
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΕΡΓΟ:
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  Δ.
ΓΟΡΤΥΝΑ,
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΦΙΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

                                                        Άγιοι Δέκα, Φεβρουαρίου 2013

1



1. Ονομασία και είδος έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΧΩΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  Δ. ΓΟΡΤΥΝΑ,

2.Φορέας του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

3. Γενικές πληροφορίες
Η  παρούσα  τεχνική  έκθεση  γίνεται  με  σκοπό  την  περιγραφή   των  έργων  και  των

επεμβάσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στους Οικισμούς "Διονύσι " και "Παναγιά  του
Δήμου Γόρτυνας

4. Γεωγραφική Θέση, Είδος και Υφιστάμενη Κατάσταση Έργου
Η  ανάπλαση  πρόκειται  να  πραγματοποιηθεί  στα  δύο  χωριά  του  οικισμού,  Διονύσι  και

Παναγιά, τα οποία παρουσιάζουν αξιοσημείωτο ενδιαφέρον.
Τα χωριά Δονύσι και Παναγιά βρίσκονται στο νότιο τμήμα  του Νομού Ηρακλείου, σε μικρή

απόσταση  μεταξύ τους, στις ρίζες των βόρειων πλαγιών των Αστερουσίων και σε υψόμετρο 250
μέτρα. Χαρακτηρίζονται ως τυπικά χωριά της Κρητικής επαρχίας όπως αυτά έχουν εξελιχθεί κατά
τις τελευταίες δεκαετίες,

Οι  επεμβάσεις  που πρόκειται  να πραγματοποιηθούν αφορούν και  τα  δύο χωριά και  πιο
συγκεκριμένα στο χωριό Διονύσι  παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο περιμετρικός πεταλοειδής
δρόμος  με  τη  μικρή  πλατεία  στο  κέντρο  του.  Στο  συγκεκριμένο  χώρο οι  επεμβάσεις  που  θα
πραγματοποιηθούν  αφορούν τη διαμόρφωση της πλατείας. Αυτό θα επιτευχθεί με την προσθήκη
καθισμάτων για  την  εξυπηρέτηση των ντόπιων και  των επισκεπτών.  Συν  τοις  άλλοις  θα  γίνει
φύτευση νέων δέντρων αλλά και διατήρηση και ανάδειξη των ήδη υπαρχόντων στην πλατεία, αλλά
κα  η  κατασκευή  ενός  περιμετρικού  χαμηλού  πέτρινου  τοίχου.  Θα  εγκατασταθεί  ο  αναγκαίος
φωτισμός στο δρόμο που βρίσκεται περιμετρικά της πλατείας και θα γίνουν και όλες οι υπόλοιπες
επεμβάσεις,  όπως  πλακοστρώσεις  και  λωρίδα  σήμανσης  Α.Μ.Ε.Α.  κλπ.  με  αποτέλεσμα  την
αναβάθμιση του δρόμου.

Αντίστοιχα, στο χωριό Παναγιά η επέμβαση περιορίζεται μόνο στη διαμόρφωση του δρόμου
ο  οποίος  βρίσκεται  στον  παλαιό  πυρήνα  του  χωριού.  Στο  συγκεκριμένο  δρόμο  θα
πραγματοποιηθούν πλακοστρώσεις, θα τοποθετηθεί λωρίδα σήμανσης Α.Μ,Ε.Α., θα εγκατασταθεί ο
αναγκαίος φωτισμός και θα κατασκευαστούν, όπου κρίνεται αναγκαίο τοίχοι αντιστήριξης με πέτρα.

 5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

1. Δαπεδοστρώσεις
Οι  προτεινόμενες  δαπεδοστρώσεις  στους  οικισμούς  Παναγιά,  Διονύσι  είναι  συνδυασμός

τεχνητών κυβόλιθων απο σκυρόδεμα «κολυμβητών» (χρώματος κεραμιδί), σταμπωτού έγχρωμου
beton (χρώματος ώχρας) και φυσικών σχιστόπλακων τοπικής προέλευσης, επάνω σε στρώση beton
οπλισμένου με  δομικό πλέγμα  πάχους 12 εκατοστών. Προβλέπεται και λωρίδα σήμανσης ΑΜΕΑ με
ειδικές έγχρωμες πλάκες από τσιμέντο σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές..

2. Τοίχοι

 Τα στηθαία  με  ύψος έως 1,00 μ. κατασκευάζονται από από τοπική πέτρα, δομημένοι με
παραδοσιακό τρόπο με πέδιλο από οπλισμένο beton και έχουν συνολικό πάχος 0,50 μ .

Οι τοίχοι αντιστήριξης (Παναγιά) ύψους άνω των 1,00 μ. Κατασκευάζονται  από οπλισμένο
beton  κατηγορίας C20/25,μέσου  πάχους 0.20  μ. με πέδιλο (διαστάσεων που καθορίζει η στατική
μελέτη), και επeνδύονται  στις  εμφανείς τους πλευρές  από φυσική  πέτρα  μέσου  , πάχους 0,20
μ.
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3. Καθιστικά

Τα  καθιστικά  κυκλικά  ή  ελαφρώς  καμπυλοειδούς  σχήματος,  είναι  από  τοπική  πέτρα,
δομημένη με παραδοσιακό τρόπο, με επικάλυψη από μάρμαρο Φαιστού πάχους 4 εκατοστών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

    Η  παρούσα  τεχνική  περιγραφή  αναφέρεται  στην  μελέτη  ηλεκτροφωτισμού  στο  έργο

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ».  Οι

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το φωτισμό των πλατειών Διονυσίου και Παναγιάς-

χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο φωτισμός επιτυγχάνεται με ιστάμενα μονόφωτα φωτιστικά. Τα

φωτιστικά  και  οι  λαμπτήρες  επιλέχθηκαν  σωληνωτοί  υπερυψηλής  απόδοσης  με  σκοπό  την

ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων ιστών φωτισμού.

2. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

    Η ηλεκτροδότηση των φωτιστικών  θα γίνει από ένα  τριφασικό μετρητή (παροχή ΔΕΗ Νο1)  για

την κάθε πλατεία που θα τοποθετηθούν μέσα σε πίλλαρ τα οποία  θα εγκατασταθούν στις θέσεις

που φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια.

Για την ηλεκτρική εγκατάσταση θα τηρηθούν οι παρακάτω κανονισμοί:

 ΕΛΟΤ HD 384 «απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»

 Το διάταγμα περί κατασκευής και λειτουργίας εν γένει εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 89/Α/1912)

 Οδηγίες ΔΕΗ

 Διεθνείς κανονισμοί και Τυποποιήσεις όπως DIN, VDE, BS, NEMA, ISO κτλ

 Προδιαγραφές  ΕΛΟΤ: CEN/TR 13201-1:  2003:  <<  Επιλογή  κατηγοριών  φωτισμού>>,

ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2:2004 << Απαιτήσεις επιδόσεων>>

 Οι απαιτήσεις της υπηρεσίας μέσω του επιβλέποντα μηχανικού.

 DIN 5044/81

 Τεχνικές προδιαγραφές οδικού ηλεκτροφωτισμού ΦΕΚ(573/9.9.86)

 ICE

 ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/10/481/2.7.86 (ΦΕΚ 573 Β/9/86)

 Π.Κ.Ε. (Πρότυπα Κατασκευής Έργων)
Παραδοχές:

Τάση εναλλασσόμενου 400 / 230 V, συχνότητα 50 Hz

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει από τη ΔΕΗ.

Η ηλεκτροδότηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της οδού θα γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης

400 / 230 V της ΔΕ
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3. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

    Για τον ηλεκτροφωτισμό των πλατειών πλατειών Διονυσίου και Παναγιάς-χώρου πολιτιστικών

εκδηλώσεων προβλέπεται η εγκατάσταση φωτισμού  με ιστούς φωτισμού  που θα έχουν ύψος 4

m, σε θέσεις σύμφωνα με την φωτοτεχνική μελέτη. Ο κάθε ιστός θα φέρει ένα φωτιστικό σώμα

τοποθετημένο στον ιστό και στερεωμένο σε αυτόν μέσω βραχίονα .Ο κάθε βραχίονας θα φέρει

φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα Ατμών Υδραργύρου Υψηλής Πίεσης Υπερυψηλής Απόδοσης (π.χ.

τύπου HQI-T70W /NDL), ονομαστικής ισχύος 70W , φωτεινής ροής 5500 lumen στους 4200 Κ

     Για την σύνταξη της παρούσας λήφθηκαν υπόψη

- οι  αισθητικές απαιτήσεις του χώρου

- η ασφάλεια , η αξιοπιστία και η μεγάλη διάρκεια ζωής

- η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας με τον κατάλληλο σχεδιασμό

- η  ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΓΕΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

    Η τροφοδοσία θα γίνει  από το δίκτυο της ΔΕΗ. Στον χώρο που φαίνεται  στα σχέδια,  θα

τοποθετηθούν τα πίλλαρ   με  τους  πίνακες  και  τους  αντίστοιχους  μετρητές.  Προβλέπεται  ένας

μετρητής  για  κάθε  πίλλαρ.  Η  τροφοδότηση  των  γραμμών  φωτισμού  γίνεται  μέσω  στεγανών

διανομών από το πίλλαρ προς τα φωτιστικά. Το πίλλαρ θα χωρίζεται σε δύο μέρη από τα οποία,

στο ένα θα εγκατασταθεί ο μετρητής της ΔΕΗ και  η συσκευή ελέγχου φωτισμού, η οποία θα

περιλαμβάνει την συσκευή Τ.Α.Σ. (Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας), ώστε να ελέγχεται ο

φωτισμός πληρέστερα. Στο άλλο η στεγανή διανομή που θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα διακοπής

και προστασίας των γραμμών. Οι πίνακες αυτοί θα είναι στεγανοί IP-55 κατά DIN 40050/IEC – 144

μεταλλικής  κατασκευής.  Τα  πίλλαρ  τοποθετούνται  πάνω  σε  βάσεις  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα

C12/15,  Η βάση του πίλλαρ εξέρχεται του εδάφους 40 cm. Εφαπτόμενο με την βάση του πίλλαρ

είναι το φρεάτιο του πίλλαρ εσωτερικών διαστάσεων 50 cm x 50 cm και βάθους ανάλογα του

απαιτούμενου από όπου διέρχονται οι παροχές των Φωτ. Ιστών και λοιπών παροχών της πλατείας.

