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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Α04.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1212 100%

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 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης

ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρματοκιβωτίων, μανδρότοιχων

κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε

οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα,

- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε οποιαδήποτε

απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή

πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων.

- η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων

συμβατικών σχεδίων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΑΑ12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227 100%

Καθαίρεση οδοστρωμάτων και στοιχείων που ενσωματώνονται στο δάπεδο  από οπλισμένο σκυρόδεμα

τύπου (πεζόδρομος κατασκευασμένος με σταμπωτό δάπεδο τύπου INCRETE), με ή χωρίς χρήση μηχανικών

μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή και

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

επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με

ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του

διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,

- η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού

- ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

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

σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η

απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και αγωγών της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Οι

εργασίες στα όρια των οικοδομών, των φρεατίων, των φωταγωγών, δικτύων κλπ θα γίνονται με

ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή φθορών ή ζημιών, οι οποίες εφόσον προκληθούν η αποκατάστασή

τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την

καθαίρεση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,70

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.4 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532 100%

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

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

κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,

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

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

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

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

σκυροδέματος,

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

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

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

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

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

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

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

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

κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

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

σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

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

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

και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

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

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

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

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

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

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

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

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

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

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

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

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

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

λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

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

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

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

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε

τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

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

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

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

τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο.

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι

οποίες κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση της εμφανούς επιφάνειας

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.

Στην περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση

την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους

καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόμησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων

(αξία υλικών, εργασία, χρήση μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με

την εγκεκριμένη μελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 126,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι

A.T. : 4

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2551 100%

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

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

κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,

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

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

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

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

σκυροδέματος,

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

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

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

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

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

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

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

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

κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

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

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

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

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

και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

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

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

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

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

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

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

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

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

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

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

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

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

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

λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

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

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

εκσκαφή.

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

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε

τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

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

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

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

τάφρων με σκυρόδεμα C20/25 άοπλο ή και οπλισμένο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 143,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τρία

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7018 100%

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

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

μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα

σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός

σκυροδεμάτων"
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Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας

B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται

με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την

έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την

παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την

επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-

2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |

|_________|______________________________________________|_____________________|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

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

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

περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

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

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

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

απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

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

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 100%

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15

m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση,

ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,

κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση,

αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος

της βάσης έδρασης,

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία

επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής

0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με

τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία

επιμετράται ιδιαιτέρως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,60

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΑΒ52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, νησίδων κ.λ.π. με κυβόλιθους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922 100%

Για την πλήρη πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων, πεζόδρομων, νησίδων κλπ, με

τσιμεντένιους κυβόλιθους οποιουδήποτε σχήματος, διάταξης και χρώματος βαριάς κυκλοφορίας

(κατηγορίας Ι) πάχους 5-6 εκ., άνω στρώσης πάχους τουλάχιστον 2.50 εκ. από λευκό τσιμέντο,

διαφόρων διαστάσεων, οι οποίοι 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 όπου απαιτείται 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 κυβολίθων,

πλήρωσης των αρμών με άμμο, κονιάματος όπου απαιτείται για τη συγκόλληση με ανομοιογενή υλικά

(φρεάτια, δάπεδα κλπ) και όλων των απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και κοπής των

κυβολίθων, η δαπάνη καθαρισμού των αρμών και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη

και έντεχνη εκτέλεση του έργου καθώς και η δαπάνη εξισορροπητικής στρώσης άμμου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως με κυβόλιθους

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α73.61 Κατασκευή έγχρωμου βοτσαλωτού δαπέδου

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 7361 100%

Κατασκευή διακοσμητικού, ανάγλυφου, ενιαίου, χυτού δαπέδου που αποτελείται από τσιμέντο,

έγχρωμα βότσαλα ή μαρμαροψηφίδες, χημικά πρόσμικτα, ίνες και χρωστικά ή λευκό τσιμέντο.

Εφαρμόζεται σε νωπό ή παλαιό σκυρόδεμα, δημιουργώντας ένα αντιολισθηρό δάπεδο. Αποτελείται από

το ειδικό αστάρι τύπου GRAINFLOOR PRIMER,  το ειδικό μείγμα τύπου GRAINFLOOR MIX, τον ειδικό

αδρανοποιητή τύπου GRAINFLOOR  REVEAL και το ειδικό σφραγιστικό υλικό τύπου GRAINFLOOR

PROTECT.

H εφαρμογή του βοτσαλωτού δαπέδου επάνω σε νωπό σκυρόδεμα (ενισχυμένο με ειδικές ίνες
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πολυπροπυλενίου) γίνεται μόλις αυτό πήξει αρκετά ώστε να επιτρέπει την ανθρώπινη κυκλοφορία, με

απευθείας εφαρμογή ειδικού μείγματος. Η εφαρμογή του ειδικού αυτού μείγματος  γίνεται με

ανάμιξη του επί τόπου στο έργο των ανάλογων ποσοτήτων τσιμέντου, αδρανών και νερού. Το υλικό

στη συνέχεια διαστρώνεται και η επιφάνεια επιπεδώνεται  με χρήση ειδικής σπάτουλας.

H εφαρμογή του βοτσαλωτού δαπέδου επάνω σε στεγνό σκυρόδεμα, πραγματοποιείται αφού έχει

προηγηθεί ξέπλυμα με νερό υπό πίεση και καλός καθαρισμός της επιφάνειας από υλικά που μπορεί να

επηρεάσουν τη συγκόλληση, όπως σκόνη και υπολείμματα. Ακολουθεί διαβροχή της επιφάνειας,

αποφεύγοντας τη δημιουργία λιμνάζοντος νερού και στη συνέχεια αστάρωμα της επιφάνειας με το

ειδικό τσιμεντοειδές αστάρι σε συνιστώμενο πάχος 1-2mm, με κατανάλωση 1,5 έως 2 kg/m2. Στη

συνέχεια εφαρμόζεται το μείγμα των ειδικών ακρυλικών ρητινών, με το τσιμέντο, τα αδρανή και το

νερό, επάνω στο νωπό συγκολλητικό κονίαμα, προτού αυτό στεγνώσει. Το υλικό διαστρώνεται και η

επιφάνεια επιπεδώνεται  με χρήση ειδικής σπάτουλας.

Η επιφάνεια μετά την διάστρωση του μείγματος ψεκάζεται ομοιόμορφα με τον ειδικό αδρανοποιητή

ενώ είναι ακόμη νωπή, εντός 10 λεπτών από την εφαρμογή του ειδικού μείγματος. (κατανάλωση : 150

-200gr/m2).

Στη συνέχεια ξεπλένεται με νερό υπό πίεση μέσα στις επόμενες 5-24 ώρες (καλοκαίρι-χειμώνας),

ανάλογα με τη θερμοκρασία, με πιεστικό.

Παράλληλα με το ξέπλυμα, ακολουθεί βούρτσισμα της επιφάνειας με σκούπα από κοντές, σκληρές

τρίχες για να διευκολυνθεί η αποκάλυψη των αδρανών.

Τέλος αφού στεγνώσει η επιφάνεια (μετά από 2-3 ημέρες, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία),

εφαρμόζεται το ειδικό σφραγιστικό υλικό, για την στεγανοποίηση του δαπέδου, με ψεκασμό ή

βούρτσα (κατανάλωση: 150-200gr/m2).

Σε περίπτωση εφαρμογής σε παλαιό σκυρόδεμα επιβάλλεται η διατήρηση των υπαρχόντων αρμών στο νέο

δάπεδο, με σχετικό καλούπωμα. Εάν δεν υπάρχουν αρμοί, τότε πρέπει να δημιουργηθούν τόσο στο

βοτσαλωτό δάπεδο όσο και στο υπόστρωμα, στο ίδιο ακριβώς σημείο. Οι αρμοί πρέπει να

δημιουργούνται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να αποφεύγεται η δημιουργία ρωγμών λόγω

συστοδιαστολής.

Επισημαίνεται πως η χρήση λευκού τσιμέντου ή οποιαδήποτε απόχρωση των χρωστικών θα είναι

επιλογής της υπηρεσίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΑΒ52.1 Επιδιόρθωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, νησίδων κλπ. (με κυβόλιθους)

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΔΟ 2922 100%

Για την πλήρη επιδιόρθωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, από κυβόλιθους, σε

οποιαδήποτε αναλογία τετραγωνικού ανά τοποθεσία, η οποία θα υποδεικνύεται από την επίβλεψη

ανάλογα με τα αιτήματα των πολιτών, οποιουδήποτε σχήματος, σχεδίου, διάταξης και χρώματος

βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι) πάχους 5-6 εκ., άνω στρώσης πάχους τουλάχιστον 2,50 εκ. από

λευκό τσιμέντο, διαφόρων διαστάσεων, 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 όπου απαιτείται 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 κυβολίθων,

των υλικών στερέωσης, αρμολόγησης κλπ και όλων των απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης

των κυβολίθων, η δαπάνη καθαρισμού των αρμών και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου καθώς και η δαπάνη εξισορροπητικής στρώσης άμμου.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για την αφαίρεση φθαρμένων ή κατεστραμμένων κυβολίθων και η

εξυγίανση της βάσης με συμπλήρωση 3Α και άμμου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως με κυβόλιθους λόγω σποραδικότητας

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΑΒ52 Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΔΟ 2922 100%

Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών (οδηγός τυφλών) με έγχρωμες πλάκες από τσιμέντο, ομοιογενούς

μάζας, διαστάσεων 40,00x40,00x3,5cm +/-3mm, χρώματος και τύπου σύμφωνα με τις ισχύουσες

τεχνικές προδιαγραφές, επί υποστρώματος πάχους 2,5 έως 3,0 εκ, εκ ασβεστοτσιμεντοκονιάματος

αποτελούμενο από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180χγρ τσιμέντου ανά μ3, με
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αρμούς το πολύ 1mm μετά πληρώσεως των κενών διά λεπτόρρευστου τσιμεντoκονιάματος των 650Kg

τσιμέντου.

