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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν64.01.01 Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου
D125 mm,σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης απο σωλήνες u-PVC"
μήκους μέχρι 4,00μ (Τύπου 1 Αμπελάκια)

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D125 mm,

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC", μήκους μέχρι 4,00μ

(Τύπου 1 Αμπελάκια)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

-Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες, ημιβραχώδες ή βραχώδες περιλαμβανομένων

και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος

κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς

χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με

άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά

με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των

εργασιών εντός του ορύγματος και μέχριτης αποπεράτωσης αυτών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος(αν

απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές

σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην

τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

-Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών

αξόνων σε στρώσεις πάχους έως 25 cm με με θραυστό αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

-Το υλικό της επίχωσης (3Α), η δαπάνες μεταφοράς και θαλάσσιας αποζημείωσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή

προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται),

διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 25 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του

νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του

ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη

πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

-Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με ξυλοζεύγματα.

-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.

-Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως

απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων 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".

-Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήν

δαπέδων.

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

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

ευμεγέθων 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
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μέσα".

-Στο σημείο σύνδεσης της εξωτερικής διακλάδωσης με το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο του

ακινήτου στην ρυμοτομική γραμμή, κατασκευάζεται φρεάτιο προσαρμογής.

Το φρεάτιο θα είναι τύπου Τ απο PVC Φ200 όπου στο ένα άκρο θα έχει συστολή Φ200 - Φ125 και στο

άλλο άκρο συστολή Φ200 - Φ125. Στην τρίτη οπή του Τ τοποθετείται σωλήνα ελέγχου Φ200. Το

φρεάτιο Τ εγκιβωτίζεται μέσα σε σκυρόδεμα C12/16 όπου στο πάνω άκρο του σωλήνα θα φέρει πώμα

πλαστικό, βιδωτό που θα βιδώνει σε ειδικό πλαστικό τεμάχιο με βόλτες και θα προσαρμόζεται στο

χείλος του σωλήνα με ειδική κόλλα. Το πώμα θα περικλείεται μέσα σε φρεάτιο απο πρόχυτο άοπλο

σκυρόδεμα που στο πάνω μέρος θα φέρει διπλό χυτοσιδηρό κάλλυμα κατ'επέκτεση της επιφάνειας του

πεζοδρομίου με διάσταση 30χ30 εκ. και πάχος κάθε χυτοσιδήρου καλλύματος τουλάχιστον 5

χιλιοστών.

Στην τιμή περιλαβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η προσέγγιση, η τοποθέτηση, η σύνδεση όλων των

τεμαχίων, εξαρτημάτων και υλικών για την ασφαλή και έντεχνη κατασκευή και κάθε εργασία για την

πλήρη και κανονική λειτουργία του φρεατίου.

Οι συνδέσεις γενικά θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το νέο κανονισμό λειτουργίας δικτύου υπονόμων

της Ε.Υ.ΔΑ.Π. και τα συνημμένα σχέδια και σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαφραφές (Π.Δ.

6/86).

-Κατασκευή της σωλήνωσης με πλαστικούς σωλήνες Φ125 χιλ.PVC σειρά 41 ανεξάρτητα απο το μήκος

των τεμαχίων που θα χρησιμοποιηθούν και της τυχόν εμφανιζόμενης δυσχέρειας κατά την κατασκευή

σε πραγματικό εκτελεσθέν μήκος αγωγού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων, η μεταφορά, η

προσέγγιση, τοποθέτηση, η σύνδεση (η οποία γίνεται με ενσωματωμένο σύνδεσμο στο άκρο κάθε

σωλήνα και με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας αφού προηγουμένως καθαριστούν και κατά τα λοιπά

όπως ορίζουν οι εγκεκριμένες προδιαγραφές), η προμήθεια και η μεταφορά της άμμου, ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο τουλάχιστον 0,45 μ.,η δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού καθώς

και όλα τα τεμάχια, εξαρτήματα και εργασία για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη λειτουργία της

συνδέσεως (σωλήνωσης). Αναλυτικά η κατασκευή της σωληνώσεως και ο εγκιβωτισμός με άμμο θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης.

-Για την σύνδεση του αγωγού αποχέτευσης με τον κεντρικό αγωγό, μετά τη διάτρηση του σωλήνα με

ειδικό εξάρτημα διάνοιξης οπής, θα τοποθετείται πλαστικό ειδικό τεμάχιο (σαμάρι). Θα

καθαρίζεται εσωτερικά ο ειδικός δακτύλιος και εξωτερικά το ευθύ άκρο του σωλήνα της

διακλαδώσεως και θα επαλείφονται με ειδική κόλλα.

Τοποθετείται ο δακτύλιος με τρόπο ώστε να έρθει <<πρόσωπο>> με το ευθύ άκρο, αλείφεται με κόλλα

η εξωτερική επιφάνεια του δακτυλίου και καλύπτονται με χονδρή άμμο τα μέρη που έχουν επαλειφθεί

με κόλλα ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή του σωλήνα με την τσιμεντοκονία συνδέσεως και τέλος

εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα C16/20.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η διάτρηση, η προμήθεια, η μεταφορά, η προσέγγιση, η τοποθέτηση, η

σύνδεση όλων των τεμαχίων, εξαρτημάτων και υλικών και κάθε εργασία για την ασφαλή και έντεχνη

κατασκευή.