Η επικοινωνία της βάσεως και του φρεατίου του πίλλαρ επιτυγχάνεται μέσω οπής 50 cm x 30 cm

για την διέλευση των παροχών και του γυμνού αγωγού γειώσεως Cu 25 mm2.

    Κοντά στα πίλλαρ θα κατασκευασθεί γείωση πλάκας η οποία θα συνδεθεί μέσω  γυμνού αγωγού

γείωσης χαλκού Cu 25 mm2, με τα μεταλλικά στοιχεία του πίλλαρ.

 Η είσοδος του καλωδίου της ΔΕΗ, και ο τρόπος μηχανικής προστασίας του θα υποδειχθούν από

την ΔΕΗ. Μετά το πέρας της κατασκευής και πριν την παράδοση σε λειτουργία θα γίνουν μετρήσεις

για την αντίσταση γειώσεως του συστήματος. Ο ανάδοχο

    Η πλάκα γείωσης χαλκού διαστάσεων 500 mm x 500 mm και πάχους 5 mm, θα τοποθετηθεί

κατακόρυφα μέσα σε λάκκο, έτσι ώστε το άνω άκρο της να απέχει από την επιφάνεια του εδάφους
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1.00 m. Ο χάλκινος αγωγός γείωσης, διατομής 25 mm2, θα συνδεθεί με την χάλκινη πλάκα μέσω

δύο ορειχάλκινων κοχλιών Μ1 με ροδέλες και διπλά περικόχλια και ορειχάλκινο σύνδεσμο  και

κασσιτεροκόλλησης  σε  όλο  το  μήκος  επαφής  του.  Όλος  ο  λάκκος  θα  καλυφθεί  με  μίγμα

καρβουνόσκονης και ρινισμάτων σιδήρου καλά πατημένο και βρεγμένο μέχρι του ύψους 400 mm

από το άνω μέρος της πλάκας και ο υπόλοιπος με προϊόντα εκσκαφής.

Στον πίνακα θα καταλήγει το καλώδιο τύπου J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S [αντίστοιχος παλαιός τύπος

ΝΥΥ(re), ΝΥΥ(rm), NYY(sm) από τον μετρητή.

    Όλα  τα μεταλλικά  μέρη  των  εγκαταστάσεων  που  κανονικά  δεν  βρίσκονται  υπό  τάση θα

γειωθούν.  Στα  κυκλώματα  φωτισμού  ο  αγωγός  γείωσης  είναι  ανεξάρτητος  από  το  καλώδιο

παροχής. Η εντολή για την έναυση και τη σβέση του φωτισμού θα πραγματοποιείται από το ΤΑΣ

(Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας).

   Όλο  το  δίκτυο  του  ηλεκτροφωτισμού  θα  είναι  υπόγειο. Θα  οδεύουν  μέσα  σε  πλαστικούς

σωλήνες, σωλήνες δομημένου διπλού τοιχώματος πολυαιθυλενίου (ΡΕ) υψηλής πυκνότητας (HDPE)

εξωτερικής διαμέτρου 90 mm. Σε κάθε σωλήνα τοποθετείται γενικά ένα μόνο καλώδιο φωτισμού.

    Καθ’ όλη την διαδρομή του υπογείου δικτύου στο ίδιο χαντάκι παράλληλα με τους πλαστικούς

σωλήνες PE Φ90 θα οδεύει γυμνός αγωγός χαλκού διατομής 25 mm2. Οι αγωγοί γειώσεως θα είναι

χάλκινοι αγωγοί  διατομής 25 mm2 .

     Η τροφοδότηση των ιστών θα γίνει με τριφασική γραμμή από καλώδιο J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S

[αντίστοιχος παλαιός τύπος ΝΥΥ(re), ΝΥΥ(rm), NYY(sm)]  4 x 10 + 1,5 mm2 .  Κάθε ιστός θα

τροφοδοτείται από μια φάση του δικτύου. Οι διακλαδώσεις των καλωδίων θα γίνονται μέσα στο

ακροκιβώτιο  κάθε ιστού, δηλαδή το καλώδιο θα μπαίνει και θα βγαίνει σε κάθε ιστό. Από το

ακροκιβώτιο κάθε ιστού  θα ξεκινάει καλώδιο HO5VV-U, HO5VV-R, HO5VV-F [αντίστοιχος παλαιός

τύπος NYM(re), NYM(rm), NYM (HY)]   4 x 1,5 mm2 για  την  τροφοδότηση  κάθε  φωτιστικού

σώματος  και της διάταξης μείωσης φωτισμού ( dimming ) Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι

ασφάλειες  προστασίας  των  καλωδίων  προς  τα  φωτιστικά,  οι  ακροδέκτες  συνδέσεων  των

εισερχομένων και εξερχόμενων καλωδίων, γειώσεων κ.τ.λ.

    Κάθε ιστός θα συνδέεται με τον κύριο αγωγό γειώσεως, με ένα γυμνό χάλκινο αγωγό διατομής

6 mm2  με ένα κατάλληλο γαλβανισμένο σφικτήρα. Η σύνδεση του άλλου άκρου του γυμνού

αγωγού των 6 mm2  θα γίνεται μέσα στο φρεάτιο της βάσης από μπετόν κάθε ιστού με τον γυμνό

χάλκινο αγωγό 25 mm2 μέσω δύο ορειχάλκινων γαλβανισμένων συνδέσμων.

5. ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ PE.

    Όλο το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού θα είναι υπόγειο. Τα καλώδια θα τοποθετηθούν μέσα στο

έδαφος.  Θα  οδεύουν  μέσα  σε  πλαστικούς  σωλήνες,  σωλήνες  δομημένου  διπλού  τοιχώματος
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πολυαιθυλενίου (ΡΕ) υψηλής πυκνότητας (HDPE) εξωτερικής διαμέτρου 90 mm. Σε κάθε σωλήνα

τοποθετείται γενικά ένα μόνο καλώδιο οδικού φωτισμού.

    Η όδευση των σωληνώσεων ΡΕ στις διαβάσεις των δρόμων  γίνεται σε βάθος 0,60 m  (της πάνω

πλευράς των σωληνώσεων από την επιφάνεια του οδοστρώματος). Οι σωλήνες ΡΕ των διαβάσεων

των δρόμων περιβάλλονται από οπλισμένο σκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 10 cm. Ο οπλισμός του

σκυροδέματος  είναι  σιδηρό  πλέγμα  Τ  131.  Με  προϊόντα  εκσκαφής  απαλλαγμένων  ευμεγεθών

σκληρών τεμαχίων, μπαζώνεται το όρυγμα έως την τελική στάθμη εδάφους πάνω στην οποία θα

κατασκευαστεί το οδόστρωμα.

    Η όδευση των σωληνώσεων ΡΕ στο έδαφος γίνεται σε βάθος 0,70 m (της κάτω πλευρά του

σωλήνα από την επιφάνεια του εδάφους.) Μετά τις εργασίες τοποθέτησης των σωληνώσεων και

επικαλύψεως τους περιμετρικά με άμμο λατομείου πάχους τουλάχιστον 10 cm, θα τοποθετηθει

‘πλαστικό  πλέγμα  για  την  προστασία  των  σωλήνων  και  μετά  θα  γίνει  πλήρωση  με  προϊόντα

εκσκαφής απαλλαγμένων τον μεγάλων σκληρών τεμαχίων (πέτρες κ.τ.λ.) μέχρι την  επιφάνεια του

εδάφους.

6. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΝΔΑΚΩΝ, ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ.

Το πλάτος των χανδάκων διέλευσης των καλωδίων θα είναι 40 cm. Το βάθος της εκσκαφής για

όδευση σωλήνων στο έδαφος είναι 0.70 m . Οι παραπάνω διαστάσεις θα τηρηθούν κανονικά, εκτός

εάν ο επιβλέπων δώσει συμπληρωματικές οδηγίες και εγκρίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, διάφορο

πλάτος ή βάθος εξαιτίας δυσχερειών που δεν μπορούν να προβλεφθούν στο στάδιο σύνταξης της

μελέτης.

    Οι  χάνδακες  θα  ανοιχτούν,  ανάλογα  με  την  περίπτωση,  με  μηχανικά  μέσα,  σκαπάνη,

αεροσυμπιεστές ή με χειρονακτική εργασία.

    Ο εργολάβος υποχρεούται για τη διευθέτηση και ομαλοποίηση (μόρφωση) του πυθμένα και των

παρειών  των  χανδάκων,  έτσι  ώστε  να  μην  υπάρξουν  προβλήματα  στην  τοποθέτηση  των

σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων και στην τοποθέτηση των διαφόρων φρεατίων.

    Τα προϊόντα των εκσκαφών που περισσεύουν μετά τις  επικαλύψεις  των σωληνώσεων θα

απομακρυνθούν εκτός περιοχής σε τόπο όπου επιτρέπεται από την αστυνομία η απόρριψή τους.

    Οι βάσεις των ιστών φωτισμού θα κατασκευαστούν  με εξωτερικές διαστάσεις 0,40μ. x 0,40μ.

και ύψους 0,30μ.

