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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02ΣΧ Αποξήλωση για επανατοποθέτηση υπαρχόντων κυβόλιθων μαζί με την υπόβασή τους
από συμπυκνωμένη άμμο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237 100%

Αποξήλωση για επανατοποθέτηση υπαρχόντων κυβολίθων που έχουν ή μη υποστεί ζημιές από

οποιαδήποτε αιτία και καθαρισμός δια χειρών των ακέραιων τεμαχίων με τη χρήση συρματόβουρσας

για επανατοποθέτησή τους.

Αποξήλωση  της παλαιάς υπόβασης από συμπυκνωμένη άμμο οποιουδήποτε πάχους και σε οποιαδήποτε

στάθμη, χωρίς τη χρήση αερόσφυρας ή άλλου μηχανικού μεσου δόνησης και διάτρησης για την

προστασία του υποστρώματος από οπλισμενο σκυρόδεμα.

Οι κυβόλιθοι θα αποξηλώνονται τμηματικά, λόγω αυξημένης κυκλοφορίας και όπου κριθεί απαραίτητο

για τη διευκόλυνση της ροής των οχημάτων,οι εργασίες θα εκτελεστούν και νυκτερινές ώρες.

Με προσοχή, για την εξαγωγή ακέραιων κυβόλιθων σε ποσοστό >50%.

Συμπεριλαμβάνεται η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα, η συγκέντρωσή τους σε παλλέτες και η

μεταφορά τους για αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε
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οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

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

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ 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. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
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ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος

στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

A.T. : 6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.03 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.5 100%

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού

προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί

μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

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

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
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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    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.ΑΣΧ Απόξεση βάσης σκυροδέματος σε αστική οδό με χρήση φρέζας

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132 100%

Απόξεση υπάρχουσας βάσης από σκυρόδεμα σε αστική οδό με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα). Εκτέλεση της

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

(συμπεριλαμβανομένων των νυκτερινών ωρών).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

φρεζαρίσματος, με χρήση πλατφόρμας εάν απαιτείται.

- Η μετακίνηση του εξοπλισμού από θέση σε θέση απόξεσης

- Η τοποθέτηση ευανάγνωστων εντύπων σημειωμάτων αναγγελίας της ημέρας και ώρας εκτέλεσης των
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εργασιών κατά μήκος των οδών ώστε να απομακρυνθούν τα σταθμεύοντα οχήματα.

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

των εργασιών.

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

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

νύκτα).

- Η απόξεση της υφιστάμενης βάσης σκυρδέματος σε βάθος έως 10 mm.

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

οποιαδήποτε απόσταση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κυκλοφορίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) απόξεσης βάσης σκυροδέματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,30

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120 100%

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

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

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

και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

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

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

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

χειρωνακτική υποβοήθηση,

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ06ΣΧ Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος, με τροποποιημένη
άσφαλτο ΑΣ10

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4421Β 100%

Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή

ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη

μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά

αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 10, με άσφαλτο τροποποιημένη με φυσικό ορυκτό ασφαλτίτη

Γκιλσονίτη τύπου Γιούτα ΗΠΑ (Utah USA),σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ

05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωσή του

- η σταλία των μεταφορικών μέσων
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- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών

- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών

κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές

τις εργασίες κλπ.)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της τροποποιημένης ασφάλτου με ορυκτό Ασφαλτίτη

Γκιλσονίτη τύπου Γιούτα ΗΠΑ (Utah USA) σε ποσοστό >10% κατά βάρος ασφάλτου-συνδετικού.

Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος.

Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ11.1ΣΧ Πλέγμα ενίσχυσης οδοστρωμάτων με εφαρμογή επί ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης,
εφελκυστικής αντοχής 115 kN/m κατά τις δύο διευθύνσεις

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2311 100%

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλέγματος από ίνες υάλου με τροποποιημένη επίστρωση

πολυμερούς και ειδική, ευαίσθητη σε πίεση αυτοκόλλητη ενίσχυση της κάτω πλευράς του πλέγματος,

επιμήκυνσης σε θραύση: 2,5±0,5 % (EN-ISO 10319:2008), μέτρου ελαστικότητας Ε=73.000 MPa και

σημείου τήξης της επίστρωσης >232°C (EN ISO 3146), σύμφωνα με τη μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του πλέγματος επί τόπου στο έργο

- η διάστρωσή του με κατάλληλο εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

- η εφαρμογή πίεσης μετά τη διάστρωση σε όλη την επιφάνεια του πλέγματος, για την ενεργοποίηση

της αυτοκόλλητης ενίσχυσης, με τη χρήση μικρού οδοστρωτήρα (αριθμός διελεύσεων:1-2)

Τα πλέγματα μπορούν να εφαρμοσθούν με χειροκίνητο ή μηχανικό εξοπλισμό.