Ήτοι υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής,

περιλαμβανομένων και των απαραίτητων αρμών διαστολής, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τα

σχέδια της μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με αυτό το άρθρο θα τιμολογηθεί και κατασκευή των

ραμπών για ΑΜΕΑ ,οι οποίες θα επενδυθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με

αντίστοιχης αξίας πλάκες με αυτές των οδεύσεων τυφλών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 100%

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

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

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

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

τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00

(Ολογράφως) : ένα

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β85 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 100%

Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να μην προσκληθούν

ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως

ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια  5

mm και επιμελής αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες τελικής

διαμόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή

ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου έδρασής του.

Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα

του τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας καλύμματος έως

0,50 m2. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή

Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,30

(Ολογράφως) : σαράντα και τριάντα λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\16.07.01 Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του
καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.

Κωδικοί αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327 50%

ΥΔΡ 6301 50%

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση λόγω

καθίζησης του φρεατίου υδροσυλλογής, με την στάθμη και επίκλιση  του

καταστρωματος της οδού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της

- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσμένων σκυροδεμάτων του τοιχώματος του φρεατίου υπό το πλαίσιο

έδρασης

Σελίδα 13 από 31



Τιμολόγιο μελέτης

- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούμενης προσθήκης επί των

τοιχίων του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρμογής με την στάθμη της οδού.

- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέματος με εποξειδική

συγκολλητική ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης με το νέο σκυρόδεμα.

- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόμενη στάθμη με χρήση

ανθεκτικών υποθεμάτων και η διάστρωση και συμπύκνωση του νέου σκυροδέματος

κατηγορίας C16/20  η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέματος

έδρασης της εσχάρας, ο καθαρισμός και η προετοιμασία της νέας επιφάνειας

έδρασης με εποξειδικές ρητίνες, το καλούπωμα και η έγχυση νέου σκυροδέματος

κατηγορίας C16/20

- Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκλεντωση και αποκομισή των προϊόντων

αποξήλωσης και τυχόν αχρήστων υλικών.

Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θράσεως) τιμολογείται ιδιαίτερα με

βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής:

 Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Α60.20.40.31 Κατασκευή φρεατίου 0,40 x 0,40 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΔΟ 2548 100%

Kατασκευή φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, βάθους τουλάχιστον 50 cm, καλυπτόμενου

με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατηγορίας D400 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124 για φρεάτια επί του οδοστρώματος ή D125

για φρεάτια επί πεζοδρομίου, με διάταξη ασφάλισης, το οποίο θα φέρει στην άνω του επιφάνεια

χάραξη με σύμβολα ''ΦΣ''.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη του ορύγματος, η τοποθέτηση προκατασκευασμένου

φρεατίου ή το κτίσιμο ή σκυροδέτηση επί τόπου, η εφαρμογή του καλύμματος, η επαναφορά της

περιβάλλουσας το φρεάτιο επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση και η συγκέντρωση και αποκομιδή

των αχρήστων υλικών. Το χυτοσιδηρό κάλυμμα αποτιμάται με βάση το οικείο άρθρο του Τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο φρεατίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 15

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας

ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου

και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του

καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης

με σκυρόδεμα.

 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).

 Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή

επιμέτρηση με ζύγιση)

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της

φέρουσας ικανότητας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά
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A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΑΕ4.2 Ποδηλατοστάτης από σιδηροϊστό γαλβανιζέ 80Χ80Χ3χιλ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΔΟ 2652 100%

Ποδηλατοστάτης από σιδηροϊστό σταθερής ορθογωνικής διατομής 80Χ40Χ3mm, ποιότητας S235JR κατά

EN10025 (St37-2), χωρίς ραφή, διαστάσεων και διάταξης σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας.

Η βάση του ιστού θα είναι πακτωμένη σε σκυρόδεμα διαστάσεων 0,30Χ0,30Χ0,30 μ. με οπές για τα

προβλεπόμενα αγκύρια.

Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος κατά ΕΝ40 και γαλβανισμένος εν θερμώ με εμβάπτιση του ιστού σε

λουτρό τηγμένου ψευδαργύρου με πάχος γαλβανίσματος σύμφωνα με ΕΝ ISO 1461.

Στην συνέχεια ο ιστός θα βαφεί σε χρώμα επιλογής της επίβλεψης, ηλεκτροστατικά με βαφή

πολυεστερικής πούδρας, κατάλληλη για επιφάνειες γαλβανισμένες εν θερμώ, με ελάχιστο πάχος βαφής

60-80microns και κατόπιν πολυμερισμός σε κλίβανο με σταθερή θερμοκρασία 200C για 40~50 λεπτά.

Ο ιστός θα παραδοθεί με ένα επιπλέον κάλυμμα θυρίδας, ως ανταλλακτικό άμεσης χρήσης.

 Ο ιστός θα φέρει πιστοποίηση CE και θα είναι κατασκευασμένος από εταιρεία με ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση του ποδηλατοστάτη, η διάνοιξη οπών

για την πάκτωση, τα προβλεπόμενα αγκύρια, η εργασία σύνδεσης και τα μικροϋλικά, για ιστό έτοιμο

προς παράδοση και πλήρη λειτουργία, καθώς και η δαπάνη για σκυρόδεμα πάκτωσης των ιστών

κατηγορίας C 16/20.

Τιμή ανά τεμάχιο (ποδηλατοστάτη) πλήρως τοποθετημένου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

A.T. : 17

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 100%

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με

συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

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

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,40

(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα λεπτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9302.1 Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων ή σωληνώσεων σε έδαφος γαιώδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων ή σωληνώσεων πλάτους όφρυος ορύγματος μικροτέρου ή

μέχρι 1,00m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή

μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα

πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες

διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται  και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που

χρειάζονται γιά την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των

κάθε φύσεως  φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών

για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την

αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των

εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη  σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή
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περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά

στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες.

(1 m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,72

(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. : 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9305.12 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων διατομής έως και DN110 με άμμο ποταμού ή
λατομείου.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 100%

Για ένα τρεχάμενο μέτρο έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης σωλήνων διατομής έως DN110 με άμμο

ποταμού ή λατομείου, εκτελούμενης εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους της

αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής.

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

α. Η προμήθεια της άμμου ποταμού ή λατομείου

β. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του

έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

δ. Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από άμμο

ποταμού ή λατομείου και προϊόντων επίχωσης μέχρι αρνήσεως.

Λαμβάνεται πλάτος ορύγματος 30εκ. και ελάχιστος εγκιβωτισμός του σωλήνα (άνω και κάτω παρειά)

τουλάχιστον 10εκ.

Τιμή για ένα τρέχον μέτρο επίχωσης σωλήνα ως ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9305.1 Διάστρωση με πλάκες τσιμέντου (επισήμανσης υπόγ. ηλεκτρ. αγωγών) διαστάσεων
25x50x3.5 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Διάστρωση με πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 25x50x3.5cm, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση

επάνω σε στρώση άμμου πάχους 0,10 m πάνω από τον σωλήνα διέλευσης υπογείου καλωδίου για την

προστασία υπογείων τροφοδοτικών καλωδίων μαζί με την αξία προμήθειας, μεταφοράς και διάστρωσης

της άμμου (το συνολικό πλάτος και ύψος διαστρώσεως της άμμου θα είναι 30 cm για τον εγκιβωτισμό

του σωλήνα).

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,16

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9305.20 Σήμανση όδευσης υπόγειων σωληνώσεων με πλέγμα πολυπροπυλενίου κατά ΕΝ 12613

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Σήμανση όδευσης υπόγειων σωληνώσεων (καλωδίων ρεύματος, νερού κλπ.) με πλέγμα από πρωτογενές

πολυπροπυλένιο, πλάτους 30εκ., σε φωτεινά χρώματα ανάλογα του υποκείμενου όδευσης (μπλε για

νερό, κίτρινο για φυσικό αέριο, κόκκινο για καλώδια ρεύματος κλπ.)

Το πλέγμα θα είναι κατασκευασμένο κατά EN 12613.

Τιμή για ένα τρέχον μέτρο πλέγματος

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,97

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά λεπτά
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A.T. : 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν12.37.01.03 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων ή σωλήνων, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
(HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, αντοχής >=750Ν Σωληνώσεις DN/OD 63 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας

καλωδίων από πολυαιθυλένιο (ΗDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, κατά EN61386 ή ΕΝ50086, με

ενσωματωμένη ατσαλίνα.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου.

Σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική

διάμετρο (DN/ΟD), θλιπτικής αντοχής >= 750 N.

 Σωληνώσεις DN/ΟD 63 mm

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,369

(Ολογράφως) : δύο και τριακόσια εξήντα εννέα χιλιοστά

A.T. : 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν12.37.01.05 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων ή σωλήνων, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
(HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, αντοχής >=750Ν Σωληνώσεις DN/OD 90 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας

καλωδίων από πολυαιθυλένιο (ΗDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, κατά EN61386 ή ΕΝ50086, με

ενσωματωμένη ατσαλίνα.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου.

Σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική

διάμετρο (DN/ΟD), θλιπτικής αντοχής >= 750 N.

 Σωληνώσεις DN/ΟD 90 mm

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,565

(Ολογράφως) : τρία και πεντακόσια εξήντα πέντε χιλιοστά

A.T. : 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.20.1 Καλώδιο τύπου Η07RΝ-F 3x1,5 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου H07RN-F 3x1,5mm2 με μόνωση νεοπρενίου, ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια

προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και

εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση

και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης

εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,20

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά

A.T. : 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.3.2 Καλώδιο τύπου NYY 3x2,5 mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY 3x2,5 mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και

επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και
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μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και

κανονική λειτουργία

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,20

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά

A.T. : 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.20.2 Καλώδιο τύπου H07RN-F 3x2,5 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου H07RN-F 3x2,5mm2 με μόνωση νεοπρενίου ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια

προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και

εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση

και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης

εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,59

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.1.5 Καλώδιο τύπου NYY 1x10 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY 1x10 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση υλικών και

μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, κος, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,

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

αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των

άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε

κανονική λειτουργία.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,85

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8775 Μούφα ρητινών στεγανή

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Μούφα καλωδίων στεγανή, για καλώδια τάσης έως 1KV, τύπου χυτής ρητίνης.

Η μούφα θα είναι κατάλληλη για καλώδια έως 5 κλώνων, διατομής έως 6mm2.

Η μούφα νοείται πλήρως τοποθετημένη εντός φρεατίου και η εργασία περιλαμβάνει την απογύμνωση

και προετοιμασία των καλωδίων, την εφαρμογή της μούφας και παράδοση του κυκλώματος σε πλήρη

λειτουργία.

1 τεμ

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,14

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8033.1.67 Αποξήλωση υφιστάμενου πίλαρ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Εργασία αποξήλωσης ενός πίλαρ, οιοσδήποτε τυπολογίας και μεγέθους, μετά της σκυρόδετης βάσης

και του ιστού.

Η αποξήλωση θα γίνει με την μέγιστη προσοχή και τα υλικά αφού αποσυναρμολογηθούν (ιστός, πίλαρ,

κλπ) θα μεταφερθούν στις αποθήκες του Δήμου Βέροιας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. η εργασία γερανού εάν απαιτείται

2. οι μεταφορές των υλικών στην αποθήκη Δήμου Βέροιας

3. η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε συνεργασία με την ΔΕΗ

4. η μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φόρτωσης
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5. κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη αποξήλωση του υφιστάμενου    πίλαρ

οδοφωτισμού

Κατ' αποκοπή

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 130,06

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα και έξι λεπτά

A.T. : 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8033.1.71 Αποξήλωση υφιστάμενου εορταστικού φωτισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Εργασία αποξήλωσης υφιστάμενου πεπαλαιωμένου εορταστικού φωτισμού στο περιοχή ανάπλασης του

πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου Βέροιας, όπως αυτή παρουσιάζεται στα τεύχη της παρούσας μελέτης.

Η αποξήλωση περιλαμβάνει παλαιές εορταστικές γιρλάντες (έως 10 τεμ.), τα αναλογούντα

συρματόσχοινα, τα αναλογούντα παροχικά καλώδια πλήρη μέχρι την παροχή, παλαιά εορταστικά

επιστήλια (έως 10 τεμ.) κλπ.

Τα υλικά θα αποξηλωθούν με προσοχή και θα παραδοθούν στην αποθήκη του Δήμου Βέροιας.

Ειδική μέριμνα για τα καλώδια ώστε να αποξηλωθούν σε ενιαία τεμάχια.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία του καλαθοφόρου οχήματος.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 520,20

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι και είκοσι λεπτά

A.T. : 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8033.1.68 Αποξήλωση διαιρούμενου χυτοσιδηρού ιστού αστικού φωτισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Εργασία αποξήλωσης διαιρούμενου χυτοσιδηρού ιστού αστικού φωτισμού, οποιουδήποτε ύψους έως και

4μ., μετά του βραχίονα (απλού ή διπλού) και του φωτιστικού/ών σώματος/ων.

Η αποξήλωση θα γίνει με την μέγιστη προσοχή και τα υλικά αφού αποσυναρμολογηθούν (ιστός,

βραχίονας, σώμα, λαμπτήρες) θα μεταφερθούν στις αποθήκες του Δήμου Βέροιας εκτός αν προβλέπεται

νέα τοποθέτηση από άλλο οικείο άρθρο της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. η εργασία γερανού εάν απαιτείται

2. η εργασία αποσυναρμολόγησης του ιστού και των βραχιόνων

3. οι μεταφορές των υλικών στην αποθήκη Δήμου Βέροιας ή στην θέση       επανατοποθέτησης (εάν

προβλέπεται)

3. η εργασία καθαίρεσης της κεφαλής της σκυρόδετης βάσης του ιστού και η αποκοπή    των

αγκυρίων, για την δημιουργία επιφάνειας κατάλληλης να δεχθεί την τελική      επίστρωση

(άσφαλτο, πλακόστρωση, σχιστόπλακες, κυβόλιθους κλπ.) ή η πλήρης       απομάκρυνση και απόρριψη

της βάσης εάν αυτό απαιτείται για την επίτευξη της      πιο πάνω επιφάνειας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,12

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και δώδεκα λεπτά

A.T. : 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8033.10.1 Επανατοποθέτηση διαιρούμενου χυτοσιδητρού ιστού αστικού φωτισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Εργασία επανατοποθέτησης ενός αποξηλωθέντος διαιρούμενου χυτοσιδηρού ιστού αστικού φωτισμού,

οποιουδήποτε ύψους έως και 4μ., μετά του βραχίονα (απλού ή διπλού) και του φωτιστικού/ών

σώματος/ων.

Στην εργασία περιλαμβάνονται:

1. Η αποσύνδεση και αποξήλωση ενός υφιστάμενου σπασμένου ιστού σε σημείο εντός      σχεδίου

Δήμου Βέροιας (όπως θα υποδειχθεί από την επίβλεψη)

2. Η μεταφορά στο σημείο ενός παλαιού αποξηλωθέντος ιστού

3. Η συναρμολόγηση και σύνδεση του ιστού και παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. η εργασία γερανού εάν απαιτείται

2. Τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την σύνδεση (βίδες, παξιμάδια,       ροδέλες,
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μικροαυτόματοι, καλώδια, μούφες κλπ.)

3. Η μεταφορά των μη χρηστικών τεμαχίων του παλαιού ιστού στο χώρο μεταφόρτωσης     απορριμάτων

Δήμου Βέροιας προς ανακύκλωση

Εργασία για την παράδοση ενός ιστού σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 168,34

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 33

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8033.1.69 Αποξήλωση διαιρούμενου ιστού αλουμινίου αστικού φωτισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Εργασία αποξήλωσης διαιρούμενου ιστού αλουμινίου αστικού φωτισμού, οποιουδήποτε ύψους έως και

4μ., μετά του βραχίονα (απλού ή διπλού) και του φωτιστικού/ών σώματος/ων.

Η αποξήλωση θα γίνει με την μέγιστη προσοχή και τα υλικά αφού αποσυναρμολογηθούν (ιστός,

βραχίονας, σώμα, λαμπτήρες) θα μεταφερθούν στις αποθήκες του Δήμου Βέροιας εκτός αν προβλέπεται

νέα τοποθέτηση από άλλο οικείο άρθρο της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. η εργασία γερανού εάν απαιτείται

2. η εργασία αποσυναρμολόγησης του ιστού και των βραχιόνων

3. οι μεταφορές των υλικών στην αποθήκη Δήμου Βέροιας ή στην θέση       επανατοποθέτησης (εάν

προβλέπεται)

3. η εργασία καθαίρεσης της κεφαλής της σκυρόδετης βάσης του ιστού και η αποκοπή    των

αγκυρίων, για την δημιουργία επιφάνειας κατάλληλης να δεχθεί την τελική      επίστρωση

(άσφαλτο, πλακόστρωση, σχιστόπλακες, κυβόλιθους κλπ.) ή η πλήρης       απομάκρυνση και απόρριψη

της βάσης εάν αυτό απαιτείται για την επίτευξη της      πιο πάνω επιφάνειας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,17

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα και δέκα επτά λεπτά

A.T. : 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8033.1.70 Αποξήλωση ηλεκτρουδραϋλικής εγκατάστασης ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Εργασία αποξήλωσης υφιστάμενης ηλεκτροϋδραυλικής εγκατάστασης ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων,

τύπου βυθιζόμενης μπάρας.