    Επίσης δίπλα στη βάση κατασκευάζεται φρεάτιο διαστ. 40 x 40 cm για την διέλευση των

καλωδίων. Φέρει ενσωματωμένους 1 ή 3 σωλ. PVC Φ110 6 ατμ. εκατέρωθεν του φρεατίου, για την

διέλευση  των  σωλήνων PE μετά  των  καλωδίων  και  του  αγωγού  γείωσης.  Επίσης  φέρει

ενσωματωμένους  2  σωλήνες  εύκαμπτους  Φ55 mm επικοινωνίας  φρεατίου  και  κέντρου  βάσης

σιδηροϊστού.  Και  τέλος  φέρει  ενσωματωμένη  την  ‘’Σιδηροκατασκευή  στερέωσης  κοχλιών  και
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κοχλίες για την αγκύρωση του σιδηροϊστού.

7. ΦΡΕΑΤΙΑ

   Τα ανεξάρτητα φρεάτια που τοποθετούνται στο έδαφος έχουν εσωτερικές διαστάσεις 40 x 40 cm

    Στις πλευρές των φρεατίων θα δημιουργηθούν ανοίγματα ανάλογα με τον αριθμό των σωλήνων

που καταλήγουν σ’ αυτά. Τα ανοίγματα δημιουργούνται με τεμ. σωλήνα PVC Φ110. Τα φρεάτια θα

καλύπτονται με μονό χυτοσιδηρό κάλυμμα.

   .Στον πυθμένα των φρεατίων αφήνεται 1 οπή αποστράγγισης υδάτων .

8. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

    Για την κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση:

Πλαστικοί σωλήνες PVC 6 atm στις οδεύσεις μέσα στο σκυροδέματα.

Σωλήνες  δομημένου  διπλού  τοιχώματος  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  υψηλής  πυκνότητας  (HDPE)

εξωτερικής διαμέτρου 90mm σε όλες τις υπόγειες οδεύσεις.

Θα χρησιμοποιηθούν ως έχει προαναφερθεί καλώδια τύπου J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S [αντίστοιχος

παλαιός  τύπος  ΝΥΥ(re),  ΝΥΥ(rm), NYY(sm)  και  εντός  του  Φωτ.  Ιστού  με  καλώδια HO5VV-U,

HO5VV-R, HO5VV-F [αντίστοιχος παλαιός τύπος NYM(re), NYM(rm), NYM (HY)].

    Η συνέχεια του πλαστικού σωλήνα θα διακόπτεται από τα φρεάτια της βάσης από μπετόν των

Φωτ. Ιστών. Ο πλαστικός σωλήνας θα εισέρχεται μέσα στα φρεάτια σε βάθος περίπου 5 cm μέσα

από ειδικές οπές διαμέτρου Φ110 που έχουν προβλεφθεί στην κατασκευή του φρεατίου.

    Στα  σημεία  εισόδου του  πλαστικού  σωλήνα  στο  φρεάτιο  θα  γίνουν κατάλληλες  εργασίες

αρμολογήματος (μόνωση) με τσιμεντοκονία των 650 kg.

9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΠΙΛΛΑΡ
    Το μεταλλικό κιβώτιο (ΠΙΛΛΑΡ), θα είναι βιομηχανικού τύπου, στεγανό, προστασίας IP55 για

την τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, κατασκευασμένο από λαμαρίνα (εσωτερικά και εξωτερικά),

πάχους 2 mm. Θα φέρει δίφυλλη θύρα και κλειδαριά ασφαλείας.

    Όλα τα μεταλλικά μέρη των πίλλαρ θα βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής με

απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη.

    Γενικά η όλη κατασκευή του θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ και όλες οι ακμές του

θα είναι στρογγυλεμένες, θα είναι ηλεκτροστατικής βαφής με απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας.

    Οι πίνακες θα είναι μεταλλικοί, τύπου κλειστού ερμαρίου κατάλληλοι για ορατή τοποθέτηση,

στεγανοί. Το ηλεκτρολογικό υλικό θα είναι κατασκευής γνωστού ευρωπαϊκού οίκου, έγκρισης της

επίβλεψης. Επίσης θα φέρει κατάλληλα όργανα ελέγχου των φωτιστικών της πλατείας.

10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

i. μεταλλικά μέρη
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    Όλα τα μεταλλικά μέρη των πινάκων θα βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής με

απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη.

    Όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ) θα

πρέπει  να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισμα).

    Ειδικά  για  τις  εξωτερικές  βίδες  στερέωσης  μεταλλικών  πλακών  θα  πρέπει  να  είναι

επινικελωμένες.

ii. Γενικές απατήσεις

α. η κατασκευή των πινάκων θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να

είναι  εύκολα  προσιτά  μετά  την  αφαίρεση  των  καλυμμάτων  και  τοποθετημένα  σε  κανονικές

αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή

τους χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων.

β.  η  εσωτερική  διανομή  θα  γίνεται  με  καλώδια  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  διατομής  ενός

τουλάχιστον  μεγέθους  μεγαλύτερης  από  την  διατομή  του  αγωγού  φάσεως  της  αντίστοιχης

αναχωρούσης γραμμής. Οι μπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω μέρος των πινάκων ενώ

του ουδετέρου και της γης στο κάτω μέρος των πινάκων και θα έχουν διατομή την μισή εκείνης

των φάσεων.

γ. οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του πίνακα θα γίνει με τη βοήθεια

των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών.

    Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις μπάρες θα γίνει με ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήματα.

δ. η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε κατάλληλες κλέμμες (τρεις

φάσεις, ουδέτερος και γείωση).

ε. η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι’ αυτές ο

ίδιος βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα.

    Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε η κάθε

φάση να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώμα.

    Στην  μπροστινή  πλευρά  του  πίνακα  θα  υπάρχουν  καλαίσθητες  μόνιμες  πινακίδες  με  την

αναγραφή των τμημάτων και των κυκλωμάτων κάθε πίνακα.

    Οι  κλέμμες  θα  είναι  τύπου σιδηροτροχιάς  και  στο  εσωτερικό  τους  θα  φέρουν  γλωσσίδα

προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιξης.

    Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελωμένα ή επιφωσφατωμένα

στ. Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη προς τους εξής κανονισμούς και

προδιαγραφές:

- Ελληνικούς Κανονισμούς

- VDE 0100.0110.0660

- IEE Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση)
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- IEC 439 Προκατασκευασμένοι πίνακες Χ.Τ.

ζ. Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιμοι και επιθεωρήσιμοι από μπροστά

    Οι μικροαυτόματοι θα είναι επισκέψιμοι μέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο

βαθμό προστασίας με τον υπόλοιπο πίνακα.

θ.  Κάθε πίνακας  θα έχει  εφεδρικό χώρο και  υλικά  για  20% των απαιτήσεων της  μελέτης  για

μελλοντική επέκταση

ι.  η  είσοδος  στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται  με μεταλλικούς στυπιοθλίπτες κατάλληλης

διαμέτρου.

11. ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

    Η  ασφάλιση  κυκλωμάτων  φωτισμού και  ρευματοδοτών  θα  γίνεται  από  μικροαυτόματους,

ενδεικτικού τύπου Siemens καμπύλης τύπου C, 6kA, κατασκευασμένους σύμφωνα με VDE-0641 και

DIN-46277.

    Οι  γενικές  ασφάλειες  των  πινάκων  θα  είναι  συντηκτικές  πορσελάνης  ταχείας  τήξης.  Οι

συντηκτικές ασφάλειες μέχρι 63 Α θα είναι πορσελάνης κατά VDE-0635 τάσης 500 Vac με βιδωτά

πώματα και συντηκτικά φυσίγγια ταχείας ή βραδείας τήξης ικανότητας διακοπής 70 kA. .

    Οι  μικροαυτόματοι  (αυτόματες  ασφάλειες)  θα πρέπει  να εκπληρώνουν  τις  απαιτήσεις  των

κανονισμών VDE 0641 και CEE 19.

   Οι μικροαυτόματοι είναι εφοδιασμένοι με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόματα να

διακόπτουν μέσες υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώματα.

    Η  χαρακτηριστική  καμπύλη αυτόματης  απόζευξης  θα είναι  τύπου C εκτός  αν  αναφέρεται

διαφορετικά.

    Οι διακόπτες διαρροής θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με VDE 060 και θα χρησιμοποιούνται

για προστασία από ρεύμα διαρροής σύμφωνα με VDE 0100. Το ονομαστικό ρεύμα διαρροής θα

είναι 30 mA. Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 40 Α, 60 Α, 100 Α. Ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5SM3.

    Οι ραγοδιακόπτες (μονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί) θα έχουν εξωτερική μορφή όμοια με

αυτή των μικροαυτομάτων του τύπου C της παραπάνω παραγράφου.

    Η στερέωσή τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες με τη βοήθεια κατάλληλου μανδάλου.

    Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιμοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισμού φωτιστικών σωμάτων ή ακόμα

και σαν μερικοί διακόπτες κυκλωμάτων ονομαστικής έντασης μέχρι 100Α.

    Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη σε υψηλές θερμοκρασίες.

12. ΤΥΠΟΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ

    Αγωγοί μετά θερμοπλαστικής μονώσεως H07V-U ή H07V-R (NYA) συμφώνως προς τον Πίνακα

ΙΙΙ άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55 κατηγορία (Ι) (α), ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5, VDE 0281. Πολυπολικά

αδιάβρωτα καλώδια μετά θερμοπλαστικής επενδύσεως H05VV-U ή HO5VV-R (ΝΥΜ), συμφώνως

9



προς Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (ΙΙΙ) (α), VDE 0281, ΕΛΟΤ 563.3, 563.4,

563.5.