-Τη διάνοιξη οπής σε αγωγό απο σκυρόδεμα ή αμίαντο ανεξαρτήτου πάχους και διατομής, μορφής

ορθογωνικής ή κυκλικής για τη τοποθέτηση καταλλήλου ειδικού τεμαχίου σύνδεσης (σαμάρι) αγωγού

με αγωγό, με μέθοδοδιάτρησης που θα επηρεάσει την αντοχή και την ευστάθεια του αγωγού (χρήση

ελαφρών χειροκίνητων τρυπάνων, συσκευων αδιατάρακτης κοπής κ.τ.λ.), συμπεριλαμβανομένης της

δαπάνης εκσκαφής πρός δημιουργία εξωτερικού χώρου εργασίας.

-Τις εργασίες πλήρους επαναφοράς αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10

m

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

3. Ασφαλτική προεπάλειψη

4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη    ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων
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για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων

για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών

και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

-Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την

κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων,

λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους

με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της

συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03

"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων".

Επίσης στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του αυτού

τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην προτέρα

του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς    πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων

κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές    διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής

πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα

όρια της ζώνης    αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης

για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί,    κατά την επαναφορά

της

   επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

-Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του

Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις

διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος,

εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά

περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή

προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα    καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο

και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η    περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση

τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

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

- Οι πάσης φύσεως εργαστηριακές δοκιμές όπως : συμπυκνώσεων των επιχωμάτων, ασφαλτικών στρώσεων

και όποια άλλη εργαστηριακή δοκιμή απαιτηθεί από την υπηρεσία.

- Η φόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους προς απόθεση

σε οποιαδήποτε απόσταση (εκτός νήσου Σαλαμίνας).

Τιμή ανά σύνδεση (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 550,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν64.01.02 Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου
D125 mm,σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης απο σωλήνες u-PVC"
μήκους απο 4,01  μέχρι 7,00μ (Τύπου 1 Αμπελάκια)

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D125 mm,

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC" μήκους απο 4,01  μέχρι

7,00μ (Τύπου 1 Αμπελάκια)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

-Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες, ημιβραχώδες ή βραχώδες περιλαμβανομένων

και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος

κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς

χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με

άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά

με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των

εργασιών εντός του ορύγματος και μέχριτης αποπεράτωσης αυτών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος(αν

απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές

σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην

τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

-Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών

αξόνων σε στρώσεις πάχους έως 25 cm με με θραυστό αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

-Το υλικό της επίχωσης (3Α), η δαπάνες μεταφοράς και θαλάσσιας αποζημείωσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή

προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται),

διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 25 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του
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νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του

ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη

πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

-Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με ξυλοζεύγματα.

-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.

-Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως

απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων 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".

-Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήν

δαπέδων.

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

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

ευμεγέθων 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".

-Στο σημείο σύνδεσης της εξωτερικής διακλάδωσης με το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο του

ακινήτου στην ρυμοτομική γραμμή, κατασκευάζεται φρεάτιο προσαρμογής.

Το φρεάτιο θα είναι τύπου Τ απο PVC Φ200 όπου στο ένα άκρο θα έχει συστολή Φ200 - Φ125 και στο

άλλο άκρο συστολή Φ200 - Φ125. Στην τρίτη οπή του Τ τοποθετείται σωλήνα ελέγχου Φ200. Το

φρεάτιο Τ εγκιβωτίζεται μέσα σε σκυρόδεμα C12/16 όπου στο πάνω άκρο του σωλήνα θα φέρει πώμα

πλαστικό, βιδωτό που θα βιδώνει σε ειδικό πλαστικό τεμάχιο με βόλτες και θα προσαρμόζεται στο

χείλος του σωλήνα με ειδική κόλλα. Το πώμα θα περικλείεται μέσα σε φρεάτιο απο πρόχυτο άοπλο

σκυρόδεμα που στο πάνω μέρος θα φέρει διπλό χυτοσιδηρό κάλλυμα κατ'επέκτεση της επιφάνειας του

πεζοδρομίου με διάσταση 30χ30 εκ. και πάχος κάθε χυτοσιδήρου καλλύματος τουλάχιστον 5

χιλιοστών.

Στην τιμή περιλαβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η προσέγγιση, η τοποθέτηση, η σύνδεση όλων των

τεμαχίων, εξαρτημάτων και υλικών για την ασφαλή και έντεχνη κατασκευή και κάθε εργασία για την

πλήρη και κανονική λειτουργία του φρεατίου.

Οι συνδέσεις γενικά θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το νέο κανονισμό λειτουργίας δικτύου υπονόμων

της Ε.Υ.ΔΑ.Π. και τα συνημμένα σχέδια και σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαφραφές (Π.Δ.

6/86).

-Κατασκευή της σωλήνωσης με πλαστικούς σωλήνες Φ125 χιλ.PVC σειρά 41 ανεξάρτητα απο το μήκος

των τεμαχίων που θα χρησιμοποιηθούν και της τυχόν εμφανιζόμενης δυσχέρειας κατά την κατασκευή

σε πραγματικό εκτελεσθέν μήκος αγωγού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων, η μεταφορά, η

προσέγγιση, τοποθέτηση, η σύνδεση (η οποία γίνεται με ενσωματωμένο σύνδεσμο στο άκρο κάθε

σωλήνα και με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας αφού προηγουμένως καθαριστούν και κατά τα λοιπά

όπως ορίζουν οι εγκεκριμένες προδιαγραφές), η προμήθεια και η μεταφορά της άμμου, ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο τουλάχιστον 0,45 μ.,η δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού καθώς

και όλα τα τεμάχια, εξαρτήματα και εργασία για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη λειτουργία της

συνδέσεως (σωλήνωσης). Αναλυτικά η κατασκευή της σωληνώσεως και ο εγκιβωτισμός με άμμο θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης.

