιμετρικούς
τοίχους και δοκούς του κτιρίου χωρίς πλάκα οροφής. Οι στέγες αυτές μπορεί να
είναι μονοκλινείς ή δικλινείς σπάνια δε τετρακλινείς. (ι) Επί της στέγης
απλώνεται ελαστομερές υλικό ή ασφαλτικό γαλάκτωμα σε δύο στρώσεις,
1κιλό/1μ2 η κάθε μία και ειδικό φράγμα υδρατμών, (ιι) Ασφαλτόπανο 4κιλών /μ2
με αλληλοκάλυψη 15εκ από κάτω προς τα επάνω, (ιιι) Πήχεις 5Χ5εκ από
Σουηδική ξυλεία εμβαπτισμένοι σε μυκητοκτόνο, (ιν) μονωτικές πλάκες
πολυστηρόλης 5εκ των 35κιλών/μ3 ανάμεσα στους πήχεις, (ν) πέτσωμα 3εκ., (νι)
ασφαλτόπανο 4κιλά/μ2 με αλληλοκάλυψη 15εκ από κάτω πρός τα επάνω, (νιι)
πήχεις 5Χ5 εκ εμβαπτισμένοι σε μυκητοκτόνο, (νιιι) κεραμίδια πλάκες κλπ κατά
τη μελέτη, (ιΧ) ντερέδες από τσίγκο κλπ.
κδ. Υλικά και κατασκευές προστασίας από τρωκτικά(ποντίκια), έντομα, παγετό,
υγρασία, σκόνη σε όλα τα κανάλια διέλευσης καλωδίων
κε. Επίστρωση βεραντών με οποιοδήποτε υλικό δαπέδου προτείνεται στη μελέτη και
κιγκλιδώματα στην είσοδο
κστ. Μεταλλικά σκίαστρα εσωτερικά στα παράθυρα της αίθουσας ελέγχου (βενέτια)
κζ. Πεζοδρόμιο περιμετρικά πλάτους κατά την μελέτη στρωμένο με πλάκες με
βοτσαλάκια και κράσπεδο
κη. Βόθρος σηπτικός (στεγανός) και φρεάτια κατά την μελέτη
κθ. στεγανή λεκάνη συλλογής καυσίμου σε περίπτωση διαρροής
Το κτίριο θα διαμορφωθεί εσωτερικά με τρόπο που να εξασφαλίζονται οι εξής χώροι:
• χώρος γενικού πίνακα ΧΤ
• χώρος αντλιοστασίου
• χώρος δεξαμενής πυρόσβεσης
• χώρος δεξαμενής καυσίμου ΗΖ
• χώρος συσσωρευτών - ηλεκτρονικών και συστήματος αδιάλειπτης παροχής
ισχύος (UPS)
• χώρος ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
• τουαλέτα με νιπτήρα και τον απαιτούμενο βόθρο
• κουζίνα – αποθήκη
• διάδρομος
Προβλέπονται ακόμη οι ακόλουθες παροχές και δίκτυα στο κτίριο:
•
•
•
•

αποχέτευση ομβρίων από τη στέγη και τις εξωτερικές επιφάνειες
αποχέτευση μέχρι το βόθρο
πλήρεις υδραυλικές εγκαταστάσεις θερμομονωμένες για τους νιπτήρες και την
τουαλέτα που εξυπηρετούνται από την δεξαμενή πυρόσβεσης και το πιεστικό
ύδρευσης στον χώρο του αντλιοστασίου.
πλήρεις εγκαταστάσεις αποχετεύσεων ακαθάρτων

Επίσης προβλέπεται ο παρακάτω εξοπλισμός και οι παρακάτω επιπλώσεις και σκεύη:
• όλα τα απαιτούμενα είδη υγιεινής
• πιεστικό ύδρευσης
• όλες οι μπαταρίες νιπτήρων και οι αποχετεύσεις
• ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 40 λίτρων
• διαχωριστής ελαφρών υγρών
• στεγνωτήρας χειρών θερμού αέρα στην τουαλέτα
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•
•