    Υπόγεια πολυπολικά καλώδια J1VV-U ή J1VV-R ή J1VV-S(ΝΥΥ) μονώσεως θερμοπλαστικής και

μανδύου θερμοπλαστικού συμφώνως προς VDΕ 0271, ΕΛΟΤ 843/85.

   Σε κάθε ηλεκτρική γραμμή και καθ΄ όλο το μήκος της, απαγορεύεται η αλλαγή διατομής των

αγωγών καλωδίου.

    Από κάθε ηλεκτρική γραμμή τροφοδότησης ο ένας από τους αγωγούς του καλωδίου J1VV-U ή

J1VV-R ή J1VV-S (ΝΥΥ) θα χρησιμοποιείται ως αγωγός επιστροφής (ουδέτερος) .

    Ο εργολάβος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση των καλωδίων.

    Σωλήνες πλαστικοί εγκεκριμένου τύπου από του Υπουργείου Βιομηχανίας σπιράλ ή ευθείς.

Χαλυβδοσωλήνες συγκεκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι μετά μονωτικής επενδύσεως, όπως

στο άρθρο 146, παραγρ. 4, ΦΕΚ 59Β/55.

    Σιδεροσωλήνες  συγκεκολλημένης  ραφής,  κοχλιοτομημένοι  χωρίς  μονωτική  επένδυση,

γαλβανισμένοι.  Οι  διδόμενες  διαστάσεις  των  σωλήνων  αυτών  αναφέρονται  στην  ονομαστική

διάμετρό τους. Πάχος τοιχωμάτων συμφώνως προς τους κανονισμούς εσωτερικών Υδραυλικών

εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 270Α/23.6.1936, Β.Δ. 13.5.36) Πίνακας ΙΙ.

   Πλαστικοί σωλήνες ενδεικτικού  τύπου Heliflex για ενσωμάτωση στο μπετόν.

    Όλοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται  με τα αντίστοιχα εξαρτήματά τους (καμπύλες, γωνιές,

κουτιά διακλάδωσης, κλπ), επίσης άκαυστα.

Σωλήνες δομημένου διπλού τοιχώματος πολυαιθυλενίου (ΡΕ) υψηλής πυκνότητας (HDPE)

13. ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΙ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

   Οι σιδηροϊστοί (Φωτ. Ιστοί) του φωτισμού θα είναι όπως περιγράφονται στο Τιμολόγιο της

Μελέτης..  Έκαστος  σιδηροϊστός  θα  φέρει  ένα  (1)  Φωτιστικό  σώμα.  Έκαστο  Φωτιστικό  Σώμα

στερεώνεται  στον  Φωτ.  Ιστό  με  βραχίονα  κατασκευασμένο  από  χάλυβα.  Οι  συνδέσεις  των

καλωδίων γίνονται στο ακροκιβώτιο του Φωτ. Ιστού, το οποίο τοποθετείται και στερεώνεται στο

Φωτ.  Ιστό  μέσω της  θυρίδας  του  ,  για  τα  επίτοιχα  οι  συνδέσεις  των  καλωδίων γίνονται  στο

ακροκιβώτιο που θα είναι τοποθετημένο επί του τοίχου.
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
Τεύχος Υπολογισμών Εγκατάστασης

ΔΙΟΝΥΣΙ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις", χρησιμοποιώντας και τα ακόλουθα βοηθήματα:

α) Εlectrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS
β) Kανονισμοί Ηλεκτρικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
γ) Κανονισμοί ΔΕΗ
δ) Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκ/κών εγκαταστάσεων και Δικτύων, Δ. Τσανάκα
ε) Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR
στ)Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μ. Μόσχοβιτς

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

(α) Βασικές σχέσεις:

U = I x R (νόμος του Ωμ)

W = I²  x R x t (θερμότητα ρεύματος)

2 l
R = ------ (Αντίσταση Κυκλώματος)

K x A

P = U x I (ισχύς στο συνεχές ρεύμα)

P = U x I x cosφ (ισχύς στο εναλλασσόμενο μονοφασικό)

P = 1.73 x U x I x cosφ (ισχύς στο τριφασικό)

(β) Πτώση τάσης και διατομή καλωδίων

(β1) Πτώση τάσης u (V)

- Μονοφασικό

cosφ
u   =   2 x    ( -------   +  ω x L x sinφ ) x I x l

Κ x Α

- Τριφασικό

cosφ
u = 1.73  x   (--------  +  ω x L x sinφ ) x I x l

Κ x Α

όπου:

· U: Τάση δικτύου σε V σε σύστημα 2 αγωγών μεταξύ των αγωγών, σε σύστημα συνεχούς 3
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αγωγών μεταξύ των 2 κυρίων αγωγών, σε τριφασικά συστήματα μεταξύ δύο κυρίως αγωγών
· u: Πτώση τάσης σε V από την αρχή μέχρι το τέλος του κυκλώματος
· I: Ενταση ρεύματος σε A
· R: Αντίσταση σε Ωμ
· W: Ενέργεια σε W x s
· P: Ισχύς σε W
· K: Αγωγιμότητα
· cosφ: συντελεστής Ισχύος
· Α: Διατομή καλωδίου σε mm2

· l: Μήκος της γραμμής σε m
· t: χρονική διάρκεια σε s
· L: Επαγωγική αντίσταση του καλωδίου σε Η/m (ω=2πf, f=50 Ηz)

(β2) Διατομή Α (mm2)

Επιλέγεται καλώδιο τέτοιο, ώστε το ρεύμα που περνάει απο τη γραμμή να είναι μικρότερο από το
επιτρεπόμενο ρεύμα του καλωδίου και ταυτόχρονα η προκύπτουσα πτώση τάσης να είναι
μικρότερη από την επιθυμητή (προκύπτει από τις σχέσεις της παραγράφου β1).

Για την εύρεση του επιτρεπόμενου ρεύματος λαμβάνονται υπόψη το είδος του καλωδίου, το μέσο
όδευσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καλωδίου, και ο
τρόπος διάταξης και λειτουργίας.

(β3) Οργανα προστασίας

Ο υπολογισμός γίνεται σε κάθε γραμμή με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

· Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το
ρεύμα της γραμμής
· Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το
ρεύμα της γραμμής, και το μέγεθός του να είναι το αμέσως μικρότερο της επιτρεπόμενης έντασης
του καλωδίου

(β4) Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως

το επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκυκλώσεως υπολογίζεται από την σχέση:

0.115 A
I = -----------

   t

όπου Ι σε kA, A διατομή καλωδίου και t διάρκεια βραχυκυκλώματος

Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως στους πίνακες υπολογίζεται με την σχέση:

 V
I = -----

 z

όπου z η συνολική αντίσταση σε όλη την διαδρομή του καλωδίου.

Η παραπάνω σχέση υπερκαλύπτει και την σχέση  Ι = ( 3 V)/2z που ισχύει για την περίπτωση
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τριφασικού βραχυκυκλώματος.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα των γραμμών του δικτύου παρουσιάζονται πινακοποιημένα με τις ακόλουθες
στήλες:

· Τμήμα Γραμμής
· Μήκος Γραμμής (m)
· Φορτίο (kw)
· Είδος Φορτίου
· Cosφ
· Φάση
· Πτώση Τάσης (V)
· Διατομή Καλ. (mm2)
· Ασφάλεια (Α)

Επίσης, για κάθε πίνακα της εγκατάστασης πραγματοποιείται αναλυτικός υπολογισμός, με
αποτελέσματα που εμφανίζονται όπως ακολούθως:

Στο επάνω μέρος εμφανίζεται πινακάκι με τις ακόλουθες στήλες:

· Είδος Φορτίου
· Εγκατ. Πραγμ. Ισχύς (kw)
· Cosφ (KVxA)
· Εγκατ. Φαιν. Ισχύς (KVxA)
· Ετεροχρονισμός
· Μέγιστη πιθανή ζήτηση

Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται ανά είδος φορτίου (συγκεντρωτικά) και στο κάτω μέρος
αναγράφεται το σύνολο της μέγιστης πιθανής ζήτησης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά
αναγράφονται πιό κάτω τα εξής:

· KATANOMH ΦΑΣΕΩΝ R  S  T
· Mέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A)
· Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης
· Ενταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)
· Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A)
· ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
· Λόγω Εφεδρείας (%)
· Λόγω Κινητήρων (Α)
· Λόγω Εναυσης Λαμπτήρων (Α)
· ΤΕΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)
· τύπος καλωδίου
· επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. (Α)
· συντελεστής διόρθωσης
· επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου  (Α)
· Γενικός Διακόπτης (A)
· Ασφάλεια ή Αυτ. Διακόπτης (A)
· Tροφοδοτικό Καλώδιο (mm2)
· Bαθμός Προστασίας πίνακα
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Στοιχεία Δικτύου

Φασική Τάση Δικτύου (V) 230
Τύπος Καλωδίων Χαλκός
Συντελεστής Αγωγιμότητας (S m/mm² Ω) 56
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Δίκτυο Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Τμήμα
Δικτύο

υ

Μήκος
Γραμμή

ς
(m)

Φορτίο
Γραμμή

ς
(KW)

Είδος
Φορτίο

υ

CosΦ Φάση Πτώση
Τάσης

(V)

Είδος
Γραμμή

ς

Επιθ.
Διατομ

ή
(mm²)

Υπολ.
Διατομ

ή
(mm²)

Μέγιστη
Ασφάλε

ια
(A)

Α.Π 1.820 Πίνακας 1.000 123 3 10 6    35
Α.1 75 0.49 Φωτισμό

ς
1 123 0.275 3 6 1.5 10

Α.2 140 0.56 Φωτισμό
ς

1 123 0.586 3 6 1.5 10

Α.3 180 0.42 Φωτισμό
ς

1 123 0.565 3 6 1.5 10

Α.4 77 0.35 Φωτισμό
ς

1 123 0.202 3 6 1.5 10

Α.5 Εφεδρικ
ή

γραμμή

1 123 0.000 3 1.5 10

Α.6 Εφεδρικ
ή

γραμμή

1 123 0.000 3 1.5 10
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Υπολογισμοί Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Τμήμ
α

Δικτύ
ου

Μήκο
ς

Γραμ
μής
(m)

Φορτ
ίο

Γραμ
μής

(KW)

Είδος
Φορτ
ίου

CosΦ Είδος
Καλω
δίου

Αριθ.
Παρά

λ.
Καλ.