Η αποξήλωση περιλαμβάνει:

1. Μία κινητή βυθιζόμενη μπάρα (πλήρη με το υδραυλικό της σύστημα)

2. 2 σταθερές μπάρες (κολωνάκια)

3. ένα πίλαρ ηλεκτρικής παροχής

4. ένα πίλαρ αυτοματισμού

5. υπόγεια ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση

6. η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε συνεργασία με την ΔΕΗ

7. λοιπές αποξηλώσεις υλικών και μικροϋλικών

Η αποξήλωση θα γίνει με την μέγιστη προσοχή και τα υλικά αφού αποσυναρμολογηθούν θα μεταφερθούν

στις αποθήκες του Δήμου Βέροιας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. η εργασία γερανού εάν απαιτείται

2. οι μεταφορές των υλικών στην αποθήκη Δήμου Βέροιας

3. η εργασία καθαίρεσης της σκυρόδετης βάσης των μπαρών και των πίλαρ για την δημιουργία

επιφάνειας κατάλληλης να δεχθεί την τελική επίστρωση (άσφαλτο, πλακόστρωση, σχιστόπλακες,

κυβόλιθους κλπ.) ή η πλήρης απομάκρυνση και απόρριψη της βάσης εάν αυτό απαιτείται για την

επίτευξη της πιο πάνω επιφάνειας.

Κατ' αποκοπή

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 208,08

(Ολογράφως) : διακόσια οκτώ και οκτώ λεπτά

A.T. : 35

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9301.1 Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε
έδαφος γαιώδες
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Εκσκαφή   γιά   την   κατασκευή   λάκκου  βάσεως  θεμελιώσεως  τσιμεντοϊστού  ή

σιδηροϊστού   οιωνδήποτε  διαστάσεων  που θα γίνει με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την

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

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

από την αστυνομία

(1 m3)

 9301.  1  Εκσκαφή σε έδαφος  γαιώδες

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,28

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 36

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9313.3 Βάση χαμηλού σιδηροϊστού, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, διαστάσεων
0,60x0,70 m, βάθους 1,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Βάση σιδηροϊστού ελαφρά οπλισμένη, για ιστούς μικρού ύψους, δηλαδή κατασκευή μιας βάσεως από

ελαφρά οπλισμένο με πλέγμα Τ131 σκυρόδεμα C20/25 για την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που θα

φέρει:

ενσωματωμένο κλωβό αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ήλους όπως περιγράφεται και αποζημιώνεται με

το σχετικό άρθρο του σιδηροϊστού ή πλαστικό ή μεταλλικό χιτώνιο τοποθέτησης του ιστού εάν

απαιτείται από τον ιστό που προδιαγράφει το οικείο άρθρο της μελέτης.

διάταξη θεμελειακής γείωσης η οποία θα αποτελείται από ταινία χαλύβδινη θερμά

επιψευδαργυρωμένη, με πάχος επιψευδαργύρωσης 70μm, διαστάσεων 40x4mm κατά τα     πρότυπα EΛΟΤ-

ΕΝ 50164-1, κατάλληλη για χρήση σε εγκατάσταση θεμελειακής       γείωσης και αγωγό Φ10 St/tZn

ιδίων προδιαγραφών. Η ταινία θα οδεύει       περιμετρικά της βάσης, με πάχος επικάλυψης 5εκ.

Προβλέπονται δύο σειρές       γείωσης συνδεμένες μεταξύ τους και καθώς επίσης και με τον

οπλισμό και 2    τουλάχιστον αγκύρια με τους προβλεπόμενους συνδέσμους θεμελειακής γείωσης.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αξία των επανεπιχώσεων και μεταφορών των υπολοίπων εκσκαφής σε

χώρο που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Τιμή για μία βάση παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία του ιστού δηλαδή με την αναλογούσα

εργασία για τράβηγμα καλωδίων, τοποθέτηση και φινίρισμα ιστού κλπ.

(1 τεμ)

Βάση σιδηροϊστού ελαφρά οπλισμένη διαστάσεων  0,60x0,70 m και βάθους  1,00 m

Ευρώ (Αριθμητικά): 160,08

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα και οκτώ λεπτά

A.T. : 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9312.3 Βάση χαμηλού σιδηροϊστού, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, πλήρης με
φρεάτιο έλξης καλωδίων, διαστάσεων 0,60x0,70 m, βάθους 1,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Βάση σιδηροϊστού ελαφρά οπλισμένη, για ιστούς μικρού ύψους, δηλαδή κατασκευή μιας βάσεως από

ελαφρά οπλισμένο με πλέγμα Τ131 σκυρόδεμα C20/25 για την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που θα

φέρει:

α. μία κατακόρυφη οπή στο κέντρο και μία ή δύο πλευρικές οπές με πλαστικό

   σωλήνα Φ100 (PVC ή PE) με καμπύλη 90 μοιρών για την διέλευση του

   τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως

β. ενσωματωμένο (χυτευμένο μαζί με την βάση) φρέατιο έλξης καλωδίων με

   κάλυμμα (το κάλυμμα αποζημιώνεται χωριστά). Το φρεάτιο θα έχει καθαρές

   εσωτερικές διαστάσεις 30x30εκ. Το κάλυμμα νοείται πλήρως τοποθετημένο και

   εγκιβωτισμένο στο σκυρόδεμα. Θα εγκιβωτιστεί σε υπερυψωμένη πατούρα ώστε

   να έρθει "πρόσωπο" με το υλικό τελικής επίστρωσης (κυβόλιθοι, πλάκες

   πεζοδρομίου, σχιστόπλακες κλπ.).

γ. ενσωματωμένο κλωβό αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ήλους όπως περιγράφεται

   και αποζημιώνεται με το σχετικό άρθρο του σιδηροϊστού ή πλαστικό ή μεταλλικό

   χιτώνιο τοποθέτησης του ιστού εάν απαιτείται από τον ιστό που προδιαγράφει

   το οικείο άρθρο της μελέτης.

δ. διάταξη θεμελειακής γείωσης η οποία θα αποτελείται από ταινία χαλύβδινη θερμά

επιψευδαργυρωμένη, με πάχος επιψευδαργύρωσης 70μm, διαστάσεων 40x4mm κατά τα     πρότυπα EΛΟΤ-

ΕΝ 50164-1, κατάλληλη για χρήση σε εγκατάσταση θεμελειακής       γείωσης και αγωγό Φ10 St/tZn

ιδίων προδιαγραφών. Η ταινία θα οδεύει       περιμετρικά της βάσης, με πάχος επικάλυψης 5εκ.
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Προβλέπονται δύο σειρές       γείωσης συνδεμένες μεταξύ τους και καθώς επίσης και με τον

οπλισμό και 2    τουλάχιστον αγκύρια με τους προβλεπόμενους συνδέσμους θεμελειακής γείωσης.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αξία των επανεπιχώσεων και μεταφορών των υπολοίπων εκσκαφής σε

χώρο που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Τιμή για μία βάση παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία του ιστού δηλαδή με την αναλογούσα

εργασία για τράβηγμα καλωδίων, τοποθέτηση και φινίρισμα ιστού κλπ.

(1 τεμ)

Βάση σιδηροϊστού ελαφρά οπλισμένη διαστάσεων  0,60x0,70 m και βάθους  1,00 m

Ευρώ (Αριθμητικά): 183,40

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα τρία και σαράντα λεπτά

A.T. : 38

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\11.01.03.21 Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά,
καθαρού ανοίγματος 300x300mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9 100%

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας

ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου

και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του

καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης

με σκυρόδεμα.

Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά (composite materials), άμεσης έγχυσης

(μονολιθικής δομής), χωρίς προσθήκη αδρανών στο μίγμα χύτευσης, της

προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124,

με το πλαίσιο έδρασής τους, εφοδιασμένα με παρέμβυσμα στεγάνωσης/απόσβεσης

θορύβου από EPDM ή ανάλογο υλικό μεταξύ καλύμματος και πλαισίου έδρασης και

μηχανισμό κλειδώματος από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως τοποθετημένα και

ευθυγραμμισμένα.

 Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 300x300mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

124

 .

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 51,50

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 39

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9325.1.5 Σιδηροιστός κυκλικής διατομής, γαλβανισμένος εν θερμώ & ηλεκτροστατικά βαμμένος,
ύψους 4,00m, πάχους 4mm, με διάμετρο Φ140

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Σιδηροιστός σταθερής κυκλικής διατομής που θα αποτελείται από χαλυβδοσωλήνα Φ140mm, ποιότητας

S235JR κατά EN10025 (St37-2), χωρίς ραφή, πάχους 4mm και ύψους 4μ.

Η βάση του ιστού θα είναι πλάκα έδρασης με οπές για τα προβλεπόμενα αγκύρια.

Το άνω τμήμα (απόληξη), θα έχει διάμετρο τουλάχιστον Φ90 και θα είναι συγκολλημένο στο πρώτο

τμήμα. Θα φέρει (προ του γαλβανισμού) τις οπές ή/και τα στοιχεία αγκύρωσης συρματόσχοινου που

προδιαγράφονται στα σχέδια και τις λεπτομέρειες της μελέτης (απόληξη κορυφής, οπές κλπ.).

Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος κατά ΕΝ40 και γαλβανισμένος εν θερμώ με εμβάπτιση του ιστού σε

λουτρό τηγμένου ψευδαργύρου με πάχος γαλβανίσματος σύμφωνα με ΕΝ ISO 1461.

Στην συνέχεια ο ιστός θα βαφεί σε χρώμα επιλογής της επίβλεψης, ηλεκτροστατικά με βαφή

πολυεστερικής πούδρας, κατάλληλη για επιφάνειες γαλβανισμένες εν θερμώ, με ελάχιστο πάχος βαφής

60-80microns και κατόπιν πολυμερισμός σε κλίβανο με σταθερή θερμοκρασία 200C για 40~50 λεπτά.

Ο ιστός θα φέρει θυρίδα επίσκεψης ενδ. διαστάσεων 300x80mm σε ύψος περίπου 1m από το έδαφος για

την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου. Η θυρίδα επίσκεψης θα ασφαλίζει πάνω στον ιστό με βίδα ALLEN.

Ο ιστός θα παραδοθεί με ένα επιπλέον κάλυμμα θυρίδας, ως ανταλλακτικό άμεσης χρήσης.

Ο ιστός θα φέρει πιστοποίηση CE και θα είναι κατασκευασμένος από εταιρεία με ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση του ιστού (καθώς και η χρήση του

γερανού), τα προβλεπόμενα αγκύρια, η πλήρωση του διακένου της πλάκας έδρασης με τσιμεντοκονίαμα
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600kg, ένα κάλυμμα θυρίδας επίσκεψης καθώς και η εργασία σύνδεσης και τα μικροϋλικά, για ιστό

έτοιμο προς παράδοση και πλήρη λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 535,12

(Ολογράφως) : πεντακόσια τριάντα πέντε και δώδεκα λεπτά

A.T. : 40

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9325.1.6 Σιδηροιστός κυκλικής διατομής, γαλβανισμένος εν θερμώ & ηλεκτροστατικά βαμμένος,
ύψους 5,00m, πάχους 4mm, με διάμετρο Φ140

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Σιδηροιστός σταθερής κυκλικής διατομής που θα αποτελείται από χαλυβδοσωλήνα Φ140mm, ποιότητας

S235JR κατά EN10025 (St37-2), χωρίς ραφή, πάχους 4mm και ύψους 5μ.

Η βάση του ιστού θα είναι πλάκα έδρασης με οπές για τα προβλεπόμενα αγκύρια.

Το άνω τμήμα (απόληξη), θα έχει διάμετρο τουλάχιστον Φ90 και θα είναι συγκολλημένο στο πρώτο

τμήμα. Θα φέρει (προ του γαλβανισμού) τις οπές ή/και τα στοιχεία αγκύρωσης συρματόσχοινου που

προδιαγράφονται στα σχέδια και τις λεπτομέρειες της μελέτης (απόληξη κορυφής, οπές κλπ.).

Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος κατά ΕΝ40 και γαλβανισμένος εν θερμώ με εμβάπτιση του ιστού σε

λουτρό τηγμένου ψευδαργύρου με πάχος γαλβανίσματος σύμφωνα με ΕΝ ISO 1461.

Στην συνέχεια ο ιστός θα βαφεί σε χρώμα επιλογής της επίβλεψης, ηλεκτροστατικά με βαφή

πολυεστερικής πούδρας, κατάλληλη για επιφάνειες γαλβανισμένες εν θερμώ, με ελάχιστο πάχος βαφής

60-80microns και κατόπιν πολυμερισμός σε κλίβανο με σταθερή θερμοκρασία 200C για 40~50 λεπτά.

Ο ιστός θα φέρει θυρίδα επίσκεψης ενδ. διαστάσεων 300x80mm σε ύψος περίπου 1m από το έδαφος για

την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου. Η θυρίδα επίσκεψης θα ασφαλίζει πάνω στον ιστό με βίδα ALLEN.

Ο ιστός θα παραδοθεί με ένα επιπλέον κάλυμμα θυρίδας, ως ανταλλακτικό άμεσης χρήσης.

Ο ιστός θα φέρει πιστοποίηση CE και θα είναι κατασκευασμένος από εταιρεία με ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση του ιστού (καθώς και η χρήση του

γερανού), τα προβλεπόμενα αγκύρια, η πλήρωση του διακένου της πλάκας έδρασης με τσιμεντοκονίαμα

600kg, ένα κάλυμμα θυρίδας επίσκεψης καθώς και η εργασία σύνδεσης και τα μικροϋλικά, για ιστό

έτοιμο προς παράδοση και πλήρη λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 566,02

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα έξι και δύο λεπτά

A.T. : 41

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9325.1.7 Σιδηροιστός κυκλικής διατομής, γαλβανισμένος εν θερμώ & ηλεκτροστατικά βαμμένος,
ύψους 5,50m, πάχους 4mm, με διάμετρο Φ140

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Σιδηροιστός σταθερής κυκλικής διατομής που θα αποτελείται από χαλυβδοσωλήνα Φ140mm, ποιότητας

S235JR κατά EN10025 (St37-2), χωρίς ραφή, πάχους 4mm και ύψους 5,5μ.

Η βάση του ιστού θα είναι πλάκα έδρασης με οπές για τα προβλεπόμενα αγκύρια.

Το άνω τμήμα (απόληξη), θα έχει διάμετρο τουλάχιστον Φ90 και θα είναι συγκολλημένο στο πρώτο

τμήμα. Θα φέρει (προ του γαλβανισμού) τις οπές ή/και τα στοιχεία αγκύρωσης συρματόσχοινου που

προδιαγράφονται στα σχέδια και τις λεπτομέρειες της μελέτης (απόληξη κορυφής, οπές κλπ.).

Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος κατά ΕΝ40 και γαλβανισμένος εν θερμώ με εμβάπτιση του ιστού σε

λουτρό τηγμένου ψευδαργύρου με πάχος γαλβανίσματος σύμφωνα με ΕΝ ISO 1461.

Στην συνέχεια ο ιστός θα βαφεί σε χρώμα επιλογής της επίβλεψης, ηλεκτροστατικά με βαφή

πολυεστερικής πούδρας, κατάλληλη για επιφάνειες γαλβανισμένες εν θερμώ, με ελάχιστο πάχος βαφής

60-80microns και κατόπιν πολυμερισμός σε κλίβανο με σταθερή θερμοκρασία 200C για 40~50 λεπτά.

Ο ιστός θα φέρει θυρίδα επίσκεψης ενδ. διαστάσεων 300x80mm σε ύψος περίπου 1m από το έδαφος για

την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου. Η θυρίδα επίσκεψης θα ασφαλίζει πάνω στον ιστό με βίδα ALLEN.

Ο ιστός θα παραδοθεί με ένα επιπλέον κάλυμμα θυρίδας, ως ανταλλακτικό άμεσης χρήσης.

Ο ιστός θα φέρει πιστοποίηση CE και θα είναι κατασκευασμένος από εταιρεία με ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση του ιστού (καθώς και η χρήση του

γερανού), τα προβλεπόμενα αγκύρια, η πλήρωση του διακένου της πλάκας έδρασης με τσιμεντοκονίαμα

600kg, ένα κάλυμμα θυρίδας επίσκεψης καθώς και η εργασία σύνδεσης και τα μικροϋλικά, για ιστό

έτοιμο προς παράδοση και πλήρη λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 586,62

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα έξι και εξήντα δύο λεπτά
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A.T. : 42

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9331.1.1 Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Φ89

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας, διαμέτρου Φ89, μήκους (έως 3 μέτρα) και κλίσης τα οποία

προβλέπονται από τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης.

Η  βάση  του  βραχίονα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ127 και μήκους 0,50m με

κατάλληλο τρίγωνο ενίσχυσης. Στο άκρο του  βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη διαμόρφωση για

ανάρτηση συρματόσχοινου, σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης ή συστολή Φ60 για

τοποθέτηση φωτιστικού σώματος. Ο ιστός θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στα

σχέδια και λεπτομέρειες της μελέτης (οπές, θέσεις αγκύρωσης, ανοξείσωτα εξαρτήματα κλπ.), τα

οποία θα τοποθετηθούν προ του γαλβανισμού.

Ολόκληρος ο βραχίονας μετά την πλήρη κατασκευή του θα γαλβανισθεί με εμβάπτιση σε λουτρό

τηγμένου ψευδαργύρου με πάχος γαλβανίσματος σύμφωνα με ΕΝ ISO 1461.

Στην συνέχεια θα βαφεί σε χρώμα επιλογής της επίβλεψης, ηλεκτροστατικά με βαφή πολυεστερικής

πούδρας, κατάλληλη για επιφάνειες γαλβανισμένες εν θερμώ, με ελάχιστο πάχος βαφής 60-80microns

και κατόπιν πολυμερισμός σε κλίβανο με σταθερή θερμοκρασία 200C για 40~50 λεπτά. για την

αποφυγή μελλοντικής οξειδώσεως. Ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 80 μικρά.