-Για την σύνδεση του αγωγού αποχέτευσης με τον κεντρικό αγωγό, μετά τη διάτρηση του σωλήνα με

ειδικό εξάρτημα διάνοιξης οπής, θα τοποθετείται πλαστικό ειδικό τεμάχιο (σαμάρι). Θα

καθαρίζεται εσωτερικά ο ειδικός δακτύλιος και εξωτερικά το ευθύ άκρο του σωλήνα της

διακλαδώσεως και θα επαλείφονται με ειδική κόλλα.

Τοποθετείται ο δακτύλιος με τρόπο ώστε να έρθει <<πρόσωπο>> με το ευθύ άκρο, αλείφεται με κόλλα
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η εξωτερική επιφάνεια του δακτυλίου και καλύπτονται με χονδρή άμμο τα μέρη που έχουν επαλειφθεί

με κόλλα ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή του σωλήνα με την τσιμεντοκονία συνδέσεως και τέλος

εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα C16/20.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η διάτρηση, η προμήθεια, η μεταφορά, η προσέγγιση, η τοποθέτηση, η

σύνδεση όλων των τεμαχίων, εξαρτημάτων και υλικών και κάθε εργασία για την ασφαλή και έντεχνη

κατασκευή.

-Τη διάνοιξη οπής σε αγωγό απο σκυρόδεμα ή αμίαντο ανεξαρτήτου πάχους και διατομής, μορφής

ορθογωνικής ή κυκλικής για τη τοποθέτηση καταλλήλου ειδικού τεμαχίου σύνδεσης (σαμάρι) αγωγού

με αγωγό, με μέθοδοδιάτρησης που θα επηρεάσει την αντοχή και την ευστάθεια του αγωγού (χρήση

ελαφρών χειροκίνητων τρυπάνων, συσκευων αδιατάρακτης κοπής κ.τ.λ.), συμπεριλαμβανομένης της

δαπάνης εκσκαφής πρός δημιουργία εξωτερικού χώρου εργασίας.

-Τις εργασίες πλήρους επαναφοράς αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10

m

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

3. Ασφαλτική προεπάλειψη

4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη    ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων

για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων

για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών

και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

-Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την

κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων,

λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους

με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της

συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03

"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων".

Επίσης στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του αυτού

τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην προτέρα

του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς    πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων

κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές    διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής

πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα

όρια της ζώνης    αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης

για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί,    κατά την επαναφορά

της

   επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

-Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του

Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις

διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος,

εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
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απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά

περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή

προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα    καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο

και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η    περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση

τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

-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.

- Οι πάσης φύσεως εργαστηριακές δοκιμές όπως : συμπυκνώσεων των επιχωμάτων, ασφαλτικών στρώσεων

και όποια άλλη εργαστηριακή δοκιμή απαιτηθεί από την υπηρεσία.

- Η φόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους προς απόθεση

σε οποιαδήποτε απόσταση (εκτός νήσου Σαλαμίνας).

Τιμή ανά σύνδεση (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 690,00

(Ολογράφως) : εξακόσια ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν64.01.03 Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου
D125 mm,σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης απο σωλήνες u-PVC"
μήκους απο 7,01 μέχρι 10,00μ (Τύπου 1 Αμπελάκια)

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D125 mm,

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC"  μήκους απο 7,01 μέχρι

10,00μ (Τύπου 1 Αμπελάκια)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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-Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες, ημιβραχώδες ή βραχώδες περιλαμβανομένων

και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος

κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς

χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με

άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά

με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των

εργασιών εντός του ορύγματος και μέχριτης αποπεράτωσης αυτών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος(αν

απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές

σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην

τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

-Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών

αξόνων σε στρώσεις πάχους έως 25 cm με με θραυστό αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

-Το υλικό της επίχωσης (3Α), η δαπάνες μεταφοράς και θαλάσσιας αποζημείωσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή

προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται),

διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 25 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του

νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του

ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη

πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

-Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με ξυλοζευγματα.

-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.

-Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως

απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων 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".

-Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήν

δαπέδων.

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

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

ευμεγέθων 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".

-Στο σημείο σύνδεσης της εξωτερικής διακλάδωσης με το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο του

ακινήτου στην ρυμοτομική γραμμή, κατασκευάζεται φρεάτιο προσαρμογής.