Υπολ.
Διατο

μή
(mm²

)

Επιθ.
Διατο

μή
(mm²

)

Επιτρ
.

Ρεύμ
α

Κ.Σ.

Συντ.
Διορθ

.

Επιτρ
.

Ρεύμ
α

(Α).

Μέγι
στη

Ασφά
λεια
(A)

Ρεύμα
Γραμμ

ής
(Α)

Α.Π 1.820 Πίνακ
ας

1.000 J1VV-
R

6 10 39.00 0.964 37.60    35 2.638

Α.1 75 0.49 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 6 39.00 1.000 39.00 10 0.710

Α.2 140 0.56 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 6 39.00 1.000 39.00 10 0.812

Α.3 180 0.42 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 6 39.00 1.000 39.00 10 0.609

Α.4 77 0.35 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 6 39.00 1.000 39.00 10 0.507

Α.5 Εφεδρ
ική

γραμμ
ή

1 H07V-
U

1.5 13.50 0.964 13.01 10

Α.6 Εφεδρ
ική

γραμμ
ή

1 H07V-
U

1.5 13.50 0.964 13.01 10
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Aνάλυση Φορτίου Πίνακα  : Α.Π
Ονομα Πίνακα            :

Φορτία Πίνακα

Είδος Φορτίου Εγκατεστημέν
η

Ισχύς
(kW)

CosΦ Φαινόμενη
Ισχύς
(kVA)

Ετερο
χρονι
σμός

Μέγιστη
Ζήτηση
(kVA)

Φωτισμός 1.82 1 1.82 1 1.82
ΣΥΝΟΛΑ 1.82 1.00 1.82 1.82

Κατανομή Φάσεων
L1 (KVA) :       0.61
L2 (KVA) :       0.61
L3 (KVA) :       0.61

Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A) :       2.64
Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης :       1.00
Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A) :       2.64
Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A) :       2.64

Προσαυξήσεις
Λόγω Εφεδρείας (%) :
Λόγω Κινητήρων (A) :
Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) :

Τελικό Ρεύμα (A) :       2.64
Τύπος Καλωδίου : J1VV-R
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A) :      39.00

Τρόπος τοποθέτησης : Εντoιχισμένο σε σωλήνα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 33
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας :      0.964
Όδευση : Σε επιφάνεια δομικού υλικού, επίτοιχα γυμνά ή σε σωλήνα, εντoιχισμένα γυμνά ή

σε σωλήνα
Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1
Συντελεστής ομαδοποίησης :      1.000

Συντελεστής Διόρθωσης :      0.964
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A) :      37.60

Επιλέγεται
Γενικός Διακόπτης (A) :    63
Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) :    35
Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) : 10
Βαθμός Προστασίας Πίνακα : IP65
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Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα : ΝΑΙ

'Ελεγχοι Καλωδίων

Δεν υπάρχουν γραμμές που δεν υπολογίζονται καλώδια

Έλεγχοι Οργάνων Προστασίας

Δεν υπάρχουν γραμμές που δεν υπολογίζονται όργανα προστασίας

23



24



Πτώση Τάσης στις Γραμμές του Δικτύου

Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.1 : 0.275 V ( 0.069%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.2 : 0.586 V ( 0.147%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.3 : 0.565 V ( 0.142%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.4 : 0.202 V ( 0.051%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.5 : 0.000 V ( 0.000%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.6 : 0.000 V ( 0.000%)

Δυσμενέστερη γραμμή A-->Α.2 : 0.586 V ( 0.147%)
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ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
Τεύχος Υπολογισμών Εγκατάστασης

ΠΑΝΑΓΙΑ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις", χρησιμοποιώντας και τα ακόλουθα βοηθήματα:

α) Εlectrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS
β) Kανονισμοί Ηλεκτρικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
γ) Κανονισμοί ΔΕΗ
δ) Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκ/κών εγκαταστάσεων και Δικτύων, Δ. Τσανάκα
ε) Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR
στ)Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μ. Μόσχοβιτς

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

(α) Βασικές σχέσεις:

U = I x R (νόμος του Ωμ)

W = I²  x R x t (θερμότητα ρεύματος)

2 l
R = ------ (Αντίσταση Κυκλώματος)

K x A

P = U x I (ισχύς στο συνεχές ρεύμα)

P = U x I x cosφ (ισχύς στο εναλλασσόμενο μονοφασικό)

P = 1.73 x U x I x cosφ (ισχύς στο τριφασικό)

(β) Πτώση τάσης και διατομή καλωδίων

(β1) Πτώση τάσης u (V)

- Μονοφασικό

cosφ
u   =   2 x    ( -------   +  ω x L x sinφ ) x I x l

Κ x Α

- Τριφασικό

cosφ
u = 1.73  x   (--------  +  ω x L x sinφ ) x I x l

Κ x Α

όπου:

· U: Τάση δικτύου σε V σε σύστημα 2 αγωγών μεταξύ των αγωγών, σε σύστημα συνεχούς 3
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αγωγών μεταξύ των 2 κυρίων αγωγών, σε τριφασικά συστήματα μεταξύ δύο κυρίως αγωγών
· u: Πτώση τάσης σε V από την αρχή μέχρι το τέλος του κυκλώματος
· I: Ενταση ρεύματος σε A
· R: Αντίσταση σε Ωμ
· W: Ενέργεια σε W x s
· P: Ισχύς σε W
· K: Αγωγιμότητα
· cosφ: συντελεστής Ισχύος
· Α: Διατομή καλωδίου σε mm2

· l: Μήκος της γραμμής σε m
· t: χρονική διάρκεια σε s
· L: Επαγωγική αντίσταση του καλωδίου σε Η/m (ω=2πf, f=50 Ηz)

(β2) Διατομή Α (mm2)

Επιλέγεται καλώδιο τέτοιο, ώστε το ρεύμα που περνάει απο τη γραμμή να είναι μικρότερο από το
επιτρεπόμενο ρεύμα του καλωδίου και ταυτόχρονα η προκύπτουσα πτώση τάσης να είναι
μικρότερη από την επιθυμητή (προκύπτει από τις σχέσεις της παραγράφου β1).

Για την εύρεση του επιτρεπόμενου ρεύματος λαμβάνονται υπόψη το είδος του καλωδίου, το μέσο
όδευσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καλωδίου, και ο
τρόπος διάταξης και λειτουργίας.

(β3) Οργανα προστασίας

Ο υπολογισμός γίνεται σε κάθε γραμμή με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

· Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το
ρεύμα της γραμμής
· Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το
ρεύμα της γραμμής, και το μέγεθός του να είναι το αμέσως μικρότερο της επιτρεπόμενης έντασης
του καλωδίου

(β4) Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως

το επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκυκλώσεως υπολογίζεται από την σχέση:

0.115 A
I = -----------

   t

όπου Ι σε kA, A διατομή καλωδίου και t διάρκεια βραχυκυκλώματος

Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως στους πίνακες υπολογίζεται με την σχέση:

 V
I = -----

 z

όπου z η συνολική αντίσταση σε όλη την διαδρομή του καλωδίου.

Η παραπάνω σχέση υπερκαλύπτει και την σχέση  Ι = ( 3 V)/2z που ισχύει για την περίπτωση
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τριφασικού βραχυκυκλώματος.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα των γραμμών του δικτύου παρουσιάζονται πινακοποιημένα με τις ακόλουθες
στήλες:

· Τμήμα Γραμμής
· Μήκος Γραμμής (m)
· Φορτίο (kw)
· Είδος Φορτίου
· Cosφ
· Φάση
· Πτώση Τάσης (V)
· Διατομή Καλ. (mm2)
· Ασφάλεια (Α)

Επίσης, για κάθε πίνακα της εγκατάστασης πραγματοποιείται αναλυτικός υπολογισμός, με
αποτελέσματα που εμφανίζονται όπως ακολούθως:

Στο επάνω μέρος εμφανίζεται πινακάκι με τις ακόλουθες στήλες:

· Είδος Φορτίου
· Εγκατ. Πραγμ. Ισχύς (kw)
· Cosφ (KVxA)
· Εγκατ. Φαιν. Ισχύς (KVxA)
· Ετεροχρονισμός
· Μέγιστη πιθανή ζήτηση

Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται ανά είδος φορτίου (συγκεντρωτικά) και στο κάτω μέρος
αναγράφεται το σύνολο της μέγιστης πιθανής ζήτησης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά
αναγράφονται πιό κάτω τα εξής:

· KATANOMH ΦΑΣΕΩΝ R  S  T
· Mέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A)
· Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης
· Ενταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)
· Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A)
· ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
· Λόγω Εφεδρείας (%)
· Λόγω Κινητήρων (Α)
· Λόγω Εναυσης Λαμπτήρων (Α)
· ΤΕΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)
· τύπος καλωδίου
· επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. (Α)
· συντελεστής διόρθωσης
· επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου  (Α)
· Γενικός Διακόπτης (A)
· Ασφάλεια ή Αυτ. Διακόπτης (A)
· Tροφοδοτικό Καλώδιο (mm2)
· Bαθμός Προστασίας πίνακα
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Στοιχεία Δικτύου

Φασική Τάση Δικτύου (V) 230
Τύπος Καλωδίων Χαλκός
Συντελεστής Αγωγιμότητας (S m/mm² Ω) 56
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Δίκτυο Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Τμήμα
Δικτύο

υ

Μήκος
Γραμμή

ς
(m)

Φορτίο
Γραμμή

ς
(KW)

Είδος
Φορτίο

υ

CosΦ Φάση Πτώση
Τάσης

(V)

Είδος
Γραμμή

ς

Επιθ.
Διατομ

ή
(mm²)

Υπολ.
Διατομ

ή
(mm²)

Μέγιστη
Ασφάλε

ια
(A)

Α.Π 1.330 Πίνακας 1.000 123 3 10 6    35
Α.1 75 0.56 Φωτισμό

ς
1 123 0.314 3 6 1.5 10

Α.2 80 0.42 Φωτισμό
ς

1 123 0.251 3 6 1.5 10

Α.3 135 0.35 Φωτισμό
ς

1 123 0.353 3 6 1.5 10

Α.5 Εφεδρικ
ή

γραμμή

1 123 0.000 3 1.5 10

Α.6 Εφεδρικ
ή

γραμμή

1 123 0.000 3 1.5 10
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Υπολογισμοί Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Τμήμ
α

Δικτύ
ου

Μήκο
ς

Γραμ
μής
(m)

Φορτ
ίο

Γραμ
μής

(KW)

Είδος
Φορτ
ίου

CosΦ Είδος
Καλω
δίου

Αριθ.
Παρά

λ.
Καλ.