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή.

Η διαμήκης αλληλεπικάλυψη των πλεγμάτων είναι 5 cm (για πλευρικά τοποθετημένα πλέγματα), ενώ η

εγκάρσια 10-15 cm (για διαδοχικά τοποθετημένα πλέγματα).

Οι αρμοί ασφαλτόστρωσης δεν πρέπει να ταυτίζονται με τους αρμούς των πλεγμάτων.

Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία πτυχώσεων κατά τη διάστρωση.

Η ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση θα πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος 2 cm.

Ελάχιστο πάχος υπερκείμενης ασφαλτικής στρώσης: 4 cm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας οπλισμένης ασφαλτικής στρώσης, με ανηγμένες τις

επικαλύψεις του πλέγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,80

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ07ΣΧ Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m, με
χρήση τροποποιημένης ασφάλτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4421Β 100%

Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,

ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ

σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 με τροποποιημένη

άσφαλτο με τροποποιητή ασφάλτου Γκιλσονίτη τύπου Γιούτα ΗΠΑ (Utah USA) σε ποσοστό μεγαλύτερο
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του 10% κατά βάρος ασφάλτου - σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11

-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου

μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

· η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

· η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

· η σταλία των μεταφορικών μέσων

· η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να

προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

· οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών

εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από

αυτές τις εργασίες κλπ.).

· Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της τροποποιημένης ασφάλτου με ορυκτό

Ασφαλτίτη Γκιλσονίτη τύπου Γιούτα ΗΠΑ (Utah USA) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% κατά βάρος

ασφάλτου - συνδετικού

Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

05-03-11-04.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ09.03ΣΧ Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου

Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου

συμπυκνωμένου πάχους 4 εκ, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή

της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με σκληρά

θραυστά αδρανή υλικά από σκωρία EAF και τροποποιημένη άσφαλτο , πυκνής σύνθεσης (τύπου 1),

μέγιστου κόκκου 12,5 χιλιοστών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-

12-01 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 ·        η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων

σκληρών αδρανών υλικών από το ίδιο μητρικό πέτρωμα,  με αντοχή σε θρυματισμό LA≤18, αντοχή σε

απότριψη AAV≤5 και αντοχή σε στίλβωση PSV≥50 και της τροποποιημένης ασφάλτου μέχρι την

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

·        η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως που θα

εκπονήσει ο Ανάδοχος με ποσοστό τροποποιημένης ασφάλτου ≥5% κατά βάρος σκληρών αδρανών υλικών,

μετά της προσθήκης ινών κυτταρίνης εφόσον προβλέπεται από την μελέτη σύνθεσης

·        η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου με μεταφορικά μέσα που φέρουν ειδικό

αδιάβροχο κάλυμμα, η διάστρωσή του με fιnisher που φέρει θερμαινόμενη πλάκα διάστρωσης και

ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς υψομετρικών

·        η σταλία των μεταφορικών μέσων

·        η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος με δονητικούς οδοστρωτήρες λείου τυμπάνου και

σύμμεικτους τύμπανο-λάστιχο (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

·        η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

· Η επιδιόρθωση τυχόν ανωμαλιών σε μετρήσεις ομαλότητας με την μέθοδο C.A.R. ή ανάλογη

πιστοποιημένη μη καταστροφική μέθοδο ανακατασκευής εύκαμπτων οδοστρωμάτων ή ανώτερη μέθοδο

χωρίς επιπλέον αποζημίωση για τον Ανάδοχο

· Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και ενσωμάτωση στο συνδετικό άσφαλτος pen 50/70,

μίγματος τροποποιητών ασφάλτου, αφενός ορυκτού ασφαλτίτη βελτιωτικού ασφάλτου Γκιλσονίτη τύπου

Γιούτα ΗΠΑ (Utah USA) σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% κατά βάρος συνδετικού ασφάλτου pen