•
•
•

πάγκοι και επιφάνειες εργασίας
Πάγκος και ερμάρια κουζίνας με μέγιστο μήκος 3μ. από MDF επενδεδυμένου με
ντουροπάλ ή μελαμίνη ή φορμάικα. Ο πάγκος έχει με μία σειρά συρτάρια και δύο
ράφια και τα ερμάρια τρία ράφια. Τα ερμάρια πάνω από τον πάγκο έχουν ύψους
75-80εκ
τρίφυλλο ερμάριο τοίχου και κιβώτιο πρώτων βοηθειών
ντουλάπι με τζάμι τοποθέτησης κλειδιών χώρων πλάι στην είσοδο με φωτεινή
ένδειξη όταν λείπει ένα κλειδί
δυο ράφια (τύπου dexion ή αντίστοιχου) για την απόθεση ανταλλακτικών μήκους
κατ΄ελάχιστο δυο μέτρων και ύψους όσο το ύψος του χώρου που θα
τοποθετηθούν

Στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου περιλαμβάνονται:
α.
β.

Εγκαταστάσεις εσωτερικού φωτισμού
Εξωτερικός περιμετρικός φωτισμός του κτιρίου. Ο εξωτερικός φωτισμός θα
ρυθμίζεται με φωτοκύταρο και χρονοδιακόπτη
γ. Φωτισμός ασφαλείας στους εσωτερικούς χώρους
δ. Ρευματοδότες στεγανοί και τριφασικοί βιομηχανικού τύπου στους χώρους που
προβλέπονται από την αντίστοιχη μελέτη
ε. Εγκατάσταση δομημένης καλωδιώσης τοπικού δικτύου LAN για την διασύνδεση
ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού εντός της
αίθουσας ελέγχου
στ. Θεμελιακή γείωση
ζ. Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας εξωτερική (συλλεκτήριο σύστημα, αγωγοί
καθόδου, γειωτές) και εσωτερική (με απαγωγούς κρουστικών ρευμάτων,
υπερτάσεων και περιοριστές υπερτάσεων)
η. Αυτοεπιτηρούμενο σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης και συναγερμού με
ανιχνευτές καπνού και θερμότητας, όπως απαιτείται (συνδεδεμένο με το σύστημα
SCADA)
θ. Σύστημα ασφαλείας-φύλαξης με κεντρική μονάδα με δυνατότητα χρήσης
τουλάχιστον πέντε (5) ανεξάρτητων κωδικών χρήστη ταυτόχρονα, ψηφιακό
πληκτρολόγιο, αυτοδύναμη εξωτερική σειρήνα με εσωτερική τροφοδοσία,
εσωτερικές σειρήνες όσες απαιτούνται, συσσωρευτές όσους απαιτούνται,
παθητικούς ανιχνευτές υπέρυθρης ακτινοβολίας εμβέλειας τουλάχιστον 70΄Χ60΄
σε κάθε χώρο, μικροδιακόπτες σε κάθε εξωτερική πόρτα και παράθυρο και με
κλειδί-διακόπτη με φωτεινή λυχνία ένδειξης παρουσίας προσωπικού (personnel
on site) (συνδεδεμένο με το σύστημα SCADA)
ι. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης Pa (6kg) σε κάθε χώρο εκτός από την
τουαλέτα κατά τη μελέτη πυρόσβεσης, σταθμοί εργαλείων πυρόσβεσης και Μεσα
Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)
ια. Ένα κλιματιστικό (αιρκοντίσιον) διμερούς τύπου (SPLIT TYPE), με δυνατότητα
αναστροφής του ψυκτικού κύκλου και ρύθμισης της θερμοκρασίας, από τα οποία
ένα τοποθετείται στο χώρο των συσσωρευτών, ένα στην αίθουσα ελέγχου, ισχύος
ανάλογης με τις ανάγκες των χώρων, και όπου αλλού προβλέπει η μελέτη.
ιβ. Πέντε επίτοιχα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα (πάνελς)
ιγ.. Κάθε άλλη ηλεκτρική συσκευή που δεν κατονομάζεται εδώ και προβλέπεται στη
μελέτη σε όποια ποσότητα και αν είναι
Ο περιβάλλων χώρος θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες και θα
πληρωθεί με τιμές μονάδος αντιστοίχων εργασιών της εργολαβίας, πλην του περιμετρικού
πεζοδρομίου και του βόθρου με τον αγωγό και τα φρεάτιά του, η δαπάνη κατασκευής των
οποίων περιλαμβάνεται στην κατασκευή του κτιρίου.