Υπολ.
Διατο

μή
(mm²

)

Επιθ.
Διατο

μή
(mm²

)

Επιτρ
.

Ρεύμ
α

Κ.Σ.

Συντ.
Διορθ

.

Επιτρ
.

Ρεύμ
α

(Α).

Μέγι
στη

Ασφά
λεια
(A)

Ρεύμα
Γραμμ

ής
(Α)

Α.Π 1.330 Πίνακ
ας

1.000 J1VV-
R

6 10 39.00 0.964 37.60    35 1.928

Α.1 75 0.56 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 6 39.00 1.000 39.00 10 0.812

Α.2 80 0.42 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 6 39.00 1.000 39.00 10 0.609

Α.3 135 0.35 Φωτισ
μός

1 J1VV-
U

1.5 6 39.00 1.000 39.00 10 0.507

Α.5 Εφεδρ
ική

γραμμ
ή

1 H07V-
U

1.5 13.50 0.964 13.01 10

Α.6 Εφεδρ
ική

γραμμ
ή

1 H07V-
U

1.5 13.50 0.964 13.01 10
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Aνάλυση Φορτίου Πίνακα  : Α.Π
Ονομα Πίνακα            :

Φορτία Πίνακα

Είδος Φορτίου Εγκατεστημέν
η

Ισχύς
(kW)

CosΦ Φαινόμενη
Ισχύς
(kVA)

Ετερο
χρονι
σμός

Μέγιστη
Ζήτηση
(kVA)

Φωτισμός 1.33 1 1.33 1 1.33
ΣΥΝΟΛΑ 1.33 1.00 1.33 1.33

Κατανομή Φάσεων
L1 (KVA) :       0.44
L2 (KVA) :       0.44
L3 (KVA) :       0.44

Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A) :       1.93
Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης :       1.00
Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A) :       1.93
Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A) :       1.93

Προσαυξήσεις
Λόγω Εφεδρείας (%) :
Λόγω Κινητήρων (A) :
Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) :

Τελικό Ρεύμα (A) :       1.93
Τύπος Καλωδίου : J1VV-R
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A) :      39.00

Τρόπος τοποθέτησης : Εντoιχισμένο σε σωλήνα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 33
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας :      0.964
Όδευση : Σε επιφάνεια δομικού υλικού, επίτοιχα γυμνά ή σε σωλήνα, εντoιχισμένα γυμνά ή

σε σωλήνα
Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1
Συντελεστής ομαδοποίησης :      1.000

Συντελεστής Διόρθωσης :      0.964
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A) :      37.60

Επιλέγεται
Γενικός Διακόπτης (A) :    63
Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) :    35
Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) : 10
Βαθμός Προστασίας Πίνακα : IP65
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Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα : ΝΑΙ

'Ελεγχοι Καλωδίων
 Δεν υπάρχουν γραμμές που δεν υπολογίζονται καλώδια
 Έλεγχοι Οργάνων Προστασίας
 Δεν υπάρχουν γραμμές που δεν υπολογίζονται όργανα προστασίας
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Πτώση Τάσης στις Γραμμές του Δικτύου

Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.1 : 0.314 V ( 0.079%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.2 : 0.251 V ( 0.063%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.3 : 0.353 V ( 0.089%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.5 : 0.000 V ( 0.000%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A-->Α.6 : 0.000 V ( 0.000%)

Δυσμενέστερη γραμμή A-->Α.3 : 0.353 V ( 0.089%)
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Επιθυμητά χαρακτηριστικά
Αντοχή στις κλιματικές συνθήκες
Τα χωριά Διονύσι και Παναγιά βρίσκονται στο νότο του Νομού Ηρακλείου, κοντά το ένα στο άλλο,
στο νότιο τμήμα της πεδιάδας της Ανατολικής Μεσσαράς,  στα ρίζα των βόρειων πλαγιών των
Αστερουσιών και  σε  υψόμετρο περίπου 250m.  Ο πλησιέστερος μετεωρολογικός  σταθμός  στην
περιοχή είναι ένας ερασιτεχνικός σταθμός στο Μεσοχωριό. Ο σταθμός αυτός είναι σε υψηλότερο
υψόμετρο (315m) και βρίσκεται ανατολικότερα στον κάμπο της Ανατολικής Μεσσαράς, στα ρίζα
των βόρειων πλαγιών των Αστερουσιών. Κάθε άλλος σταθμός απέχει σημαντικά από το χωριό και
περιοχές με αρκετά διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. Από το συγκεκριμένο σταθμό λαμβάνουμε
αρκετά ακριβή στοιχεία για τις μετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής κατά τα τελευταία τέσσερα
χρόνια (2009-2012).
Στο Παράρτημα παρουσιάζονται μετεωρολογικά δεδομένα των τελευταίων τεσσάρων ετών (2009-
2012). Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ των οικισμών Διονύσι-Παναγιά και
Μεσοχωριό  και  το  παρόμοιο  μορφολογικό  ανάγλυφο  στη  θέση  των  οικισμών,  μπορούμε  να
χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά με αρκετή ασφάλεια..
Παρατηρούμε ότι τα δύο από τα τέσσερα έτη ήταν ελεύθερα ελεύθερα παγετών, ενώ κατά τα έτη
που παρατηρήθηκε παγετός ήταν ήπιος. Παράλληλα παρατηρούμε ότι το ύψος των βροχοπτώσεων
στο σταθμό του Μεσοχωριού είναι περί τα 450mm/έτος, περίπου το ίδιο ύψος βροχής με τα βόρεια
παράλια του Νομού Ηρακλείου και από τα χαμηλότερα στη Κρήτη.
Η περιοχή ανήκει στην πεδινή ζώνη της Κρήτης από άποψη βλάστησης και χαρακτηρίζεται από
ξηρά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες.

Ενσωμάτωση στο περιβάλλον
Οι  οικισμοί  Διονύσι  και  Παναγιά  είναι  τυπικά  χωριά  της  κρητικής  επαρχίας,  όπως  αυτά  έχουν
εξελιχθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι φυτεύσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε τα στοιχεία
πράσινου αφομοιώνονται στο περιβάλλοντα χώρο του οικισμού και να μη δείχνουν ξένα.

Με βάση τα στοιχεία αυτά τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στις
χαμηλές θερμοκρασίες και στη ξηρασία, ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν φυτά που απαντώνται
στους οικισμούς της Κρήτης.

Φυτικό υλικό
 Πυξάρι ή πυξός ή τσιμισίρι (Buxus sempervirens, οικ. Buxaceae)

Τα πυξάρια είναι αειθαλείς θάμνοι και σπανιότερα μικρά δένδρα με μικρά στρογγυλά ή ωοειδή,
γυαλιστερά  και  δερματώδη  φύλλα  και  πολύ  αργή  ανάπτυξη.  Αν  φυτευθούν  μεμονωμένα  και
αφεθούν  να αναπτυχθούν  μπορούν να  φτάσουν σε  ύψος  τα  4m με  πλάτος  ίσο  με  το  ύψος.
Καλλιεργούνται για το διακοσμητικό τους φύλλωμα. Είναι ιδανικά για φράχτες, μπορντούρες και
σχήματα. Φυτεύονται επίσης σε βραχόκηπους και γλάστρες.
Αναπτύσσονται σε κάθε ηλιόλουστη και σκιασμένη θέση, ακόμη και σε φτωχά και σχετικά ξηρά,
αλλά καλά στραγγιζόμενα εδάφη. Έχουν μεγάλη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες.

 Πυράκανθος (Pyracantha coccinea συν. Crataegus pyracantha, οικ. Rosaceae)
Αειθάλης θάμνος που μπορεί να διαμορφωθεί σε μικρό δέντρο, με μέγιστο ύψος 3-6m και πλάτος
το  1/3  του  ύψους  του.  Έχει  ορθόκλαδη  και  ζωηρή  βλάστηση,  οπότε  τείνει  να  πάρει  σχήμα
κυλινδρικό. Ανθίζει το Μάιο και έχει λευκά άνθη. Καλλιεργείται για τους διακοσμητικούς πορτοκαλί,
μικρού  μεγέθους  αλλά  πολυάριθμους,  καρπούς  του.  Στην  κηποτεχνία  χρησιμοποιείται  για  την
κάλυψη κάθετων αντιαισθητικών επιφανειών, σε μπορντούρες, σε συνδυασμό με άλλους θάμνους
ή  και  μόνο  του.  Αντέχει  στους  ισχυρούς  ανέμους,  τα  υδροσταγονίδια  της  θάλασσας  και  σε
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θερμοκρασίες  έως  και  -25oC.  Προσβάλλεται  από  τετράνυχο  και  αφίδες.  Οι  καρποί  του
προσβάλλονται απο μύκητες. Στην Ελλάδα έχει αναφερθεί προσβολή από το μύκητα Rosellinia
necatrix.

