ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
µε βάση την εγκύκλιο 25 (∆17α/04/103/ΦΝ437)
Τα παρακάτω άρθρα δεν περιέχονται στα εγκεκριµένα τιµολόγια του ΥΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,

συντάχθηκαν

βάση
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αυτά

ή

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
από

τα

&

παλιά

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
τιµολόγια

του

αλλά
ΥΠ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ή από έρευνα
αγοράς ή από τιµολόγια έργων που δηµοπρατήθηκαν στο παρελθόν. Ο κωδικός
τους είναι νέος σε συνέχεια των εγκεκριµένων τιµολογίων.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆Ο :
1.

17

A.T.:

Ν. Ο∆Ο ∆ - 8.3

Επισκευή
παλαιού
οδοστρώµατος

ασφαλτικού

Αναθεωρείται µε Ο∆Ο 4720Α

Άρθρο Ν. Ο∆Ο ∆-8.3. Επισκευή παλαιού ασφαλτικού οδοστρώµατος
(Για αναθεώρηση Ο∆Ο 4720 Α)
Για την πλήρη κατασκευή (εργασία και υλικά)επισκευής παλαιού ασφαλτικού
οδοστρώµατος µε ασφαλτόµιγµα της ΠΤΠΑ 265 (υλικά ασφαλτικής
ισοπεδωτικής στρώσης), η οποία εκτελείται σύµφωνα µε την ΠΤΠ 29Α και τους
όρους δηµοπράτησης εµβαδού έως 12m2 και περιλαµβάνει:
-Τη δαπάνη, προµήθεια και µεταφορά επί του τόπου του έργου όλων των
απαιτούµενων υλικών (αδρανή υλικά, άσφαλτος, ασφαλτικό γαλάκτωµα, καθαρό
πετρέλαιο κ.λπ.)
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-Την κοπή µε τον ασφαλτοκόπτη του φθαρµένου ασφαλτοτάπητα για
κατακορύφωση των παρειών.
-Τη διάνοιξη, καθαρισµό των λάκκων και την αποµάκρυνση των άχρηστων υλικών
σε οποιαδήποτε θέση απόθεσης, όπου επιτρέπει η αρµόδια αρχή (Αστυνοµία).
-Τη συµπύκνωση του πυθµένα των λάκκων µε στρώσεις βάσεις και υπόβασης
µεταβλητού πάχους από θραυστό υλικό λατοµείου.
-Τη διάστρωση ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτικού όξινου γαλακτώµατος
στο αργό υλικό του πυθµένα και των παρειών των λάκκων αντίστοιχα.
-Τη διάστρωση και συµπύκνωση του ασφαλτοµίγµατος της Π.Τ.Π.Α. 265.
Τιµή για κάθε τετραγωνικό µέτρο (m2) συµπεπιεσµένου υλικού που επιµετράται
από τις διαστάσεις των λάκκων
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθµητικά: ( 35,00 )

2.
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A.T.:

Επισκευή φθαρµένων
επενδύσεων από κυβόλιθο
κολυµβητών ή σε άµµο,
τµηµάτων από σχιστοπλακες ή
µαρµαροεπενδυσεων

Ν. Ο∆Ο Β 52.2.1

Αναθεωρείται µε Ο∆Ο 2922

Άρθρο Ν. Ο∆Ο Β 52.2.1

Επισκευή φθαρµένων επενδύσεων από κυβόλιθο
κολυµβητών ή σε άµµο, τµηµάτων από
σχιστοπλακες ή µαρµαροεπενδυσεων
(Για αναθεώρηση Ο∆Ο 2922)
Επισκευή φθαρµένων επενδύσεων από κυβόλιθο κολυµβητών ή σε άµµο,
τµηµάτων από σχιστοπλακες ή µαρµαροεπενδυσεων µετά την αφαίρεση των κυβόλιθων ή
της σχιστοπλακας ή του µαρµάρου, την καθαίρεση της φθαρµένων βάσης σκυροδέµατος
πάχους 15cm δια χειρών, επισκευή της υπόβασης µε αφαίρεση της υπάρχουσας
υπόβασης, επισκευή µε υγιή υπόβαση (3Α πάχους έως 20 εκ.) και κατασκευή βάσης από
µπετόν (C16/20) πάχους 15 εκ., τοποθέτηση νέων υλικών (κυβόλιθων , σχιστοπλακας ,
µαρµάρου) ίδιου µεγέθους , διαστάσεων και σχεδίου (πάχος σχιστοπλακας ή µαρµάρου
εως 3cm) µε τον ίδιο τρόπο δηλαδή µε τσιµεντοκονία πάχους 2,5 εκ. ή άµµο, αρµολόγηµα
και συµπύκνωση.