Στη τιμή περιλαμβάνεται και η χρήση του γερανού και η αξία των πύρων στερεώσεως του βραχίονα

στο ιστό καθώς και κάθε άλλο μικροϋλικό για την παράδοση του ιστού σε πληρη χρήση σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην μελέτη.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 235,07

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα πέντε και επτά λεπτά

A.T. : 43

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9335.1 Ακροκιβώτιο ιστού αστικού/οδικού φωτισμού (3 αναχωρήσεων)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104 100%

Ακροκιβώτιο φωτιστικού ιστού δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός

ακροκιβωτίου ιστού που φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για την είσοδο και την έξοδο μέσω

καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής και στο επάνω μέρος μια

οπή για την διέλευση επίσης μέσω καταλλήλου στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεως του/των

φωτιστικών σωμάτων.

Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενοι 3 μικροαυτόματοι των 6Α καθώς

και κοχλίες προσδέσεως του χαλκού γειώσεως και του αγωγού γειώσεως του φωτιστικού σώματος.

Το ακροκιβώτιο θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP43 και μηχανική κρούση τουλάχιστον ΙΚ08.

Θα διαθέτει πιστοποιητικό CE.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 72,49

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 44

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9426.3 Μονωτήρας πορσελάνης ανάρτησης συρματόχοινου/επίτονου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

Μονωτήρας πορσελάνης ανάρτησης συρματόσχοινου/επίτονου, πλήρως τοποθετημένος σε οποιοδήποτε

ύψος και διάταξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη.

Ο μονωτήρας θα έχει αντοχή τάνυσης τουλάχιστον 100KN, και μέγιστες διαστάσεις Φ90x135mm.

Συμπεριλαμβάνεται η εργασία γερανού και τοποθέτησης.

Κατ' αποκοπή

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 45

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.10.1 Φρεάτιo από σκυρόδεμα, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 30x30εκ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Φρεάτιo επίσκεψης/διέλευσης δικτύου ύδρευσης/αποχέτευσης ή καλωδίων από ελαφρά οπλισμένο

σκυρόδεμα C16/20 (τοιχώματα 10εκ., πάτος 10εκ., οπλισμός πλέγμα 196), με εγκιβωτισμό των
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σωληνώσεων ή έτοιμες τις οπές διόδου των σωληνώσεων, ήτοι υλικά επί τόπου του έργου και εργασία

εκσκαφής σκάμματος, χύτευσης φρεατίου, εγκιβωτισμού του καλύμματος και σωληνώσεων, σύνδεσης

σωληνώσεων και επίχωσης για παράδοση σε λειτουργία.

Το βάθος του φρεατίου θα ακολουθεί τις απαιτήσεις της μελέτης και δεν επηρεάζει την τιμή του

άρθρου. Σε κάθε περίπτωση θα είναι μεγαλύτερο από την διαγώνια διάστασή του.

Φρεάτιο καθαρών εσωτερικών διαστάσεων  30x30εκ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,97

(Ολογράφως) : εβδομήντα και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 46

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9317.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Extra Light (κίτρινη ετικέτα), για την διέλευση καλωδίων
διαμέτρου 1/2"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Extra Light (κίτρινη ετικέτα), για την διέλευση καλωδίων,

σωληνώσεων κλπ, διαμέτρου  1/2"    δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός μέτρου

σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου σε οποιαδήποτε θέση με τα κατ' αναλογία ειδικά τεμάχια (γωνίες, ταυ,

γαλβ. ρακόρ κλπ.) και μικροϋλικά (στηρίγματα τοίχου, οροφής, ντίζες κλπ) που απαιτούνται.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,95

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 47

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9317.3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Extra Light (κίτρινη ετικέτα), για την διέλευση καλωδίων
διαμέτρου 1"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Extra Light (κίτρινη ετικέτα), για την διέλευση καλωδίων,

σωληνώσεων κλπ, διαμέτρου  1"      δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός μέτρου

σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου σε οποιαδήποτε θέση με τα κατ' αναλογία ειδικά τεμάχια (γωνίες, ταυ,

γαλβ. ρακόρ κλπ.) και μικροϋλικά (στηρίγματα τοίχου, οροφής, ντίζες κλπ) που απαιτούνται.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,56

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα έξι λεπτά

A.T. : 48

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9317.4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Extra Light (κίτρινη ετικέτα), για την διέλευση καλωδίων
διαμέτρου 1 1/4"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Extra Light (κίτρινη ετικέτα), για την διέλευση καλωδίων,

σωληνώσεων κλπ, διαμέτρου  1 1/4"  δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός μέτρου

σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου σε οποιαδήποτε θέση με τα κατ' αναλογία ειδικά τεμάχια (γωνίες, ταυ,

γαλβ. ρακόρ κλπ.) και μικροϋλικά (στηρίγματα τοίχου, οροφής, ντίζες κλπ) που απαιτούνται.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,71

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 49

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9426.1.1 Συρματόσχοινο ανοξείδωτο AISI 316 7x19 5mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

Συρματόχοινο ανοξείδωτο AISI 316 7x19 5mm, αντοχής τουλάχιστον 1800kg, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση και τοποθέτηση του συρματόσχοινου σύμφωνα με τα σχέδια και τα συμβατικά τεύχη της

μελέτης σε οποιαδήποτε θέση και συνδεσμολογία, για παράδοση σε λειτουργία.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία καλαθοφόρου οχήματος, όπου απαιτείται.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 5,58

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 50

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9426.1.20 Ανοξείδωτρα εξαρτήματα AISI316 για συρματόσχοινο 5mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

Ανοξείδωτα εξαρτήματα για την ανάρτηση και τάνυση συρματόσχοινου 5mm όπως ναυτικά κλειδιά,

ροδάντζες, σφυγκτήρες, περιστρεφόμενοι σύνδεσμοι / συγκρατητές / διασταύρωτες κλπ.

Κάθε εξάρτημα νοείται πλήρως τοποθετημένο σε οποιοδήποτε σημείο του έργου και θα πληρεί τις

απαιτήσεις τοποθέτησης της μελέτης (σχέδια, λεπτομέρειες και τεύχη).

Συμπεριλαμβάνεται και η εργασία καλαθοφόρου οχήματος, όπου απαιτείται.

Το παρόν άρθρο αποζημειώνει ένα τεμάχιο εξαρτήματος κατάλληλου για χρήση σε συρματόσχοινο 5mm,

κατασκευασμένο από χάλυβα AISI316, πλήρως τοποθετημένου και παραδοτέου όπως προβλέπεται από τα

σχέδια, λεπτομέρειες και τεύχη της μελέτης.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,66

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 51

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9426.2.1 Σύστημα ανάρτησης συρματόσχοινου σε οικοδομικό στοιχείο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

Σύστημα ανάρτησης ανοξείδωτου συρματόσχοινου επί οικοδομικού στοιχείου (δοκός, υποστήλωμα,

εξώστης κλπ.) που αποτελείται αποκλειστικά από ανοξείδωτα εξαρτήματα ως κάτωθι:

1. δύο θέσεις αγκύρωσης ανά σημείο ανάρτησης συρματόσχοινου

2. δύο ανοξείδωτες ντίζες Μ12 ενδ. μήκους 140mm κατάλληλες για χρήση σε σύστημα χημικής

αγκύρωσης

3. μία φιάλη χημικού υλικού αγκύρωσης δύο συστατικών πολυεστερικής βάσης ενδεικτικού ή

ισοδυνάμου τύπου Sika Anchofix-1 με τις προβλεπόμενς μύτες ανάμιξης

4. δύο ανοξείδωτες πλακέτες ή ροδέλες ή κρίκους ή ανάλογο στοιχείο πρόσδεσης

5. δύο ναυτικά κλειδιά inox

6. τέσσερις ανοξείδωτες ροδάντες

7. δώδεκα ανοξείδωτους σφυγκτήρες

8. ένα μονωτήρα (αποζημιώνεται από οικείο άρθρο)

9. To απαιτούμενο συρματόσχοινο (αποζημειώνεται από οικείο άρθρο)

Η ανάρτηση του συρματόσχοινου θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια και τα συμβατικά τεύχη της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία καλαθοφόρου οχήματος.

Δηλαδή υλικά, μικροϋλικά (παξιμάδια κλπ.) και εργασία για παράδοση σε λειτουργία ενός σημείου

ανάρτησης συρματόσχοινου επί στοιχείου σκυροδέματος όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στα σχέδια

και τεύχη της μελέτης.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία και τα υλικά αποκατάστασης (επίχρισμα, βαφή κλπ.) τυχόν

φθοράς των υλικών επικάλυψης της επιφάνειας αγκύρωσης, χρήση βιομηχανικής σκούπας για την

αποφυγή σκόνης σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες κλπ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 88,41

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ και σαράντα ένα λεπτά

A.T. : 52

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9426.2.2 Σύστημα ανάρτησης συρματόσχοινου σε οικοδομικό στοιχείο με επένδυση
θερμοπρόσοψης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

Σύστημα ανάρτησης ανοξείδωτου συρματόσχοινου επί οικοδομικού στοιχείου (δοκός, υποστήλωμα,

εξώστης κλπ.) με επένδυση εξωτερικής θερμομόνωσης που αποτελείται αποκλειστικά από ανοξείδωτα

εξαρτήματα ως κάτωθι:

1. δύο θέσεις αγκύρωσης ανά σημείο ανάρτησης συρματόσχοινου

2. δύο ανοξείδωτες ντίζες Μ14 ενδ. μήκους 250mm κατάλληλες για χρήση σε σύστημα χημικής

αγκύρωσης

3. μία φιάλη χημικού υλικού αγκύρωσης δύο συστατικών πολυεστερικής βάσης ενδεικτικού ή

ισοδυνάμου τύπου Sika Anchofix-1 με τις προβλεπόμενς μύτες ανάμιξης

4. δύο ανοξείδωτες πλακέτες ή ροδέλες ή κρίκους ή ανάλογο στοιχείο πρόσδεσης

5. δύο ναυτικά κλειδιά inox
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6. τέσσερις ανοξείδωτες ροδάντες

7. δώδεκα ανοξείδωτους σφυγκτήρες

8. ένα μονωτήρα (αποζημιώνεται από οικείο άρθρο)

9. To απαιτούμενο συρματόσχοινο (αποζημειώνεται από οικείο άρθρο)

Η ανάρτηση του συρματόσχοινου θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια και τα συμβατικά τεύχη της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία καλαθοφόρου οχήματος.