 Μουριά (Morus platanifolia οικ. Moraceae)
Αναπτύσσονται σε ηλιόλουστες θέσεις και γόνιμα,  σχετικά ξηρά εδάφη. Αντέχουν στις χαμηλές
θερμοκρασίες και στη ξηρασία. Φυτεύονται μεμονωμένα και σε δενδροστοιχίες και είναι κατάλληλα
για παραθαλάσσιες φυτεύσεις. Μπορούν να φτάσουν σε ύψος τα 15m και σε πλάτος τα 12m. Τα
τυπικά  είδη  πολλαπλασιάζονται  με  σπόρους  και  ημιξυλώδη  μοσχεύματα,  ενώ  οι  ποικιλίες  με
εμβόλια.
Το γένος Morus platanifolia έχει πράσινα λοβωτά φύλλα που μοιάζουν με τα φύλλα του πλατάνου.
Δεν έχει καρπούς για αυτό και χρησιμοποιείται ευρύτατα ως καλλωπιστικό φυτό στη κηποτεχνία.

 Χαρουπιά (Ceratonia siliqua, οικ. Fabaceae)
Αειθαλές δένδρο με σφαιρική ή ομπρελοειδή κόμη και καφέ εδώδιμους καρπούς που μοιάζουν με
χοντρά φασόλια,  τα χαρούπια.  Σε ύψος  μπορεί  να φτάσει  τα  8m με πλάτος  ίσο με το ύψος.
Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες θέσεις, ακόμη και σε ξηρά και άγονα εδάφη σε θερμές περιοχές.
Φυτεύεται  σε  δενδροστοιχίες  και  μεμονωμένα,  ενώ  είναι  κατάλληλα  και  για  παραθαλάσσιες
φυτεύσεις. Παρουσιάζει μέτρια αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες.
Στην Ελλάδα έχει αναφερθεί προσβολή από τον μύκητα Oidium sp.

Στον οικισμό Διονύσι, φύτευση πραγματοποιείται μόνο στη μικρή πλατεία όπου και προσφέρεται ως
χώρος ανάπαυσης. Στο χώρο αυτό διατηρείται η προϋπάρχουσα βλάστηση και προστίθενται στο
χώρο πυξάρι ως χαμηλός φυτοφράκτης, πυράκανθοι και μουριές για εμπλοτισμό του χώρου και
σκίαση στο χώρο των καθιστικών.
Στην Παναγιά οι φυτεύσεις είναι διάσπαρτες. Φυτεύσεις πραγματοποιούνται στο βόρειο τμήμα του
προς διαμόρφωση χώρου, στο σημείο όπου υπάρχει βρύση, στη μικρή πλατεία και στο προαύλιο
χώρο της εκκλησίας με χρήση δέντρων ευρέως διαδεδομένων στα κρητικά χωριά και τη κρητική
ύπαιθρο, όπως χαρουπιές και μουριές.

Πολλαπλασιαστικό υλικό
Τα φυτά θα πρέπει να είναι σε μπάλα χώματος με τέτοιο όγκο ώστε να φιλοξενεί όλο το ριζικό
σύστημα και να επιτρέπει την καλή ανάπτυξη του. Τα φυτά θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από
ασθένειες και εντομολογικές ή άλλες προσβολές. Θα πρέπει να διαθέτουν υγιές και ισχυρό ριζικό
σύστημα και ισορροπία μεταξύ ριζικού συστήματος και φυλλώματος.

Φύτευση
Φυτευτικός σύνδεσμος
Για τα δέντρα και τους θάμνους οι θέσεις φύτευσης απεικονίζονται στο σχέδιο. Το πυξάρι, το οποίο
χρησιμοποιείται ως φυτοφράκτης, φυτεύεται σε αποστάσεις 0,5m μεταξύ των φυτών, γραμμικά.

Οδηγίες φύτευσης
Πριν τη φύτευση είναι απαραίτητο να έχουν απομακρυνθούν όλα τα οικοδομικά υλικά από τους
χώρους φύτευσης και ιδιαίτερα να έχει καθαριστεί ο χώρος από ασβέστη.

Μεταφύτευση αειθαλών δέντρων και θάμνων
Τα φυτά  θα πρέπει  να είναι  σε  μπάλα χώματος,  τα αειθαλή δεν  μπορούν να μεταφυτευθούν
γυμνόριζα. Καλό είναι να φυτευθούν την ίδια ημέρα με την παραλαβή τους. Διαφορετικά θα πρέπει
να  τοποθετηθούν  σε  μέρος  χωρίς  ήλιο,  προστατευμένο  από  τον  άνεμο  και  τις  χαμηλές
θερμοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση εντός 2-3 ημερών θα πρέπει να φυτευθούν.
Τα  φυλλοβόλα  δέντρα  πρέπει  να  φυτεύονται  όταν  δε  διαθέτουν  το  φύλλωμα  τους  και  πριν
ξεκινήσει η κίνηση των χυμών (ένα μήνα πριν την έναρξη της ανθοφορίας ή της βλάστησης). Για
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τα  αειθαλή  η  φύτευση  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  οποιαδήποτε  εποχή  του  έτους,  ωστόσο
προτιμότερο είναι να γίνει από αρχές φθινοπώρου έως τέλος άνοιξης, σε ημέρες νεφοσκεπής και
χωρίς δυνατούς ανέμους. Δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται φύτευση όταν επικρατούν χαμηλές
θερμοκρασίες ή παγετός ή ο όταν το έδαφος είναι κάθυγρο.
Στις θέσεις φύτευσης θα γίνουν λάκκοι με διαστάσεις μεγαλύτερες από αυτές της μπάλας χώματος
(τουλάχιστον 1,5 φορά μεγαλύτερος από τη μπάλα χώματος). Γεμίζουμε το ήμισυ του λάκκου με
μείγμα επιφανειακού σώματος, κομπόστ και λιπάσματος. Προτείνεται το κομπόστ να βρίσκεται στο
μείγμα σε ποσοστό 30%. Επίσης 20 g λιπάσματος 10-10-10 ανά θέση φύτευσης, το οποίο πρώτα
θα διαλυθεί σε νερό. Το χώμα καλό είναι προέρχεται από την εκσκαφή του λάκκου. Το μείγμα θα
πρέπει να είναι απαλλαγμένο από χονδρόκοκκα υλικά. Αφαιρούμε το φυτοδοχείο ή τη σακκούλα
που καλύπτουν τη μπάλα χώματος και τοποθετούμε το φυτό στο λάκκο. Στη συνέχεια γεμίζουμε το
υπόλοιπο του λάκκου  (και  πάλι  με  μείγμα χώματος  κομπόστ)  και  σκεπάζουμε μέχρι  το  λαιμό.
Πιέζουμε το χώμα προκειμένου το χώμα και το ριζικό σύστημα να έρθουν σε επαφή. Το χώμα
πιέζεται γύρω από τη μπάλα και όχι πάνω από αυτή προκειμένου να μη σπάσει.
Φροντίζουμε η τελική επιφάνεια των λάκκων να είναι 5-10cm κάτω από το γύρω έδαφος ώστε να
διαμορφωθεί λεκάνη άρδευσης. Τέλος πραγματοποιούμε μία άρδευση με ικανή ποσότητα νερού. Σε
περίπτωση που το φύλλωμα του φυτού είναι σε αναντιστοιχία με τον όγκο του ριζικού συστήματος
(πολύ φύλλωμα, μικρό ριζικό σύστημα) πραγματοποιείται ένα ελαφρύ κλάδεμα για να επιτευχθεί
ισορροπία φυλλώματος – ρίζας.
Όλα  τα  δέντρα  και  οι  μεγάλοι  θάμνοι  θα  πρέπει  να  στηριχθούν  κατάλληλα.  Μπορούν  να
χρησιμοποιηθούν πάσσαλοι ύψους όσο το φυτό και με πλάτος 3-4cm.

Μεταφύτευση φυλλοβόλων δέντρων και θάμνων
Για τα φυλλοβόλα φυτά ο κατάλληλος χρόνος για τη μεταφύτευση είναι όταν το φυτό δεν έχει
φύλλα και πριν ξεκινήσει το φυτό τη νέα βλάστηση, δηλαδή φθινόπωρο μετά την πτώση των
φύλλων  και  το  χειμώνα.  Η  υπόλοιπη  διαδικασία  μεταφύτευσης  είναι  όπως  έχει  περιγραφεί
παραπάνω. Αν και τα φυλλοβόλα μπορούν να μεταφυτευθούν γυμνόριζα, συνιστάται η προμήθεια
των φυτών να γίνει με μπάλα χώματος για καλύτερα αποτελέσματα κατά τη μεταφύτευση.

Μεταφύτευση φυτών για τη δημιουργία πράσινων φρακτών (μπορντούρες)
Στην περίπτωση αυτή τα φυτά φυτεύονται αφού ανοίξομε ένα χαντάκι με πλάτος ανάλογο με το
μέγεθος των φυτών. Σε ακαλλιέργητο έδαφος αυτό γίνεται και για μεγάλα φυτά. Σε καλλιεργημένο
μπορούμε  να  φυτεύομε  φυτά  σε  θέσεις  ανάλογα  με  τον  όγκο  τους  και  το  μέγεθος  τους.  Οι
αειθαλείς  καλλωπιστικοί  θάμνοι  βιβούρνο,  βερβερίδα,  ευώνυμο,  λιγκούστρο,  λιγκουστρίνι,
πιττόσπορο,  πυράκανθος,  τούγια  κ.ά.  φυτεύονται  πυκνά  και  κλαδεύονται  τακτικά,  για  να
δημιουργήσομε φράκτες οι οποίοι μπορούν να καλύπτουν τοίχους, να χωρίζουν σε τμήματα τους
κήπους, να δημιουργούν αθέατους από έξω χώρους κλπ.