50/70, αφεταίρου τροποποιητή SBS τύπου Kraton NL σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 3% κατά βάρος

συνδετικού ασφάλτου pen 50/70, και σύμφωνα με την μελέτη συνθέσεως που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος

και θα υποβάλει προς έγκριση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει δοκιμαστικό τμήμα 500μ^2, προκειμένου να αποδείξει την

κατασκευαστική κλάση των ενσωματούμενων υλικών στο έργο.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με χρήση τροποποιημένης

ασφάλτου κατά τα ανωτέρω, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-12-

01, ως εξής:

Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.95.1ΣΧ Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%

Σταμπωτό δάπεδο επί αντιολισθηρού ασφαλτοσκυροδέματος πυκνής σύνθεσης πάχους 4cm συμπυκνωμένου,

κατά εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-12-01 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού

σκυροδέματος" με προσθήκη τροποποιητή ασφάλτου Γκιλσονίτη τύπου Γιούτα ΗΠΑ (Utah USA)  και SBS

τύπου Kraton NL, σταμπαρισμένο με ειδικά μεταλλικά καλούπια/πλέγματα στην αναθερμανθείσα

ασφαλτική επιφάνεια οποιουδήποτε σχεδίου.

Η κατασκευή του αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα, η απαιτούμενη άσφαλτος 50/70 και ο τροποποιητής

Γκιλσονίτης τύπου Γιούτα ΗΠΑ (Utah USA)  σε ποσοστό > 10% κατά βάρος συνδετικής ύλης (ασφάλτου

50/70) και SBS  τύπου Kraton NL σε ποσοστό > 3% κατά βάρος συνδετικής ύλης (ασφάλτου 50/70),

καθώς και η εφαρμογή συστήματος ενίσχυσης οδοστρωμάτων από υαλόπλεγμα τύπου GlasGrid θα

πληρώνονται ιδιαιτέρως και δεν περιλαμβάνονται σ’αυτό το άρθρο.

     Η σχεδίαση διακόσμησης της αναθερμανθείσας  -με υπέρυθρες ακτίνες- ασφαλτικής επιφάνειας

σε θερμοκρασία 70° έως 90º C πραγματοποιείται με την τοποθέτηση των ειδικών μεταλλικών

πλεγμάτων Ευρωπαϊκής ή Διεθνούς ποιοτικής αναγνώρισης για την εγχάραξη/αποτύπωση της επιφάνειας

εφαρμογής σε κατάλληλα σχέδια στην αναθερμανθείσα ασφαλτική επιφάνεια και την πίεση αυτών με

δονητικές πλάκες των 400Kg, ώστε τα πλέγματα να εισχωρήσουν μέχρι 8 χλστ. Η εργασία αφαίρεσης

πραγματοποιείται δι' απλών μηχανικών μέσων και δια χειρός των μεταλλικών πλεγμάτων, με προσοχή,

δηλαδή χωρίς διατάραξη του αποτυπωμένου σχεδίου.

  Εφαρμόζεται κατάλληλη βαφή τύπου CreaBond part A+B, σε πέντε (5) απαιτούμενες από τις

προδιαγραφές στρώσεις της εγχαραγμένης επιφάνειας, με θερμοκρασία του ασφαλτικής επιφάνειας

μέγιστο 40ºC και ελάχιστο 20 ºC και με μίγμα τροποποιημένου τσιμέντου/ακρυλικά πολυμερή που

περιέχουν συσσωματώματα αποτελούνται από δύο μέρη, μία ρητίνη με τροποποιημένο λευκό τσιμέντο

και ένα σκληρυντικό (εποξική ρητίνη) και κατάλληλες χρωστικές ουσίες που περιέχουν ανακλαστικά

πρόσμικτα.

Η βαφή εφαρμόζεται με κατάλληλες βούρτσες ή κοφλέρ (μηχανικά μέσα), με επάλληλες λεπτές

στρώσεις επικάλυψης συνολικού πάχους 1600 μm μικρά (microns), (εμποτισμός), με ωρίμανση 24 ώρες

από την 5η στρώση χρώματος. Η τελική σχεδιασμένη επιφάνεια θα έχει τις παρακάτω ελάχιστες

προδιαγραφές:

· Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (χιόνι, βροχή, υψηλές θερμοκρασίες κλπ)

· Εξαιρετική αντοχή στις χημικές ουσίες/διάβρωση (λάδια, αλάτι κ.λ.π.)