Το φρεάτιο θα είναι τύπου Τ απο PVC Φ200 όπου στο ένα άκρο θα έχει συστολή Φ200 - Φ125 και στο

άλλο άκρο συστολή Φ200 - Φ125. Στην τρίτη οπή του Τ τοποθετείται σωλήνα ελέγχου Φ200. Το

φρεάτιο Τ εγκιβωτίζεται μέσα σε σκυρόδεμα C12/16 όπου στο πάνω άκρο του σωλήνα θα φέρει πώμα

πλαστικό, βιδωτό που θα βιδώνει σε ειδικό πλαστικό τεμάχιο με βόλτες και θα προσαρμόζεται στο

χείλος του σωλήνα με ειδική κόλλα. Το πώμα θα περικλείεται μέσα σε φρεάτιο απο πρόχυτο άοπλο

σκυρόδεμα που στο πάνω μέρος θα φέρει διπλό χυτοσιδηρό κάλλυμα κατ'επέκτεση της επιφάνειας του

πεζοδρομίου με διάσταση 30χ30 εκ. και πάχος κάθε χυτοσιδήρου καλλύματος τουλάχιστον 5

χιλιοστών.

Στην τιμή περιλαβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η προσέγγιση, η τοποθέτηση, η σύνδεση όλων των
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τεμαχίων, εξαρτημάτων και υλικών για την ασφαλή και έντεχνη κατασκευή και κάθε εργασία για την

πλήρη και κανονική λειτουργία του φρεατίου.

Οι συνδέσεις γενικά θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το νέο κανονισμό λειτουργίας δικτύου υπονόμων

της Ε.Υ.ΔΑ.Π. και τα συνημμένα σχέδια και σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαφραφές (Π.Δ.

6/86).

-Κατασκευή της σωλήνωσης με πλαστικούς σωλήνες Φ125 χιλ.PVC σειρά 41 ανεξάρτητα απο το μήκος

των τεμαχίων που θα χρησιμοποιηθούν και της τυχόν εμφανιζόμενης δυσχέρειας κατά την κατασκευή

σε πραγματικό εκτελεσθέν μήκος αγωγού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων, η μεταφορά, η

προσέγγιση, τοποθέτηση, η σύνδεση (η οποία γίνεται με ενσωματωμένο σύνδεσμο στο άκρο κάθε

σωλήνα και με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας αφού προηγουμένως καθαριστούν και κατά τα λοιπά

όπως ορίζουν οι εγκεκριμένες προδιαγραφές), η προμήθεια και η μεταφορά της άμμου, ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο τουλάχιστον 0,45 μ.,η δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού καθώς

και όλα τα τεμάχια, εξαρτήματα και εργασία για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη λειτουργία της

συνδέσεως (σωλήνωσης). Αναλυτικά η κατασκευή της σωληνώσεως και ο εγκιβωτισμός με άμμο θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης.

-Για την σύνδεση του αγωγού αποχέτευσης με τον κεντρικό αγωγό, μετά τη διάτρηση του σωλήνα με

ειδικό εξάρτημα διάνοιξης οπής, θα τοποθετείται πλαστικό ειδικό τεμάχιο (σαμάρι). Θα

καθαρίζεται εσωτερικά ο ειδικός δακτύλιος και εξωτερικά το ευθύ άκρο του σωλήνα της

διακλαδώσεως και θα επαλείφονται με ειδική κόλλα.

Τοποθετείται ο δακτύλιος με τρόπο ώστε να έρθει <<πρόσωπο>> με το ευθύ άκρο, αλείφεται με κόλλα

η εξωτερική επιφάνεια του δακτυλίου και καλύπτονται με χονδρή άμμο τα μέρη που έχουν επαλειφθεί

με κόλλα ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή του σωλήνα με την τσιμεντοκονία συνδέσεως και τέλος

εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα C16/20.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η διάτρηση, η προμήθεια, η μεταφορά, η προσέγγιση, η τοποθέτηση, η

σύνδεση όλων των τεμαχίων, εξαρτημάτων και υλικών και κάθε εργασία για την ασφαλή και έντεχνη

κατασκευή.

-Τη διάνοιξη οπής σε αγωγό απο σκυρόδεμα ή αμίαντο ανεξαρτήτου πάχους και διατομής, μορφής

ορθογωνικής ή κυκλικής για τη τοποθέτηση καταλλήλου ειδικού τεμαχίου σύνδεσης (σαμάρι) αγωγού

με αγωγό, με μέθοδοδιάτρησης που θα επηρεάσει την αντοχή και την ευστάθεια του αγωγού (χρήση

ελαφρών χειροκίνητων τρυπάνων, συσκευων αδιατάρακτης κοπής κ.τ.λ.), συμπεριλαμβανομένης της

δαπάνης εκσκαφής πρός δημιουργία εξωτερικού χώρου εργασίας.

-Τις εργασίες πλήρους επαναφοράς αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10

m

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

3. Ασφαλτική προεπάλειψη

4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη    ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων

για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων

για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών

και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

-Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την

κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων,

λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους

με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της

συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03

"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων".

Επίσης στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του αυτού

τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
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β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην προτέρα

του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς    πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων

κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές    διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής

πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα

όρια της ζώνης    αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης

για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί,    κατά την επαναφορά

της

   επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

-Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του

Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις

διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος,

εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά

περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή

προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα    καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο

και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η    περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση

τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

-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
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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.

- Οι πάσης φύσεως εργαστηριακές δοκιμές όπως : συμπυκνώσεων των επιχωμάτων, ασφαλτικών στρώσεων

και όποια άλλη εργαστηριακή δοκιμή απαιτηθεί από την υπηρεσία.

- Η φόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους προς απόθεση

σε οποιαδήποτε απόσταση (εκτός νήσου Σαλαμίνας).