K:\A4540-4550\cons\tefxi\TM.doc

240

4540-4550/5076/B06

Η επιμέτρηση και πληρωμή του κτιρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων αυτού θα γίνεται με βάση το εμβαδόν του ισογείου που περιβάλλεται από τις
εξωτερικές επιφάνειες των περιμετρικών υποστυλωμάτων και τοιχείων του φέροντος
οργανισμού του κτιρίου, χωρίς να περιλαμβάνονται το υπόγειο και οι περιμετρικά του κτιρίου
διαμορφώσεις (μπαλκόνια, σκάλες κλπ.). Διευκρινίζεται ότι στην επιμέτρηση δεν
περιλαμβάνεται και δεν προσμετράται το υπόγειο που περιέχεται στη μελέτη. Η δαπάνη
κατασκευής του περιλαμβάνεται ανηγμένη στη δαπάνη ισογείου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους
κατασκευασμένου σύμφωνα με τα προαναφερόμενα
ΕΥΡΩ

κτιρίου

εξυπηρέτησης

σήραγγας,

(Ολογράφως): Εννιακόσια €
(Αριθμητικά): 900,00
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Άρθρο Η-2:ΚΤΙΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΟ
ΣΤΟΜΙΟ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο 25%ΟΙΚ3214+ 15%ΟΙΚ4662+ 30%ΟΙΚ6224+
10%ΟΙΚ7785+ 20%ΗΛΜ-59)
Για την πλήρη κατασκευή ενός ισόγειου τυχόν υπερυψωμένου Κτιρίου Εγκατάστασης
Ηλεκτρικών Πινάκων, σύμφωνα με τη μελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων Π.Κ.Ε, τις
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας όλων των απαιτούμενων
και προβλεπομένων υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και κάθε
εργασία για την πλήρη κατασκευή του κτιρίου ηλεκτρικών πινάκων ενσωματωμένου στο στόμιο
της σήραγγας, την εγκατάσταση, σύνδεση, τροφοδότηση, δοκιμή και λειτουργία πλήρους
ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του κτιρίου, με τα παρακάτω κατ΄ ελάχιστον κύρια
χαρακτηριστικά και σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικών
Εργασιών και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων.
Η κατασκευή του κτιρίου, περιλαμβάνει:
α.

β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
η.
θ.
ι.
ια.

ιβ.
ιγ.