Δηλαδή υλικά, μικροϋλικά (παξιμάδια κλπ.) και εργασία για παράδοση σε λειτουργία ενός σημείου

ανάρτησης συρματόσχοινου επί στοιχείου σκυροδέματος όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στα σχέδια

και τεύχη της μελέτης.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία και τα υλικά αποκατάστασης (επίχρισμα, βαφή κλπ.) τυχόν

φθοράς των υλικών επικάλυψης της επιφάνειας αγκύρωσης, χρήση βιομηχανικής σκούπας για την

αποφυγή σκόνης σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες κλπ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 96,08

(Ολογράφως) : ενενήντα έξι και οκτώ λεπτά

A.T. : 53

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9019.8.22 Σύστημα ελέγχου πρόσβασης οχημάτων με ανυψούμενη μπάρα μήκους έως 3,5μ., βαρέως
και αντιβανδαλιστικού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σύστημα ελέγχου πρόσβασης οχημάτων με ανυψούμενη μπάρα μήκους έως 3,5μ. το οποίο θα αποτελείται

από τα κάτωθι:

1. Τον μηχανισμό ανύψωσης με κινητήρα μονοφασικό 230V/50Ηz, ο οποίος θα εξασφαλίζει ρυθμιζόμενη

ταχύτητα ανύψωσης μπάρας από 4 έως 6 sec. Ο κινητήρας θα οδηγείται από inverter εξασφαλίζοντας

ομαλή λειτουργία

2. Το μεταλλικό κυτίο του μηχανισμού από χαλυβδοέλασμα γαλβανισμένο και ηλεκτροστατικά βαμμένο,

πάχους τουλαχιστον 3mm, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ44

3. Τον πίνακα ελέγχου και επικοινωνίας με τον αναγνώστη καρτών

4. Προγραμματιστή 24h/7d με δυνατότητα προγραμματισμού για κάθε ημέρα της εβδομάδας και

αυτόματη εναλλαγή Χ/Θ ώρας. Ο προγραμματιστής θα φέρει το ζητούμενο από τον Δήμο Βέροιας

πρόγραμμα λειτουργίας (ώρες ελεύθερης πρόσβασης και ώρες ελέγχου πρόσβασης).

5. Φωτεινή ένδειξη (φάρος) αναρτημένο επί του μεταλλικού κυτίου ή επί ιστού 3"/1,5μ. έμπροσθεν

αυτού

6. Σύστημα φωτοκυττάρου ασφαλείας

7. Σύστημα αυτόματης ανύψωσης της μπάρας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (χωρίς ανθρώπινη

παρέμβαση)

8. Ενισχυμένο κοντάρι αλουμινίου με μήκος έως 3,5μ., σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της

μελέτης (θα κοπεί και θα προσαρμοστεί στο ζητούμενο από την μελέτη μήκος με ενδεχόμενη προσθήκη

αντιβάρων)

9. Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος ανύψωσης θα είναι η ενισχυμένη βάση ανάρτησης του

κονταριού, η οποία θα περιστρέφεται επί δύο σημείων (ένα σε κάθε πλευρά του κυτίου). Το κοντάρι

δηλαδή θα αναρτάται και στις δύο πλευρές του κυτίου και όχι μόνο στην μία και ο άξονας

περιστροφής θα είναι διαμπερής του κυτίου για επίτευξη σταθερότητας και στιβαρότητας της

κατασκευής.

10. Σταθερή βάση ηρεμίας του κονταριού το οποίο θα αποτελείται από σκυρόδετη εμφανή οπλισμένη

κολώνα ενδ. διαστάσεων Φ25 ή 250x250 από σκυρόδεμα C20/25 (χυτή μαζί με την βάση της), σύμφωνα

με τα σχέδια της μελέτης

11. Την σκυρόδετη βάση του μηχανισμού (όπως απαιτείται από τον κατασκευαστή) από σκυρόδεμα

C20/25

12. Κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε πλήρη

λειτουργία

13. Θα διαθέτει δήλωση CE

14. Θα διαθέτει δήλωση της αντιπροσώπου εταιρείας ότι διαθέτει εξουσιοδοτημένο συνεργάτη με

έδρα που θα απέχει όχι περισσότερο από 100χλμ. από την πόλη της Βέροιας και ο οποίος θα

υποστηρίζει το προϊόν σε συντήρηση και ανταλλακτικά. Η δήλωση θα αναφέρει επίσης ότι

εξασφαλίζεται πλήρης παρακαταθήκη ανταλλακτικών για 5 έτη.

Δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση, προγραμματισμός και παράδοση σε πλήρη λετουργία ενός

συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης.

Ενδεικτικός ή ισοδύναμος τύπος μηχανισμού Automatic Systems BL43

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.440,52

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα και πενήντα δύο λεπτά
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A.T. : 54

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9019.8.23 Αναγνώστης επαγωγικών καρτών για σύστημα ελέγχου πρόσβασης οχημάτων με
ανυψούμενη μπάρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Αναγνώστης επαγωγικών καρτών για σύστημα ελέγχου πρόσβασης οχημάτων με ανυψούμενη μπάρα. Ο

καρταναγνώστης θα είναι κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση, και λειτουργίας σε περιβάλλον

θερμοκρασίας από τουλάχιστον -30C έως τουλάχιστον +50C και υγρασίας από 10% έως 90%. Η ταχύτητα

ανάγνωσης δεν θα υπερβαίνει το μισό δευτερόλεπτο. Θα μπορεί να δεχθεί έως 500 κάρτες

εισόδου/εξόδου και να συνδεθεί με περίσσότερα του ενός συστήματα πρόσβασης.

Νοείται πλήρως τοποθετημένος, προγραμματισμένος και παραδοτέος σε πλήρη λειτουργία.

Θα προβλέπονται τα προγράμματα λειτουργίας όπως αυτά θα διαμορφωθούν από τις ανάγκες του Δήμου

Βέροιας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα αναλογούντα καλώδια που απαιτούνται (ισχυρά και ασθενή ρεύματα)

για την σύνδεση του καρταναγνώστη με το κυτίο μηχανισμού του συστήματος ελέγχου πρόσβασης σε

απόσταση τοποθέτησης που προβλέπεται από τα σχέδια της μελέτης.

Κατ' αποκοπή

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T. : 55

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9019.8.24 Επαγωγική κάρτα για σύστημα ελέγχου πρόσβασης εισόδου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Επαγωγική κάρτα ενδ. διαστάσεων 85x55mm, κατάλληλη για λειτουργία μόνο ανάγνωσης σε συνδιασμό

με αντίστοιχο αναγνώστη καρτών.

Η κάρτα θα είναι πλαστική (PVC) και θα παραδοθεί πλήρως προγραμματισμένη σύμφωνα με τις

απαιτήσεις (κανονισμός εισόδου) της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου, οι οποίες θα

κοινοποιηθούν αρμοδίως διά της επίβλεψης.

Κατ' αποκοπή

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 56

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9350.5 Πίλαρ Ηλεκτροδότησης δύο παροχών

Κωδικός αναθεώρησης:

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ) ηλεκτροδότησης δύο

παροχών, 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).

Το πίλαρ θα διαθέτει ικανό χώρο (αριστερό διαμέρισμα) για δύο παροχές (03 και ΦΟΠ Τιμολόγιο).

Στην όψη της αριστερής θύρας θα υπάρχουν δύο οπές με πλέξιγκλας για την ευκρινή ανάγνωση της

ένδειξης κατανάλωσης των 2 παροχών.

Στο δεξί διαμέρισμα θα διαθέτει συστεγασμένους δύο μεταλλικούς υποπίνακες για τον έλεγχο των

ξεχωριστών παροχών. Ο πρώτος υποπίνακας αφορά στην παροχή 03 και προβλέπεται για τον μηχανισμό

ελέγχου πρόσβασης. Θα διαθέτει γενικό διακόπτη 40Α, μικροαυτόματο 35Α, αυτόματο ηλεκτροπληξίας

30mA, μικροαυτόματο 10Α για την παροχή, πρίζα schuko 16Α με μικροαυτόματο 16Α. Ο δεύτερος

υποπίνακας θα διαθέτει γενικό διακόπτη 40Α, μικροαυτόματο 35Α, αυτόματο ηλεκτροπληξίας 30mA, 2

μικροαυτόματους 10Α για τις παροχές, πρίζα schuko 16Α με μικροαυτόματο 16Α και σύστημα ΤΑΣ

τηλελέγχου του ΦΟΠ (για τις δύο γραμμές) και τα απαιτούμενα μικροϋλικά (ρελέ, ασφάλειες κλπ.)