Τιμή ανά σύνδεση (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 890,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν64.02.01 Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου
D125 mm,σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης απο σωλήνες u-PVC"
μήκους μέχρι 4,00μ (Τύπου 2 Σελήνια)

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D125 mm,

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC", μήκους μέχρι 4,00μ

(Τύπου 2 Σελήνια)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

-Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες, ημιβραχώδες ή βραχώδες περιλαμβανομένων

και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος

κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς

χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με

άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά

με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των

εργασιών εντός του ορύγματος και μέχριτης αποπεράτωσης αυτών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος(αν

απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές

σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην

τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

-Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών

αξόνων σε στρώσεις πάχους έως 25 cm με με θραυστό αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

-Το υλικό της επίχωσης (3Α), η δαπάνες μεταφοράς και θαλάσσιας αποζημείωσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή

προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται),

διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 25 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του

νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του

ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη

πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

-Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με ξυλοζεύγματα.

-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.

-Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως

απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η
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συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων 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".

-Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήν

δαπέδων.

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

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

ευμεγέθων 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".

-Στο σημείο σύνδεσης της εξωτερικής διακλάδωσης με το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο του

ακινήτου στην ρυμοτομική γραμμή, κατασκευάζεται φρεάτιο προσαρμογής.

Το φρεάτιο θα είναι τύπου Τ απο PVC Φ200 όπου στο ένα άκρο θα έχει συστολή Φ200 - Φ125 και στο

άλλο άκρο συστολή Φ200 - Φ125. Στην τρίτη οπή του Τ τοποθετείται σωλήνα ελέγχου Φ200. Το

φρεάτιο Τ εγκιβωτίζεται μέσα σε σκυρόδεμα C12/16 όπου στο πάνω άκρο του σωλήνα θα φέρει πώμα

πλαστικό, βιδωτό που θα βιδώνει σε ειδικό πλαστικό τεμάχιο με βόλτες και θα προσαρμόζεται στο

χείλος του σωλήνα με ειδική κόλλα. Το πώμα θα περικλείεται μέσα σε φρεάτιο απο πρόχυτο άοπλο

σκυρόδεμα που στο πάνω μέρος θα φέρει διπλό χυτοσιδηρό κάλλυμα κατ'επέκτεση της επιφάνειας του

πεζοδρομίου με διάσταση 30χ30 εκ. και πάχος κάθε χυτοσιδήρου καλλύματος τουλάχιστον 5

χιλιοστών.

Στην τιμή περιλαβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η προσέγγιση, η τοποθέτηση, η σύνδεση όλων των

τεμαχίων, εξαρτημάτων και υλικών για την ασφαλή και έντεχνη κατασκευή και κάθε εργασία για την

πλήρη και κανονική λειτουργία του φρεατίου.

Οι συνδέσεις γενικά θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το νέο κανονισμό λειτουργίας δικτύου υπονόμων

της Ε.Υ.ΔΑ.Π. και τα συνημμένα σχέδια και σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαφραφές (Π.Δ.

6/86).

-Κατασκευή της σωλήνωσης με πλαστικούς σωλήνες Φ125 χιλ.PVC σειρά 41 ανεξάρτητα απο το μήκος

των τεμαχίων που θα χρησιμοποιηθούν και της τυχόν εμφανιζόμενης δυσχέρειας κατά την κατασκευή

σε πραγματικό εκτελεσθέν μήκος αγωγού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων, η μεταφορά, η

προσέγγιση, τοποθέτηση, η σύνδεση (η οποία γίνεται με ενσωματωμένο σύνδεσμο στο άκρο κάθε

σωλήνα και με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας αφού προηγουμένως καθαριστούν και κατά τα λοιπά

όπως ορίζουν οι εγκεκριμένες προδιαγραφές), η προμήθεια και η μεταφορά της άμμου, ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο τουλάχιστον 0,45 μ.,η δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού καθώς

και όλα τα τεμάχια, εξαρτήματα και εργασία για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη λειτουργία της

συνδέσεως (σωλήνωσης). Αναλυτικά η κατασκευή της σωληνώσεως και ο εγκιβωτισμός με άμμο θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης.

-Για την σύνδεση του αγωγού αποχέτευσης με τον κεντρικό αγωγό, μετά τη διάτρηση του σωλήνα με

ειδικό εξάρτημα διάνοιξης οπής, θα τοποθετείται πλαστικό ειδικό τεμάχιο (σαμάρι). Θα

καθαρίζεται εσωτερικά ο ειδικός δακτύλιος και εξωτερικά το ευθύ άκρο του σωλήνα της

διακλαδώσεως και θα επαλείφονται με ειδική κόλλα.

Τοποθετείται ο δακτύλιος με τρόπο ώστε να έρθει <<πρόσωπο>> με το ευθύ άκρο, αλείφεται με κόλλα

η εξωτερική επιφάνεια του δακτυλίου και καλύπτονται με χονδρή άμμο τα μέρη που έχουν επαλειφθεί

με κόλλα ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή του σωλήνα με την τσιμεντοκονία συνδέσεως και τέλος

εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα C16/20.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η διάτρηση, η προμήθεια, η μεταφορά, η προσέγγιση, η τοποθέτηση, η

σύνδεση όλων των τεμαχίων, εξαρτημάτων και υλικών και κάθε εργασία για την ασφαλή και έντεχνη

κατασκευή.