εκσκαφή οποιουδήποτε είδους με οποιοδήποτε μέσο, περιλαμβανομένων και των
εκρηκτικών, σε οποιοδήποτε έδαφος, περιλαμβανομένου και του συμπαγούς βράχου, και
σε οποιοδήποτε βάθος. Εξυγίανση του εδάφους με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, καθώς και
τυχόν άντληση υδάτων.
θεμελίωση, σύμφωνα με τη μελέτη, από οπλισμένο υδατοστεγές σκυρόδεμα C20/25 και
χάλυβα S500 με στεγάνωση των θεμελίων
επίχωση, εφ όσον απαιτείται από τη μελέτη, από τη στάθμη θεμελίωσης μέχρι τα δάπεδα με
την απαιτούμενη συμπύκνωση
οικοδομική κατασκευή με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο υδατοστεγές σκυρόδεμα
εμφανές ή όχι, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τυχόν
καμπύλα τοιχεία εμφανούς σκυροδέματος
θερμομόνωση εξωτερικών δομικών στοιχείων, οροφής και δαπέδων
δάπεδo από υδατοστεγές σκυρόδεμα τυχόν υπερυψωμένο πάνω από την τελικά
διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους με κατάλληλη θερμοηχομόνωση.
εξωτερική τοιχοποιία οποιουδήποτε τύπου, με μόνωση που προβλέπει η μελέτη
θερμομόνωσης με δυο σενάζ καθ’ ύψος
εσωτερική τοιχοποιία οποιουδήποτε τύπου, με δυο σενάζ καθ’ ύψος
ηχομόνωση όπου προβλέπεται
εξωτερικές επενδύσεις κάθε είδους που θα προβλέπονται από τη μελέτη. (Λιθοδομή
συμπαγής όπου προβλέπεται, ή επένδυση με πέτρα κάθε είδους και προέλευσης και πάχους
>15εκ. Απαγορεύεται η επένδυση με πέτρες τοποθετημένες «παναγιές»).
εξωτερικό τελείωμα, σοβάτισμα, με ασβεστοτσιμεντοκονία τριπτή σε τρεις στρώσεις, και
εξωτερική βαφή, (λάδωμα-αστάρι και δυο χέρια με τσιμεντόχρωμα) και επάλειψη με ειδικό
αντιρρυπαντικό υγρό όλων των εξωτερικών επιφανειών (επιχρίσματα-επενδύσεις εμφανή
σκυροδέματα κλπ,), ή επένδυση, όπως θα προβλέπεται από την τεχνική μελέτη σε όλες τις
εξωτερικές επιφάνειες και στο υπόγειο, εάν προβλέπεται
εσωτερικό τελείωμα, σοβάτισμα ως άνω, και πλαστικό χρώμα (λάδωμα αστάρι δυο
στρώσεις)
δάπεδα σοβατεπιά περιθώρια αρμοί διαστολής κλπ. όπως ορίζονται στη μελέτη,
βιομηχανικά ή άλλα, σε όλους τους χώρους
σκαλοπάτια με μάρμαρο λευκό 3/2, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη

ιδ.
ιε.
ιστ. πόρτες εξωτερικές μεταλλικές, από λαμαρίνα γαλβανισμένη, με εσωτερική μόνωση
πετροβάμβακα και όποιο άλλο υλικό απαιτείται για αντοχή 2 ωρών σε πυρκαγιά, βαμμένες
με ειδικό πράιμερ και δυο χέρια μίνιο και ελαιόχρωμα, με περσίδες και σήτες (κινητές για
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καθαρισμό και ανοξείδωτες) σε κάθε άνοιγμα προς εξωτερικό χώρο, και γενικά όπου
απαιτούνται, με πλήρη εξοπλισμό (χερούλια, μεντεσέδες, κλειδαριές). Οι εξωτερικές
κλειδαριές θα είναι βαρέως τύπου ασφαλείας γεμισμένες με γράσο
ιζ. κάσες 2 χιλιοστών από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα, βαμμένες δυο χέρια μίνιο
και ελαιόχρωμα γεμισμένες με αριάνι σχεδίου κατά τη μελέτη
ιη. στέγη όπως προβλέπει η μελέτη.
Η στέγη θα διαμορφώνεται από:
• πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος κεκλιμένες
• οι πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος, οριζόντιες ή κεκλιμένες, θα είναι πάντοτε
θερμοϋγρομονωμένες με όποιο τρόπο και υλικό προβλέπεται από τη μελέτη
• τελική επανεπίχωση της στέγης (παράλληλα με την επανεπίχωση των C&C των
στομίων)
ιθ. υπεριψωμένο δάπεδο βαρέως τύπου με μεταλλικό σκελετό και αφαιρετές πλάκες
πυράντοχες για την διέλευση καλωδίων στο δάπεδο σχάρες καλωδίων σύμφωνα με την
μελέτη.
κ. πεζοδρόμιο περιμετρικά πλάτους κατά την μελέτη στρωμένο με πλάκες και κράσπεδο
λ. διαμόρφωση φρεατίων στο δάπεδο του χώρου ηλεκτρικών πινάκων για την διέλευση
υπόγειων ηλεκτρικών σωλήνων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
μ . κατασκευή ράμπας εισόδου στο κτίριο και τοίχων αντιστήριξης για την διαμόρφωση του
μετώπου του κτιρίου και της εισόδου του
Στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του χώρου ηλεκτρικών πινάκων
περιλαμβάνονται:
α.
β.
γ.
δ.