· Εξαιρετική σταθερότητα των χρωμάτων

· Εξαιρετική απόδοση στην καταπολέμηση της αστικής θερμικής νησίδας

· Συντελεστή ανακλαστικότητας 33<SRI <70  βάσει των προτύπων ASTM E 1980-01 ή ΕΝ 410

· Εξαιρετική αντοχή σε κυκλοφορία οχημάτων. Να προκύπτουν οι προδιαγραφές από

πιστοποιητικό «BAST» κατασκευαστικής κλάσης Verkersclasse P7 (4Mio διελεύσεις πρότυπων 10τν

αξόνων) στα πρότυπα DIN EN 13197 & DIN EN 1436 ή ανώτερου υλικού, χωρίς επιπλέον αποζημίωση για

τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει δοκιμαστικό τμήμα 500μ^2, προκειμένου να

αποδείξει με εργαστηριακούς ελέγχους και σε συνδυασμό με μηχανιστική μέθοδο, ότι η βαφή θα

είναι κατασκευαστικής κλάσης Ρ7 ή ανώτερης, χωρίς επιπλέον αποζημίωση για τον Ανάδοχο.

· Πλήρως περαιωμένη εργασία, υλικά και συντήρηση μέχρι συμπλήρωσης 4Mio διελεύσεων και σε

κάθε περίπτωση παρέχεται εγγύηση 36 μηνών, με εναπομείναν πάχος καθόλη τη διάρκεια της εγγύησης

σε ποσοστό >97% του αρχικού, και αντιολισθηρότητα SRT μεγαλύτερη του 65% σύμφωνα με τη μελέτη,

τις ισχύουσες προδιαγραφές όμοιων έργων και τις εντολές της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,00

(Ολογράφως) : σαράντα ένα

A.T. : 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.95.2ΣΧ Αποκατάσταση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%

Αποκατάσταση σταμπωτού δαπέδου επί αντιολισθηρού ασφαλτοσκυροδέματος πυκνής σύνθεσης πάχους 4cm

συμπυκνωμένου, κατά εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-12-01 "Αντιολισθηρή στρώση

ασφαλτικού σκυροδέματος" με προσθήκη τροποποιητή ασφάλτου Γκιλσονίτη τύπου Γιούτα ΗΠΑ (Utah

USA)  και SBS τύπου Kraton NL, σταμπαρισμένο με ειδικά μεταλλικά καλούπια/πλέγματα στην

αναθερμανθείσα ασφαλτική επιφάνεια οπουδήποτε σχεδίου.

Η ανακατασκευή του αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα, η απαιτούμενη άσφαλτος 50/70 και ο Γκιλσονίτη

τύπου Γιούτα ΗΠΑ (Utah USA)  σε ποσοστό > 10% κατά βάρος συνδετικής ύλης (ασφάλτου 50/70) και

SBS τύπου Kraton NL  σε ποσοστό > 3% κατά βάρος συνδετικής ύλης (ασφάλτου 50/70), καθώς και της

εφαρμογής συστήματος ενίσχυσης οδοστρωμάτων από υαλόπλεγμα τύπου GlasGrid θα πληρώνονται

ιδιαιτέρως και δεν περιλαμβάνονται σ’αυτό το άρθρο.

Η εξάλειψη των κατασκευαστικών αρμών σε βάθος >3εκ καθώς και η επανασχεδίαση διακόσμηση της

αναθερμαθείσας  -με υπέρυθρες ακτίνες- ασφαλτικής επιφάνειας προς αποκατάσταση σε θερμοκρασία

70° έως 90º C πραγματοποιείται με την τοποθέτηση των ειδικών μεταλλικών πλεγμάτων Ευρωπαϊκής ή

Διεθνούς ποιοτικής αναγνώρισης για την εγχάραξη/αποτύπωση της επιφάνειας εφαρμογής σε κατάλληλα

σχέδια στην αναθερμανθείσα ασφαλτική επιφάνεια και πίεση αυτών με δονητικές πλάκες των 400Kg,

ώστε τα πλέγματα να εισχωρήσουν μέχρι 8 χλστ. Η εργασία αφαίρεσης πραγματοποιείται δι' απλών

μηχανικών μέσων και δια χειρός των μεταλλικών πλεγμάτων, με προσοχή, δηλαδή χωρίς διατάραξη του

αποτυπωμένου σχεδίου.