-Τη διάνοιξη οπής σε αγωγό απο σκυρόδεμα ή αμίαντο ανεξαρτήτου πάχους και διατομής, μορφής

ορθογωνικής ή κυκλικής για τη τοποθέτηση καταλλήλου ειδικού τεμαχίου σύνδεσης (σαμάρι) αγωγού

με αγωγό, με μέθοδοδιάτρησης που θα επηρεάσει την αντοχή και την ευστάθεια του αγωγού (χρήση

ελαφρών χειροκίνητων τρυπάνων, συσκευων αδιατάρακτης κοπής κ.τ.λ.), συμπεριλαμβανομένης της

δαπάνης εκσκαφής πρός δημιουργία εξωτερικού χώρου εργασίας.
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-Τις εργασίες πλήρους επαναφοράς αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10

m

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

3. Ασφαλτική προεπάλειψη

4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη    ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων

για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων

για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών

και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

-Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την

κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων,

λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους

με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της

συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03

"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων".

Επίσης στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του αυτού

τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην προτέρα

του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς    πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων

κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές    διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής

πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα

όρια της ζώνης    αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης

για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί,    κατά την επαναφορά

της

   επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

-Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του

Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις

διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος,

εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά

περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή

προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα    καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο
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και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η    περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση

τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

-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.

- Οι πάσης φύσεως εργαστηριακές δοκιμές όπως : συμπυκνώσεων των επιχωμάτων, ασφαλτικών στρώσεων

και όποια άλλη εργαστηριακή δοκιμή απαιτηθεί από την υπηρεσία.

- Η φόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους προς απόθεση

σε οποιαδήποτε απόσταση (εκτός νήσου Σαλαμίνας).

Τιμή ανά σύνδεση (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 570,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν64.02.02 Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου
D125 mm,σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης απο σωλήνες u-PVC"
μήκους απο 4,01  μέχρι 7,00μ (Τύπου 2 Σελήνια)

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D125 mm,

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC" μήκους απο 4,01  μέχρι

7,00μ (Τύπου 2 Σελήνια)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

-Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες, ημιβραχώδες ή βραχώδες περιλαμβανομένων

και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος

κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς

χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με

άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά

με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των

εργασιών εντός του ορύγματος και μέχριτης αποπεράτωσης αυτών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος(αν

απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές

σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα
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με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην

τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

-Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών

αξόνων σε στρώσεις πάχους έως 25 cm με με θραυστό αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

-Το υλικό της επίχωσης (3Α), η δαπάνες μεταφοράς και θαλάσσιας αποζημείωσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή

προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται),

διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 25 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του

νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του

ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη

πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

-Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με ξυλοζευγματα.

-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.

-Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως

απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων 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".

-Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήν

δαπέδων.

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

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

ευμεγέθων 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".

-Στο σημείο σύνδεσης της εξωτερικής διακλάδωσης με το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο του

ακινήτου στην ρυμοτομική γραμμή, κατασκευάζεται φρεάτιο προσαρμογής.

Το φρεάτιο θα είναι τύπου Τ απο PVC Φ200 όπου στο ένα άκρο θα έχει συστολή Φ200 - Φ125 και στο

άλλο άκρο συστολή Φ200 - Φ125. Στην τρίτη οπή του Τ τοποθετείται σωλήνα ελέγχου Φ200. Το

φρεάτιο Τ εγκιβωτίζεται μέσα σε σκυρόδεμα C12/16 όπου στο πάνω άκρο του σωλήνα θα φέρει πώμα

πλαστικό, βιδωτό που θα βιδώνει σε ειδικό πλαστικό τεμάχιο με βόλτες και θα προσαρμόζεται στο

χείλος του σωλήνα με ειδική κόλλα. Το πώμα θα περικλείεται μέσα σε φρεάτιο απο πρόχυτο άοπλο

σκυρόδεμα που στο πάνω μέρος θα φέρει διπλό χυτοσιδηρό κάλλυμα κατ'επέκτεση της επιφάνειας του

πεζοδρομίου με διάσταση 30χ30 εκ. και πάχος κάθε χυτοσιδήρου καλλύματος τουλάχιστον 5

χιλιοστών.

Στην τιμή περιλαβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η προσέγγιση, η τοποθέτηση, η σύνδεση όλων των

τεμαχίων, εξαρτημάτων και υλικών για την ασφαλή και έντεχνη κατασκευή και κάθε εργασία για την

πλήρη και κανονική λειτουργία του φρεατίου.

Οι συνδέσεις γενικά θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το νέο κανονισμό λειτουργίας δικτύου υπονόμων

της Ε.Υ.ΔΑ.Π. και τα συνημμένα σχέδια και σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαφραφές (Π.Δ.

6/86).

-Κατασκευή της σωλήνωσης με πλαστικούς σωλήνες Φ125 χιλ.PVC σειρά 41 ανεξάρτητα απο το μήκος

των τεμαχίων που θα χρησιμοποιηθούν και της τυχόν εμφανιζόμενης δυσχέρειας κατά την κατασκευή

σε πραγματικό εκτελεσθέν μήκος αγωγού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων, η μεταφορά, η

προσέγγιση, τοποθέτηση, η σύνδεση (η οποία γίνεται με ενσωματωμένο σύνδεσμο στο άκρο κάθε

σωλήνα και με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας αφού προηγουμένως καθαριστούν και κατά τα λοιπά

όπως ορίζουν οι εγκεκριμένες προδιαγραφές), η προμήθεια και η μεταφορά της άμμου, ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο τουλάχιστον 0,45 μ.,η δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού καθώς
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και όλα τα τεμάχια, εξαρτήματα και εργασία για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη λειτουργία της

συνδέσεως (σωλήνωσης). Αναλυτικά η κατασκευή της σωληνώσεως και ο εγκιβωτισμός με άμμο θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης.