Εγκαταστάσεις εσωτερικού φωτισμού με απαίτηση 300lux.
Εξωτερικός επίτοιχος φωτισμός του κτιρίου.
Τουλάχιστον δύο (2) ρευματοδότες ΣΟΥΚΟ στεγανούς.
Ένα κλιματιστικό (αιρκοντίσιον) διμερούς τύπου (SPLIT TYPE), με δυνατότητα
αναστροφής του ψυκτικού κύκλου και ρύθμισης της θερμοκρασίας.
ε. σχάρες καλωδίων στο ψευδοδάπεδο ή στους τοίχους, από γαλβανισμένη εν θερμώ
λαμαρίνα
Ο περιβάλλων χώρος θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες και θα
πληρωθεί με τιμές μονάδος αντιστοίχων εργασιών της εργολαβίας.
Η επιμέτρηση και πληρωμή του κτιρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων αυτού θα γίνεται με βάση το εμβαδόν του ισογείου που περιβάλλεται από τις
εξωτερικές επιφάνειες των περιμετρικών υποστυλωμάτων και τοιχείων του φέροντος
οργανισμού του κτιρίου, χωρίς να περιλαμβάνονται οι περιμετρικά του κτιρίου διαμορφώσεις
(μπαλκόνια, σκάλες , στέγη κλπ.).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κτιρίου εγκατάστασης ηλεκτρικών πινάκων,
κατασκευασμένου σύμφωνα με τα προαναφερόμενα
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια πενήντα €
(Αριθμητικά): 550,00
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Άρθρο Η-3: ΧΩΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο 25%ΟΙΚ3214+ 15%ΟΙΚ4662+ 30%ΟΙΚ6224+
10%ΟΙΚ7785+ 20%ΗΛΜ-59)
Για την πλήρη κατασκευή Υποσταθμού & Χώρου Ηλεκτρικών Πινάκων στο
εσωτερικό της σήραγγας, σύμφωνα με τη μελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (Π.Κ.Ε), τις
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους Δημοπράτησης.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη προμήθειας υλικών από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και εργασίας για την κατασκευή και
διαμόρφωση των χώρων με τα παρακάτω κατ΄ ελάχιστο κύρια χαρακτηριστικά, όπως θα
προκύψουν από τη σύνταξη των αναγκαίων μελετών οριστικών και εφαρμογής που θα εγκρίνει
η ΕΟΑΕ και σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή Σηράγγων.
Ο Χώρος Ηλεκτρικών Πινάκων θα περιλαμβάνει:
α. εσωτερική διπλή μπατική τοιχοποιία με δυο σενάζ καθ’ ύψος ή τοιχεία από
σκυρόδεμα πάχους 20cm
β. επίχρισμα σε τρεις στρώσεις
γ. βαφή με τσιμεντόχρωμα (αστάρι και δύο στρώσεις)
δ. κάσες και πόρτες μεταλλικές, πυράντοχες, από λαμαρίνα γαλβανισμένη 5mm, με
εσωτερική μόνωση ορυκτοβάμβακα για αντοχή 2 ωρών σε πυρκαγιά, βαμμένες με
ειδικό αστάρι (wash primer) και δυο στρώσεις βερνικόχρωμα, με πλήρη εξοπλισμό
(μεντεσέδες, χερούλια, κλειδαριές) βαρέως τύπου ανοξείδωτα ασφαλείας
ε. υπερυψωμένο μεταλλικό δάπεδο 60Χ60cm ισχυρού τύπου με μεταλλικά
γαλβανισμένα υποστηρίγματα
•

Η διαμόρφωση του χώρου θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ένας ενιαίος
χώρος για την εγκατάσταση πινάκων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