2

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά επί τόπου του έργου, καθαίρεσης
, επισκευής και αποµάκρυνση των µπαζών σε απόσταση που επιτρέπει η Αστυνοµική
Αρχή και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ενός m2 επιδιορθωµένης επιφάνειας
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθµητικά: ( 35,00 )

3.
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A.T.:

Ν. Ο∆Ο Β-29.1.1.1

Ανακατασκευή φθαρµένου
οδοστρώµατος από σκυρόδεµα.

Αναθεωρείται µε Ο∆Ο 2531

Άρθρο Ν. Ο∆Ο Β-29.1.1.1

Ανακατασκευή φθαρµένου
οδοστρώµατος από σκυρόδεµα.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2531)

Ανακατασκευή φθαρµένου οδοστρώµατος από σκυρόδεµα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η κοπή του σκυροδέµατος περιµετρικά του φθαρµένου
τµήµατος, η καθαίρεση του τµήµατος εντός των ορίων της κοπής, η αποµάκρυνση
των µπαζών, η µόρφωση της σκάφης µε 3Α, 15 εκ. πριν την τελική επιφάνεια και
η επανακατασκευή του οδοστρώµατος µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, πάχους
15 εκ. η µόρφωση της τελικής επιφάνειας του οδοστρώµατος όµοια µε το γενικό
σύνολο (π.χ. ραβδωτή επιφάνεια) και κατάλληλη σήµανση έως τη σκλήρυνση του
σκυροδέµατος
Τιµή 1m2 πλήρως κατασκευασµένου οδοστρώµατος πάχους 15 εκ.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθµητικά: ( 37,00 )
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A.T.:

Ν. Ο∆Ο Ε-4.1.01

Προµήθεια και τοποθέτηση στύλων.

Αναθεωρείται µε Ο∆Ο 2653
Άρθρο Ν. Ο∆Ο Ε-4.1.01

Προµήθεια και τοποθέτηση στύλων
( Αναθεώρηση Ο∆Ο 2653 )
Η τοποθέτηση των στύλων θα επιτυγχάνεται µετά τη διάνοιξη της οπής
διαµέτρου 0,15 m και βάθους 0,30 m (σε βραχώδες έδαφος ή σκυρόδεµα) στην οποία θα
πακτώνεται η βάση του στύλου µε έγχυση τσιµεντοκονιάµατος περιεκτικότητας 500 kg
τσιµέντου ανά κ.µ.
Η προστασία του στύλου από στροφή θα εξασφαλίζεται µε κατάλληλη διαµόρφωση
στο κάτω άκρο του.
Η διάνοιξη της οπής θα γίνεται µε κατάλληλο µηχάνηµα (ποτηροτρύπανο).
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά εν γένει και η εργασία
πλήρους κατασκευής της οπής και πάκτωσης.
Οι στύλοι θα κατασκευασθούν από σιδηροσωλήνα κυκλικής διατοµής 3’’ πάχους
3mm συνολικού ύψους 850 mm. Στο επάνω µέρος τους θα φέρουν δύο διακοσµητικούς
δακτυλίους πάχους 3µ και πλάτους 4,5 και 2 cm αντίστοιχα και εξαρτήµατα σφράγισης
µετά δακτυλίου σε σχήµα οβάλ, όλα περτσινωµένα στον επάνω σωλήνα µε 3 περτσίνια
όπως φαίνεται στο σχήµα Ν.1
Οι σωλήνες θα είναι γαλβανισµένοι εν θερµό και βαµµένοι ηλεκτροστατικά σε
χρωµατισµούς στύλων και δακτυλίων που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
Τιµή ανά τεµάχιο που περιλαµβάνει την προµήθεια των στύλων ,την αφαίρεση
των παλαιών & τοποθέτηση των νέων σε νέες θέσεις και νέες διατοµές.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθµητικά: ( 35,00 )
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A.T.:

Παγκάκι µε πέντε (5) ξύλα χωρίς
πλάτη

Ν.ΟΙΚ.54.80.1.40

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5621

Άρθρο Ν.ΟΙΚ.54.80.1.40

Παγκάκι µε πέντε (5) ξύλα χωρίς πλάτη

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5621)
ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ:
 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
 5 ΞΥΛΙΝΟΙ ∆ΟΚΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΜΗΚΟΣ
: 1950mm
ΠΛΑΤΟΣ
: 500 mm
Το παγκάκι αποτελείται από την θέση καθίσµατος και 2 µεταλλικές βάσεις. Η θέση
καθίσµατος κατασκευάζεται από 5 ξύλινους δοκούς διατοµής 70Χ70Χ1950mm, ενώ οι
µεταλλικές βάσεις κατασκευάζονται από χάλυβα St-37 και αποτελούνται από την πλάκα
πάκτωσης διατοµής 120Χ500Χ4mm και ένα µεταλλικό ορθοστάτη διατοµής
120Χ60Χ3mm L=360mm, πάνω στον οποίο εδράζεται η λάµα συγκράτησης του
καθίσµατος διατοµής 100Χ500Χ8mm. Για µεγαλύτερη αντοχή της κατασκευής, οι βάσεις
ενισχύονται για κάθετη φόρτιση µε µεταλλική λάµα διατοµής 25Χ5mm.
Οι µεταλλικές βάσεις αγκυρώνονται στο έδαφος µε στριφώνια Μ8.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΞΥΛΕΙΑ
Χρησιµοποιείται ξυλεία, πεύκη Αρκτικού κύκλου (σουηδική) σύµφωνα µε τα ΕΝ 351.
Η ξυλεία είναι υλοτοµηµένη σύµφωνα µε το DIN 1052 που ικανοποιεί τις συνθήκες
καταλληλότητας του DIN 4074 ( Ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις ) .
Στάδιο ξήρανσης ( τελική υγρασία του ξύλου κατά DIN 52 183 : 8 – 12 % )
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή (κοχλίες) είναι από
µαλακό χάλυβα St-37 γαλβανισµένο.
Οι διαστάσεις των επιµέρους µεταλλικών εξαρτηµάτων είναι απόλυτα επαρκής για να
δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί. Έχουν µεγάλη αντοχή στην διάβρωση
και στις µεγάλες αλλαγές θερµοκρασίας.
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ΒΑΦΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ιδανικό υλικό βαφής εξωτερικών ξύλινων και µεταλλικών κατασκευών µε εξαιρετική
αντοχή στο νερό , ήλιο και τις απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας .
∆ηµιουργεί µεγάλο πάχος χωρίς τρεξίµατα και δεν κιτρινίζει λόγω της απουσίας φυσικής
ρητίνης από την σύνθεση του
Παράγεται µε βάση ειδική ακρυλική διασπορά.
Ασφαλές υλικό κατά ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ
Ισχυρό µυκητοκτόνο συντήρησης ξύλων βαθέως εµβαπτισµού για την προστασία από
µύκητες σαράκι θαµπώµατα .
Παράγεται από βιοκτόνο µε χαµηλό ιξώδες σε αλκυδο / ακρυλική βάση .
Άοσµο ασφαλές υλικό κατά ONORM B 3803/ DIN 68805.
Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ ΒΕΡΝΙΚΙ
Ελαστικό βερνίκι µε εξαιρετικά υψηλό ιξώδες
Προσφέρει αδιάβροχη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία .
Παράγεται από ενισχυµένη µορφή ακρυλικής διασποράς και ELEN-CAL .
Αβλαβές υλικό κατά ONORM S 155-DIN 53160 EN 71/3

Τιµή ανά τεµάχιο , µεταφορά & τοποθέτηση.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθµητικά: ( 180,00 )

6.
24

A.T.:

Παγκάκι χυτό µε δέκα (10) ξύλα

Ν.ΟΙΚ.54.80.1.41

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5621
Άρθρο Ν.ΟΙΚ.54.80.1.41

Παγκάκι χυτό µε δέκα (10) ξύλα

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5621)
ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ:
 2 ΧΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
 10 ΞΥΛΙΝΟΙ ∆ΟΚΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ & ΠΛΑΤΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ

6

ΜΗΚΟΣ
ΠΛΑΤΟΣ

: 1600mm
: 550 mm

Το παγκάκι αποτελείται από την θέση καθίσµατος, την πλάτη και 2 µεταλλικές
βάσεις. Η θέση καθίσµατος και η πλάτη κατασκευάζονται από 10 ξύλινους δοκούς
διατοµής 55Χ42Χ1600mm. Η πλάτη του οργάνου είναι κατασκευασµένη µε τέτοια κλίση
ώστε να προσφέρεται µεγαλύτερη ανάπαυση. Οι µεταλλικές βάσεις κατασκευάζονται από
χυτό χαλυβδοέλασµα µορφής µήκους 550mm και ύψους 750mm.
Οι µεταλλικές βάσεις ακυρώνονται στο έδαφος µε στριφώνια και πλαστικά UPAT .
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΞΥΛΕΙΑ
Χρησιµοποιείται ξυλεία πεύκη Αρκτικού κύκλου σύµφωνα µε τα ΕΝ 351.
Η ξυλεία είναι υλοτοµηµένη σύµφωνα µε το DIN 1052 που ικανοποιεί τις συνθήκες
καταλληλότητας του DIN 4074 ( Ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις ) .
Στάδιο ξήρανσης ( τελική υγρασία του ξύλου κατά DIN 52 183 : 8 – 12 % )
Αφαίρεση µη επιτρεπτών ρόζων και συρραφή κατά µήκος µε οδοντωτή σφήνωση βάση
DIN 68 140 .
Συγκόλληση ξύλου µε κόλλες PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη βασικό
ισοκυάνιο µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
Αντοχή δεσµών κόλλας DIN EN 204-D4
Αντοχή σε υγρασία DIN 68 705 AW
Αντοχή σε θερµότητα WATT 91 >7 N /mm2
Αντοχή κάµψης κατά DIN 52 186
Αντοχή θλίψης κατά DIN 52 185
Αντοχή διάτµησης κατά DIN 52 187
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή (κοχλίες ,αλυσίδες,
διάφοροι σύνδεσµοι, βάσεις)είναι από µαλακό χάλυβα St-37 θερµογαλβανισµένο ή
ηλεκτρογαλβανισµένο και από ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι διαστάσεις των επιµέρους µεταλλικών εξαρτηµάτων είναι απόλυτα επαρκής για να
δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί. Έχουν µεγάλη αντοχή στην διάβρωση
και στις µεγάλες αλλαγές θερµοκρασίας.
ΒΑΦΗ
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή βάφονται
ηλεκτροστατικά. Η διαδικασία βαφής περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια:
1. Πλύσιµο: Αποµάκρυνση ακαθαρσιών & προετοιµασία της επιφάνειας για καλύτερη
πρόσφυση
2. Ξέπλυµα: Αποµάκρυνση των οποιοδήποτε σωµατιδίων
3. Επιφανειακή Βαφή: Βαφή της επιφάνειας µε πολυεστερική πούδρα µε τελικό πάχος
επίστρωσης 70 έως 100 mic.
4. Τελική επεξεργασία: Ψήσιµο – πολυµερισµός της πούδρας
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Ασφαλές υλικό κατά “EU RoHS List of Banned and Controlled Substances” όπως
περιγράφεται στην European Directive 2002/95/EC
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ
Ισχυρό µυκητοκτόνο συντήρησης ξύλων βαθέως εµβαπτισµού για την προστασία από
µύκητες σαράκι θαµπώµατα .
Παράγεται από βιοκτόνο µε χαµηλό ιξώδες σε αλκυδο / ακρυλική βάση .
Άοσµο ασφαλές υλικό κατά ONORM B 3803/ DIN 68805.
Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ ΒΕΡΝΙΚΙ
Ελαστικό βερνίκι µε εξαιρετικά υψηλό ιξώδες
Προσφέρει αδιάβροχη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία .
Παράγεται από ενισχυµένη µορφή ακρυλικής διασποράς και ELEN-CAL .
Αβλαβές υλικό κατά ONORM S 155-DIN 53160 EN 71/3

Τιµή ανά τεµάχιο , µεταφορά & τοποθέτηση.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθµητικά: ( 280,00 )

7.
25

A.T.:

Ν.ΟΙΚ.54.80.1.42

Συντήρηση-επισκευή καθιστικών
(παγκάκια)

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5621

Άρθρο Ν.ΟΙΚ.54.80.1.42

Συντήρηση-επισκευή καθιστικών (παγκάκια)

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5621)

Συντήρηση επί τόπου , έλεγχος στο καθιστικό (παγκάκι).
Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να συµπεριλαµβάνουν :
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•

Βαφές , τρίψιµο , βερνίκωµα σε ξύλινες και µεταλλικές επιφάνειες.

•

Αντικατάσταση ξύλινων ή µεταλλικών στοιχείων του καθιστικού.

•

Εργασίες στερέωσης , σταθεροποίησης (βιδώµατα – πακτώσεις) καθιστικού.

Τιµή ανά τεµάχιο , µεταφορά – τοποθέτηση και παράδοση πλήρους προς χρήση του
καθιστικού µετά την συντήρηση.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθµητικά: ( 30,00 )

Συκιές

12/01/2016

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ
ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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