-Για την σύνδεση του αγωγού αποχέτευσης με τον κεντρικό αγωγό, μετά τη διάτρηση του σωλήνα με

ειδικό εξάρτημα διάνοιξης οπής, θα τοποθετείται πλαστικό ειδικό τεμάχιο (σαμάρι). Θα

καθαρίζεται εσωτερικά ο ειδικός δακτύλιος και εξωτερικά το ευθύ άκρο του σωλήνα της

διακλαδώσεως και θα επαλείφονται με ειδική κόλλα.

Τοποθετείται ο δακτύλιος με τρόπο ώστε να έρθει <<πρόσωπο>> με το ευθύ άκρο, αλείφεται με κόλλα

η εξωτερική επιφάνεια του δακτυλίου και καλύπτονται με χονδρή άμμο τα μέρη που έχουν επαλειφθεί

με κόλλα ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή του σωλήνα με την τσιμεντοκονία συνδέσεως και τέλος

εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα C16/20.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η διάτρηση, η προμήθεια, η μεταφορά, η προσέγγιση, η τοποθέτηση, η

σύνδεση όλων των τεμαχίων, εξαρτημάτων και υλικών και κάθε εργασία για την ασφαλή και έντεχνη

κατασκευή.

-Τη διάνοιξη οπής σε αγωγό απο σκυρόδεμα ή αμίαντο ανεξαρτήτου πάχους και διατομής, μορφής

ορθογωνικής ή κυκλικής για τη τοποθέτηση καταλλήλου ειδικού τεμαχίου σύνδεσης (σαμάρι) αγωγού

με αγωγό, με μέθοδοδιάτρησης που θα επηρεάσει την αντοχή και την ευστάθεια του αγωγού (χρήση

ελαφρών χειροκίνητων τρυπάνων, συσκευων αδιατάρακτης κοπής κ.τ.λ.), συμπεριλαμβανομένης της

δαπάνης εκσκαφής πρός δημιουργία εξωτερικού χώρου εργασίας.

-Τις εργασίες πλήρους επαναφοράς αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10

m

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

3. Ασφαλτική προεπάλειψη

4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη    ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων

για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων

για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών

και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

-Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την

κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων,

λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους

με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της

συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03

"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων".

Επίσης στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του αυτού

τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην προτέρα

του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς    πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων

κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές    διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής

πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα

όρια της ζώνης    αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης

για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί,    κατά την επαναφορά

της

   επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

-Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του

Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις
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διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος,

εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά

περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή

προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα    καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο

και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η    περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση

τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

-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.

- Οι πάσης φύσεως εργαστηριακές δοκιμές όπως : συμπυκνώσεων των επιχωμάτων, ασφαλτικών στρώσεων

και όποια άλλη εργαστηριακή δοκιμή απαιτηθεί από την υπηρεσία.

- Η φόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους προς απόθεση

σε οποιαδήποτε απόσταση (εκτός νήσου Σαλαμίνας).

Τιμή ανά σύνδεση (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 720,00

(Ολογράφως) : επτακόσια είκοσι
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν64.02.03 Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου
D125 mm,σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης απο σωλήνες u-PVC"
μήκους απο 7,01 μέχρι 10,00μ (Τύπου 2 Σελήνια)

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D125 mm,

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC"  μήκους απο 7,01 μέχρι

10,00μ (Τύπου 2 Σελήνια)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

-Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες, ημιβραχώδες ή βραχώδες περιλαμβανομένων

και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος

κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς

χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με

άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά

με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των

εργασιών εντός του ορύγματος και μέχριτης αποπεράτωσης αυτών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος(αν

απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές

σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην

τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

-Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών

αξόνων σε στρώσεις πάχους έως 25 cm με με θραυστό αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

-Το υλικό της επίχωσης (3Α), η δαπάνες μεταφοράς και θαλάσσιας αποζημείωσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή

προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται),

διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 25 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του

νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του

ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη

πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

-Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με ξυλοζευματα.

-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.

-Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως

απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων 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".

-Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήν

δαπέδων.

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

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

ευμεγέθων 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".
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-Στο σημείο σύνδεσης της εξωτερικής διακλάδωσης με το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο του

ακινήτου στην ρυμοτομική γραμμή, κατασκευάζεται φρεάτιο προσαρμογής.

Το φρεάτιο θα είναι τύπου Τ απο PVC Φ200 όπου στο ένα άκρο θα έχει συστολή Φ200 - Φ125 και στο

άλλο άκρο συστολή Φ200 - Φ125. Στην τρίτη οπή του Τ τοποθετείται σωλήνα ελέγχου Φ200. Το

φρεάτιο Τ εγκιβωτίζεται μέσα σε σκυρόδεμα C12/16 όπου στο πάνω άκρο του σωλήνα θα φέρει πώμα

πλαστικό, βιδωτό που θα βιδώνει σε ειδικό πλαστικό τεμάχιο με βόλτες και θα προσαρμόζεται στο

χείλος του σωλήνα με ειδική κόλλα. Το πώμα θα περικλείεται μέσα σε φρεάτιο απο πρόχυτο άοπλο

σκυρόδεμα που στο πάνω μέρος θα φέρει διπλό χυτοσιδηρό κάλλυμα κατ'επέκτεση της επιφάνειας του

πεζοδρομίου με διάσταση 30χ30 εκ. και πάχος κάθε χυτοσιδήρου καλλύματος τουλάχιστον 5

χιλιοστών.