Θα προβλέπονται επίσης οι ακόλουθες παροχές και δίκτυα στους χώρους :
• εγκαταστάσεις εσωτερικού φωτισμού
• σχάρες καλωδίων στο δάπεδο ή στους τοίχους, από γαλβανισμένη εν θερμώ
λαμαρίνα 1mm
• τουλάχιστον 2 ρευματοδότες σούκο 230Vac/16A σε κάθε αίθουσα
• πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης (6 kg) σε κάθε χώρο
• κιβώτιο Α΄ Βοηθειών
Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη εργασία και υλικό που απαιτούνται για την παράδοση του
χώρου σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τη σχετική μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο Υποσταθμού και Χώρου Ηλεκτρικών Πινάκων στο
εσωτερικό της σήραγγας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα €
(Αριθμητικά): 350,00
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ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Άρθρο Θ-1:ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ 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. 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 Θ-2: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΦΥΤΟΘΗΚΕΣ Ή ΣΑΚΚΙΔΙΑ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5120)
Για τη μεταφορά φυτών, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε πλαστικούς δίσκους ή σε
φυτοθήκες ή και σε πλαστικά σακίδια, από τους χώρους ανάπτυξής τους των Δασικών
φυτωρίων Αμβροσίας Ν. Ροδόπης ή Γρεβενών, στον τόπο φύτευσής τους, σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

εξαγωγής και μεταφοράς των φυτών από τους χώρους ανάπτυξής τους στον χώρο
προσέγγισης του μεταφορικού μέσου
συσκευασίας των φυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία τους από τον ήλιο, τον
άνεμο κατά την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους.
φόρτωσης των φυτών στο όχημα, στο οποίο μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να
φορτωθούν τα φυτά σε πολλαπλά επίπεδα.
μεταφοράς των φυτών στους χώρους φύτευσης.
δημιουργίας ιδιαίτερου και περιφραγμένου χώρου εκφόρτωσης προστατευμένου από ήλιο,
άνεμο ή παγωνιά,
εκφόρτωσης των φυτών και τοποθέτησής τους σε ιδιαίτερους χώρους κατά είδος, μέγεθος
και αριθμό.
φύλαξης και συντήρησή των φυτών μέχρι το χρόνο φύτευσης.
πλάγιες μεταφορές των φυτών από το χώρο προσωρινής απόθεσής τους στους χώρους
φύτευσης.
επιστροφή των κενών φυτοθηκών πολλαπλής χρήσης στους φυτωριακούς χώρους από τους
οποίους μεταφέρθηκαν
σταλίας των οχημάτων και μηχανημάτων

καθώς επίσης και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την
εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή ανά δεκάδα φυτών
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία λεπτά
(Αριθμητικά): 0,03
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Άρθρο Θ-3: ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Aνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή
των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη
εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή ανά τεμάχιο.
Άρθρο Θ-3.1: Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,20 Χ 0,20 Χ 0,50 m
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5150)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικά): 0,45
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Άρθρο Θ-4: ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ
Άρθρο Θ-4.1: Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου μέχρι 0.30 lt
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210)
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου μέχρι 0.30 lt, φύτευση με τη σωστή
τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο κυλινδρικής διατομής διαμέτρου 0,20μ και βάθους 0,50μ,
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. Στην τιμή
περιλαμβάνεται η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη διάνοιξη
των λάκκων και τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικά): 0,35