Εφαρμόζεται κατάλληλη βαφή τύπου CreaBond part A+B, σε πέντε (5) απαιτούμενες από τις

προδιαγραφές στρώσεις της εγχαραγμένης επιφάνειας, με θερμοκρασία του ασφαλτικής επιφάνειας

μέγιστο 40ºC και ελάχιστο 20 ºC, με μίγμα τροποποιημένου τσιμέντου/ακρυλικά πολυμερή που

περιέχουν συσσωματώματα, αποτελούνται από δύο μέρη, μία ρητίνη με τροποποιημένο λευκό τσιμέντο

και ένα σκληρυντικό (εποξική ρητίνη) και κατάλληλες χρωστικές ουσίες που περιέχουν ανακλαστικά

πρόσμικτα.

Η βαφή εφαρμόζεται με κατάλληλες βούρτσες ή κοφλέρ (μηχανικά μέσα), με επάλληλες λεπτές

στρώσεις επικάλυψης συνολικού πάχους 1600 μm μικρά (microns), (εμποτισμός), με ωρίμανση 24 ώρες

από την 5η στρώση χρώματος. Η τελική σχεδιασμένη επιφάνεια θα έχει τις παρακάτω ελάχιστες

προδιαγραφές:

· Αισθητική εναρμόνιση της επισκευασμένης επιφάνειας με το υπάρχον διακοσμητικό

ασφαλτικό.

· Απουσία κατασκευαστικών αρμών με μη καταστροφική μέθοδο επισκευών με υπέρυθρες ακτίνες

σε επιφάνεια >6 μ^2, τύπου C.A.R. Controlled Asphalt Replaster, ή ανάλογη πιστοποιημένη μη

καταστροφική μέθοδο ανακατασκευής εύκαμπτων οδοστρωμάτων ή ανώτερη μέθοδο, χωρίς επιπλέον

αποζημίωση για τον Ανάδοχο

· Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (χιόνι, βροχή, υψηλές θερμοκρασίες κλπ)

· Εξαιρετική αντοχή στις χημικές ουσίες/διάβρωση (λάδια, αλάτι κ.λ.π.)

· Εξαιρετική σταθερότητα των χρωμάτων

· Εξαιρετική απόδοση στην καταπολέμηση της αστικής θερμικής νησίδας

Συντελεστή ανακλαστικότητας 33<SRI <70  βάσει των προτύπων ASTM E 1980-01 ή ΕΝ 410

·       Εξαιρετική αντοχή σε κυκλοφορία οχημάτων. Να προκύπτουν οι προδιαγραφές από

πιστοποιητικό «BAST» κατασκευαστικής κλάσης Verkersclasse P7 (4Mio διελεύσεις πρότυπων 10τν

αξόνων) στα πρότυπα DIN EN 13197 & DIN EN 1436 ή ανώτερου υλικού, χωρίς επιπλέον αποζημίωση για

τον Ανάδοχο.

· Πλήρως περαιωμένη εργασία και υλικά και συντήρηση μέχρι συμπλήρωσης 4Mio διελεύσεων και

σε κάθε περίπτωση να παρέχεται εγγύηση 36 μηνών, με εναπομείναν πάχος καθόλη τη διάρκεια της

εγγύησης  σε ποσοστό >97% του αρχικού, και αντιολισθηρότητα SRT μεγαλύτερη του 65% σύμφωνα με

τη μελέτη τις ισχύουσες προδιαγραφές όμοιων έργων και τις εντολές της επίβλεψης

· Πλήρως περαιωμένη εργασία και υλικά ανά μ^2 ή ανά μέτρο μήκους για αποκατάσταση π.χ.

τομής οπτικών ινών, σύμφωνα με τη μελέτη τις ισχύουσες προδιαγραφές όμοιων έργων και τις

εντολές της επίβλεψης

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ (Αριθμητικά): 62,00

(Ολογράφως) : εξήντα δύο

                      

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κηφισιά,8-12-2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών

Η Μελετήτρια

Κηφησιά, 8-12-2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κηφισιά,8-12-2017
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του

Τμήματος Προγραμματισμού και
Μελετών

Μαρία ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Βασιλική ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

 Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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