Στην τιμή περιλαβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η προσέγγιση, η τοποθέτηση, η σύνδεση όλων των

τεμαχίων, εξαρτημάτων και υλικών για την ασφαλή και έντεχνη κατασκευή και κάθε εργασία για την

πλήρη και κανονική λειτουργία του φρεατίου.

Οι συνδέσεις γενικά θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το νέο κανονισμό λειτουργίας δικτύου υπονόμων

της Ε.Υ.ΔΑ.Π. και τα συνημμένα σχέδια και σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαφραφές (Π.Δ.

6/86).

-Κατασκευή της σωλήνωσης με πλαστικούς σωλήνες Φ125 χιλ.PVC σειρά 41 ανεξάρτητα απο το μήκος

των τεμαχίων που θα χρησιμοποιηθούν και της τυχόν εμφανιζόμενης δυσχέρειας κατά την κατασκευή

σε πραγματικό εκτελεσθέν μήκος αγωγού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων, η μεταφορά, η

προσέγγιση, τοποθέτηση, η σύνδεση (η οποία γίνεται με ενσωματωμένο σύνδεσμο στο άκρο κάθε

σωλήνα και με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας αφού προηγουμένως καθαριστούν και κατά τα λοιπά

όπως ορίζουν οι εγκεκριμένες προδιαγραφές), η προμήθεια και η μεταφορά της άμμου, ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο τουλάχιστον 0,45 μ.,η δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού καθώς

και όλα τα τεμάχια, εξαρτήματα και εργασία για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη λειτουργία της

συνδέσεως (σωλήνωσης). Αναλυτικά η κατασκευή της σωληνώσεως και ο εγκιβωτισμός με άμμο θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης.

-Για την σύνδεση του αγωγού αποχέτευσης με τον κεντρικό αγωγό, μετά τη διάτρηση του σωλήνα με

ειδικό εξάρτημα διάνοιξης οπής, θα τοποθετείται πλαστικό ειδικό τεμάχιο (σαμάρι). Θα

καθαρίζεται εσωτερικά ο ειδικός δακτύλιος και εξωτερικά το ευθύ άκρο του σωλήνα της

διακλαδώσεως και θα επαλείφονται με ειδική κόλλα.

Τοποθετείται ο δακτύλιος με τρόπο ώστε να έρθει <<πρόσωπο>> με το ευθύ άκρο, αλείφεται με κόλλα

η εξωτερική επιφάνεια του δακτυλίου και καλύπτονται με χονδρή άμμο τα μέρη που έχουν επαλειφθεί

με κόλλα ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή του σωλήνα με την τσιμεντοκονία συνδέσεως και τέλος

εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα C16/20.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η διάτρηση, η προμήθεια, η μεταφορά, η προσέγγιση, η τοποθέτηση, η

σύνδεση όλων των τεμαχίων, εξαρτημάτων και υλικών και κάθε εργασία για την ασφαλή και έντεχνη

κατασκευή.

-Τη διάνοιξη οπής σε αγωγό απο σκυρόδεμα ή αμίαντο ανεξαρτήτου πάχους και διατομής, μορφής

ορθογωνικής ή κυκλικής για τη τοποθέτηση καταλλήλου ειδικού τεμαχίου σύνδεσης (σαμάρι) αγωγού

με αγωγό, με μέθοδοδιάτρησης που θα επηρεάσει την αντοχή και την ευστάθεια του αγωγού (χρήση

ελαφρών χειροκίνητων τρυπάνων, συσκευων αδιατάρακτης κοπής κ.τ.λ.), συμπεριλαμβανομένης της

δαπάνης εκσκαφής πρός δημιουργία εξωτερικού χώρου εργασίας.

-Τις εργασίες πλήρους επαναφοράς αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10

m

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

3. Ασφαλτική προεπάλειψη

4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη    ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων

για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων

για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών
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και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

-Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την

κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων,

λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους

με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της

συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03

"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων".

Επίσης στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του αυτού

τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην προτέρα

του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς    πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων

κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές    διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής

πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα

όρια της ζώνης    αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης

για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί,    κατά την επαναφορά

της

   επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

-Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του

Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις

διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος,

εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά

περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή

προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα    καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο

και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η    περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση

τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

-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,
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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.

- Οι πάσης φύσεως εργαστηριακές δοκιμές όπως : συμπυκνώσεων των επιχωμάτων, ασφαλτικών στρώσεων

και όποια άλλη εργαστηριακή δοκιμή απαιτηθεί από την υπηρεσία.

- Η φόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους προς απόθεση

σε οποιαδήποτε απόσταση (εκτός νήσου Σαλαμίνας).

Τιμή ανά σύνδεση (τεμ).

(Ολογράφως) : εννιακόσια τριάντα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 930,00

                      

Ο μελετητής ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Δημητράκης Γεωργιοσ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.3

Κριτσίκης Νικόλαος
Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ6)
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