Άρθρο Θ-4.2: Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου μέχρι 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. Στην τιμή περιλαμβάνεται 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
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Άρθρο Θ-5: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΑΝΩΝ
Άρθρο Θ-5.1: Υδραυλική υδροσπορά
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5710)
Για την εγκατάσταση χλοοτάπητα σε πρανή ορυγμάτων ή επιχωμάτων με οποιοδήποτε
ύψος ή βάθος και με οποιαδήποτε κλίση, με υδραυλική υδροσπορά, εκτελούμενη με ειδικό
μηχάνήμα (υδροσπορέα). 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 διακόσια €
(Αριθμητικά): 1.200,00
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Άρθρο Θ-5.2: Υδραυλική υδροσπορά με χρήση πλέγματος γιούτας, άχυρου ή κοκκοφοίνικα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5710)
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).
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 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): Δύο χιλιάδες οκτακόσια €
(Αριθμητικά): 2.800,00
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Άρθρο Θ-5.3: Υδροσπορά με χρήση τριδιάστατου πλέγματος
(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 και χρήση τριδιάστατου πλέγματος
της έγκρισης της Υπηρεσίας, η οποία εκτελείται με ειδικό μηχάνημα (υδροσπορέα).
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 χαλύβδινων 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 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 τρισδιάστατο 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): Πέντε χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθμητικά): 5.500,00
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ΟΜΑΔΑ Ι: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Άρθρο Ι-1: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 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. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
εξοπλισμού και μέσων.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
Άρθρο Ι-1.1:Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου μέχρι 0.40 m.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5330)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι λεπτά
(Αριθμητικά): 0,20
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Άρθρο Ι-2: ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ
Άρθρο Ι-2.1: Άρδευση φυτών με βυτίο
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5311)
Άρδευση φυτού με βυτίο με την αξία, την μεταφορά του νερού επι τόπου, την σταλία
του αυτοκινήτου και το πότισμα με λάστιχο κατάλληλης διατομής σε ποσότητα 15 lt ανά θάμνο
και 30 lt ή περισσότερο ανά δένδρο.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκατρία λεπτά
(Αριθμητικά): 0,13
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Άρθρο Ι-3: ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Άρθρο Ι-3.1: Άρδευση χλοοτάπητα με βυτίο
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5521)
Περιλαμβάνεται η αξία του νερού, η μεταφορά του επί τόπου και το πότισμα με λάστιχο
κατάλληλης διατομής σε ποσότητα 5 m3 ανά στρέμμα.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα πέντε €
(Αριθμητικά): 55,00
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Άρθρο Ι-4: ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ
Άρθρο Ι-4.1: Λίπανση φυτών με τα χέρια
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5340)

Η εργασία λίπανσης περιλαμβάνει την αξία 100 g λιπάσματος και την εργασία διασποράς
του στο λάκκο του φυτού.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δέκα λεπτά
(Αριθμητικά): 0,10

Άρθρο Ι-4.2: Λίπανση χλοοτάπητα χειρονακτική
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5540)

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του λιπάσματος και η ομοιόμορφη διασπορά
του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα με τα χέρια.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε €
(Αριθμητικά): 25,00
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Άρθρο Ι-5: ΚΛΑΔΕΜΑ ΘΑΜΝΩΝ
Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων. 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 Ι-5.1: 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 Ι-6: ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή μυκητοκτόνων,
εντομοκτόνων ή άλλων σκευασμάτων. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Άρθρο Ι-6.1 Φυτοπροστασία θάμνων και δέντρων ύψους μέχρι και 4m
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5362Α)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθμητικά): 0,25
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Άρθρο Ι-7: ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
Άρθρο Ι-7.1: Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5371)
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, δηλ. κοπή των
ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, απομάκρυνση από
τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και απόρριψή τους σε
χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ,)
ΕΥΡΩ

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

K:\A4540-4550\cons\tefxi\TM.doc

258

4540-4550/5076/B06

Άρθρο Ι-8: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο Ι-8.1: Καθαρισμός χώρου φυτών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5390)
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους
από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Ι-8.2: Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5390)
Καθαρισμός ρείθρων πεζοδρομίων-νησίδων με μηχανικό σάρωθρο από χαρτιά, φύλλα,
αδρανή υλικά κλπ., απομάκρυνση των σκουπιδιών από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους
σε χώρους που επιτρέπεται. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα λεπτό και δώδεκα χιλιοστά
(Αριθμητικά): 0,012
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Νικόλαος Ραχανιώτης
Μεταλλειολόγος Μηχανικός

Χαρίσης Κέκης
Δ/ντής Μελετών

Σμαρώ Δασκαλάκη
Μηχανολόγος Μηχανικός

Βάια Τσανταρλιώτου
Αναπλ. Διευθύντρια Συμβάσεων

ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ

Μελπομένη Πούρη
Τμηματάρχης Συμβάσεων
Έργων - Προμηθειών
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
συμφ. με την υπ’ αριθμ. 681/3/21.07.2011
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Ευστράτιος Χατζηπανταζής
Δ/ντής Εποπτείας Έργων
Δυτικού Τομέα

K:\A4540-4550\cons\tefxi\TM.doc

260

4540-4550/5076/B06