για τον αυτοματισμό. Η συσκευή ΤΑΣ θα χορηγηθεί από τον Δήμο. Και οι δύο πίνακες θα έχουν

επαρκή χώρο για εφεδρεία τουλάχιστον 10 στοιχείων.

β. τη βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα με την χωνευτή τοποθέτηση των σωλήνων προστασίας

καλωδίων

γ. τους ιστούς, άγκυστρα κλπ. για τις παροχές

δ. το φωτιστικό σώμα χελώνας με το λαμπτήρα LED E27 και διακόπτη χειριστού.
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ε. Του σωλήνες προστασίας των καλωδίων ΔΕΗ

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 της εγκατάστασης με τις εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η

μεταφορά και σύνδεση της χελώνας, η σύνταξη και υποβολή των σχεδίων, Υ.Δ.Ε, πρωτοκόλλου ελέγχου

εγκατάστασης κατά HD384 και έκθεσης παράδοσης για την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης, η δαπάνη

σύνδεσης (αγωγός χαλκού 25mm2 και μικροϋλικά με την πλάκα 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.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.750,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα

A.T. : 57

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9341.1 Πλάκα γειώσεως από ηλεκτρολυτικό χαλκό, διαστάσεων 500 x 500 x 3mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Πλάκα γειώσεως δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας πλάκας γειώσεως από ηλεκτρολυτικό

χαλκό κατά ΕΛΟΤ ΕN 50164, διαστάσεων 500 x 500 x 3mm. Η πλάκα θα φέρει συγκολλημένο χάλκινο

πολύκλωνο αγωγό 35mm2 μήκους 1m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει σύνδεσμο κατάλληλο για υπόγεια

τοποθέτηση και σύνδεση προς τους αγωγούς γείωσης της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εκσκαφή σε ικανό βάθος για την τοποθέτηση της πλάκας σε υγιές έδαφος

καθώς και η εξυγείανση του σκάμματος με φυτική γη (0,30m3) και η συμπύκνωση των στρώσεων

επίχωσης.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 174,36

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα τέσσερα και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 58

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9340.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός  γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής   25mm2 , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και

εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του

υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς ή αλεξικεραύνου ή

οποιαδήποτε άλλη σύνδεση.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,46

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : 59

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9364.1 Φωτιστικό σώμα LED αναρτώμενο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό σώμα LED αναρτώμενο σε συρματόσχοινο με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Σώμα φωτιστικού κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, κατάλληλα διαμορφωμένο έτσι ώστε να

σχηματίζονται "πτερύγια" (ψύκτρες) για την αποτελεσματική απαγωγή της θερμότητας, βαμμένο με

κατάλληλη βαφή και διαδικασία ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση και UV ακτινοβολία.

2. Θα φέρει εξάρτημα ανάρτησης στο συρματόσχοινο από ανοξείδωτο ατσάλι ποιότητας AISI304

τουλάχιστον.

3. Κάλυμμα φωτεινής πηγής (LED board) από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με

υψηλή μηχανική αντοχή.

4. Κάλυμμα φωτιστικού ανοιγόμενο. Με το άνοιγμα του και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη ασφαλείας.

5. Θα φέρει ενσωματωμένο LED driver με βαθμό απόδοσης >=0,90.

6. Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (ένα ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό για διαμόρφωση

της φωτεινής δέσμης και στο εσωτερικό του θα διαθέτει ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο

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

φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού.
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7. Θα διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από υπερτάσεις 6KV τουλάχιστον και

διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα

LED παύσουν να λειτουργούν.

8. Θα φέρει LED, η φωτεινή ισχύς των οποίων δεν θα είναι μικρότερη από 7.000lm και συγχρόνως

όχι μεγαλύτερη από 10.000lm ενώ η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα

είναι μικρότερη των 45W και συγχρόνως δεν θα υπερβαίνει τα 65W.

9. O βαθμός απόδοσης του φωτιστικού θα είναι >=100lm/W.

10. Θερμοκρασία χρώματος των LED 4.000Κ +-10% και δείκτης CRI>=70

11. Διάρκεια ζωής των LED εντός του φωτιστικού σώματος τουλάχιστον 80.000 ώρες L70B20 ή

τουλάχιστον 100.000 ώρες λειτουργίας L80 σύμφωνα με το πρότυπο LM80

12. Θα διαθέτει βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και στεγανό ΙΡ67

ταχυσύνδεσμο για την σύνδεση-αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, ενώ θα έχει κλάση μόνωσης Ι ή

ΙΙ.

13. Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων

(συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων

τουλάχιστον ΙΚ09.

14. Θα φέρει αναφορά ελέγχου (test report) κατά το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological

compatibility) βάσει του οποίου θα προκύπτει ότι εντάσσεται στην ανώτατη κατηγορία "exempt -

risk group 0"

15. Η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με την χαμηλή τάση

(ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-3) θα πρέπει να προκύπτει από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με

πιστοποιητικό το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα

δείγμα (ENEC ή ισοδύναμο)

16. Θα φέρει πιστοποιητικό CE

17. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008

για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001.

18. Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τον

κατασκευαστή.

19. Θα καλύπτει τις απαιτήσεις της φωτοτεχνικής μελέτης που συνοδεύει την παρούσα μελέτη (μόνο

με εφαρμογή των προτεινόμενων Φ/Σ και χωρίς τροποιήσεις στα λοιπά στοιχεία και δεδομένα της

μελέτης π.χ. απόσταση ανάρτησης κλπ.)

Ενδεικτικός ή ισοδύμανος τύπος: Disano Astro, ΑΕC Ιtalo URBAN TS

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία καλαθοφόρου οχήματος για την ανάρτηση και σύνδεση του

φωτιστικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 650,22

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα και είκοσι δύο λεπτά

A.T. : 60

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.3.2 Κυτίο διακλαδώσεως αλουμινίου ΙΡ66, ενδ. διαστάσεων 100x120x5mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Κυτίο διακλαδώσεως αλουμινίου, ενδ. διαστάσεων 100x120x5mm, ορατό ή εντοιχισμένο, πλήρες με 3

στεγανούς μεταλλικούς στυπιοθλίπτες ανοξείδωτους ΙΡ66 για καλώδια διατομής προβλεπόμενης από

την παρούσα μελέτη, πλήρες με την εργασία σύνδεσης των καλωδίων και τοποθέτησης σε οποιοδήποτε

σημείο.

Στο κυτίο περιλαμβάνονται και οι προβλεπόμενες από την μελέτη κλεμμοασφάλειες με ασφάλεια

ταχείας F 8A 5x20 πλήρως συνδεμένες στο κύκλωμα διανομής.

Περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι σύνδεσμοι διακλάδωσης (κλέμμες κλπ.) των καλωδίων της μελέτης με

τα απαραίτητα μικροϋλικά.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα ανοξείδωτα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την

τοποθέτηση (επίτοιχο, χωνευτό, αναρτώμενο) και σύνδεση και η εργασία καλαθοφόρου οχήματος σε

περίπτωση ανάρτησης επί σύρματος, για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,86

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 61

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.10.1 Στυπιοθλίπτης ανοξείδωτος ΙΡ66

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Στυπιοθλίπτης στεγανός ανοξείδωτος, βθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66, διατομής έως PG16

(ανάλογα την απαίτηση της μελέτης) πλήρως τοποθετημένος σε κυτίο διακλάδωσης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης για παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη

λειτουργία και η εργασία καλαθοφόρου οχήματος σε περίπτωση εναέριας εγκατάστασης.
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(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,12

(Ολογράφως) : επτά και δώδεκα λεπτά

A.T. : 62

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9343.20.13 Σφιγκτήρας inox (SSt V2A) παράλληλης σύνδεσης τανιών έως 30mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Σφιγκτήρας inox (SSt V2A) παράλληλης σύνδεσης ταινιών έως 30mm, αποτελούμενος από 2 εξωτερικά

πλακίδια και ένα εσωτερικό ενδ. διατάσεων 50x50x1,5mm. H σύσφιξη επιτυγχάνεται από τέσσερις

ανοξείδωτες καρόβιδες.

Θα πληρεί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 50164-1.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία τοποθέτησης σφιγκτήρα, σύσφιγξη αγωγών/ταινιών και

παράδοση σε πλήρη λειτουργία σε οποιοδήποτε σημείο του έργου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία καλαθοφόρου οχήματος.

Ο ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6261833 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,24

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και είκοσι τέσσερα λεπτά

Βέροια       12/12/2017 Βέροια        12/12/2017 Βέροια        12/12/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΟι μελετητές Οι ελεγκτές

Θεοδωρίδης Σάββας
Μηχανικός έργων υποδομής

Μαυρουδής Ιωαννίδης
Ηλεκτρολόγος μηχανικός

Μαρία Τριχοπούλου
Πολιτικός μηχανικός

Ο Δντής Τ.Υ.
Στέφανος Βουτσιλάς

Ηλ/γος Μηχ/κός
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