Καλλιεργητικές φροντίδες
Κλάδεμα
Τα κλαδέματα πραγματοποιούνται προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα και την ποσότητα
των  ανθέων  και  των  καρπών,  να  κατευθύνουμε/ελέγξουμε  τη  βλάστηση  και  ανάπτυξη  των
δέντρων και των θάμνων με στόχο της βελτίωση της εμφάνισης και να ανανεώσουμε γηρασμένα ή
παραμελημένα δέντρα ή θάμνοι. Επίσης κατά το κλάδεμα θα πρέπει να αφαιρούνται σπασμένα
κλαδιά και προσβεβλημένα κλαδιά και βλαστοί.

Κλάδεμα δέντρων
Το κλάδεμα για τα αειθαλή δέντρα καλό να είναι να γίνεται τέλος χειμώνα με αρχές άνοιξης, πριν
ξεκινήσει η νέα βλάστηση, ή τέλος καλοκαιριού με αρχές φθινοπώρου. Για τα φυλλοβόλα δέντρα
κατάλληλο διάστημα είναι όλο το διάστημα που δε διαθέτουν φύλλα. Ελαφριά κλαδέματα μπορούν
να πραγματοποιηθούν, τόσο για τα αειθαλή όσο και για τα φυλλοβόλα το καλοκαίρι  μετά την
εμφάνιση και ανάπτυξη της νέας βλάστησης. Να μην πραγματοποιούνται κλαδέματα με υγρό καιρό.
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Η μουριά κάθε χειμώνα κλαδεύεται αυστηρά.

Κλάδεμα θάμνων
Τους  θάμνους  που  καλλιεργούμε  για  μπορντούρες,  για  κάλυψη  τοίχων,  για  χωρίσματα  (π.χ.
ευώνυμο, λιγκούστρο, πιττόσπορο ή αγγελική, ράμνος, τούγια κ.ά.) τους κλαδεύομε και κυρίως
τους ψαλιδίζομαι τουλάχιστο 2 - 3 φορές το χρόνο έτσι, ώστε τελικά να μην ξεφεύγομε από το
σχήμα ή τα σχέδια που θέλομε να κρατήσομε σταθερά. Μεμονωμένοι τέτοιοι θάμνοι μπορούν να
πάρουν σχήματα σφαιρικά, πυραμιδοειδή, κυβικά ή σύνθετα.

Φυτοπροστασία
Τα φυτά που έχουν επιλεχθεί γενικά είναι ανθεκτικά σε προσβολές από έντομα και ασθένειες. Για
να διατηρούν τα φυτά την ανθεκτικότητα τους είναι  απαραίτητο να είναι σε κάλη κατάσταση.
Ισορροπημένα κλαδέματα, καλή θρέψη και αφαίρεση προσβεβλημένων κλάδων κατά το κλάδεμα
είναι απαραίτητα για τη διατήρηση του φυτού σε καλή κατάσταση.
Δεδομένου  ότι  πρόκειται  για  περιοχές  με  παρουσία  επισκεπτών  και  ζώων,  σε  περίπτωση  που
απαιτηθεί φυτοπροστατευτική επέμβαση αυτή θα πρέπει να γίνει αυστηρά με σκευάσματα που η
χρήση τους να μην εγκυμονεί κίνδυνο για τον άνθρωπο από την έκθεση του σε αυτά (π.χ. άλατα
λιπαρών οξέων καλίου) ή κατά προτίμηση, όποτε αυτό είναι εφικτό με βιολογικούς παράγοντες
(π.χ.  ωφέλιμα έντομα) που έχουν σχετική έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.

Άρδευση
Η άρδευση των δέντρων θα είναι  απαραίτητη  για  τουλάχιστον  τα τρία  πρώτα χρόνια  από τη
φύτευση.  Κατά  τους  θερινούς  μήνες  τα  δέντρα  εκτιμάται  ότι  απαιτούν  περίπου  15  L
νερό/φυτό/ημέρα και  οι  θάμνοι  5L νερό/φυτό/ημέρα.  Οι  ανάγκες αυτές σταδιακά πρόκειται  να
αυξηθούν όσο τα φυτά μεγαλώνουν. Στο στάδιο της ωριμότητας, ένα μεγάλο δέντρο ύψους 20-
30m  αναμένεται  να  χρειάζεται  100-300L  νερό/φυτό/ημέρα.  Προκειμένου  να  ενθαρρυνθεί  η
ανάπτυξη ενός εκτενούς και βαθιού ριζικού συστήματος θα πρέπει να πραγματοποιούνται λίγες και
μεγάλης διάρκειας αρδεύσεις.

Διαστασιολόγηση αγωγών
Για τη διαστασιολόγηση των αγωγών χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω μαθηματικές σχέσεις:
Οι απώλειες πίεσης πάνω στον αγωγό δίνονται από τη σχέση:

ΔΗ= h
100
⋅L⋅F [1]

όπου:
ΔΗ : η απώλειες πίεσης (m)
h : η απώλειες πίεσης ανά 100m αγωγού (m)
L : το μήκος του αγωγού (m)
F : συντελεστής σχετιζόμενος με τον αριθμό των πλευρικών αγωγών ή των σταλακτών

Ο συντελεστής F λαμβάνεται από τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος. Οι απώλειες πίεσης ανά
100m αγωγού μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας την παρακάτω σχέση:

h= 1,13⋅1011(QC )
1,852
⋅D−4,87 [2]

Q : η παροχή σε m3/h
C : συντελεστής τριβής, που για αγωγούς PE παίρνει τιμή 140
D : εσωτερική διατομή αγωγού (mm)

Περιγραφή δικτύου
Λόγω των διαφορετικών αρδευτικών απαιτήσεων δέντρων και θάμνων πρόκειται να δημιουργηθούν
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δύο διαφορετικά αρδευτικά δίκτυα. Το ένα αρδεύει τα δέντρα μέσω αυτορυθμιζόμενων σταλακτών
8L/h  χρησιμοποιώντας  αγωγό  Φ16/4  Atm.  Το  δεύτερο  δίκτυο  αρδεύει  το  φυτοφράκτη  με
σταλακτηφόρο αγωγό Φ16/4 Atm με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες ανά 30cm παροχής 2 L/h.
Στην κεφαλή κάθε δικτύου τοποθετείται ρυθμιστής πίεσης για την προστασία του δικτύου, βαλβίδα
αντεπιστροφής για να αποφεύγεται  το άδειασμα του δικτύου και  η  είσοδος νερού στο δίκτυο
άρδευσης  του  χωριού  και  βάνα.  Λόγω των  πρόσκαιρων  παγετών  συνιστάται  η  βάνα  να είναι
συρταρωτή.
Η τοπολογία των δικτύων φαίνεται στο σχέδιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

http://users.hol.gr/~kounoupn/ws/mesochorio/

ΘΕΣΗ : 35°0′48″N 25°12′30″E
ΥΨΟΜΕΤΡΟ : 315m

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2     6.2  17.4  11/2/09  -1.8  17/2/09   52    3  33.9   5  42  28/2/09 SSW1013.1   85
3    11.6  29.4  30/3/09   2.0  14/3/09 1383    0  42.4   7  49  21/3/09 WNW1014.7   69
4    15.9  26.8   2/4/09   5.3   8/4/09 1449    0  53.5   7  49  22/4/09 WNW1015.0   66
5    19.6  31.8  25/5/09   8.8   7/5/09 1407    0  21.6   6  43   1/5/09 ENE1016.0   59
6    24.9  37.2   9/6/09  13.1   5/6/09 1131    0   0.0   7  52  24/6/09 WNW1014.0   51
7    27.2  41.6  26/7/09  18.1  12/7/09 1171    0   0.0   8  46  15/7/09  NE1012.3   52
8    25.6  37.4   5/8/09  15.7  30/8/09 1215    0   0.0   9  43  11/8/09 ENE1013.4   55
9    22.6  35.9   6/9/09  14.4  30/9/09 1262    3  63.0   6  36   5/9/09  NE1015.4   67
10   19.8  29.4 10/10/09  11.5 12/10/09 1401    0 120.8   5  41 16/10/09 SSW1014.0   73
11   15.2  23.2  5/11/09   5.2 23/11/09 1493    0  79.6   5  50  4/11/09 SSW1015.9   80
12   13.5  23.1 27/12/09   4.6 22/12/09 1631    0 129.8   5  51 12/12/09 SSW1010.0   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.6  41.6  26/7/09  -1.8  17/2/09 13849   6 436.6   6  63   5/3/09  NE1015.2   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.7  23.0   1/1/10  -0.8  27/1/10 1650    0  94.5   6  51   6/1/10 SSW1012.6   79
2    12.9  26.6  20/2/10  -0.5   4/2/10 1459    0  53.9   9  53  21/2/10 SSW1009.5   72
3    13.9  26.9   2/3/10   2.1  22/3/10 1575    0   5.6   7  55   4/3/10 SSW1014.8   68
4    16.4  28.8  17/4/10   6.9   6/4/10 1458    0   6.4   6  45   2/4/10 ENE1013.5   62
5    21.0  35.6  14/5/10   8.4   4/5/10 1341    0   8.8   6  50  18/5/10 WNW1011.4   51
6    24.9  41.2  17/6/10  14.0   4/6/10 1031    0  28.6   7  54  23/6/10  NE1009.6   56
7    26.9  35.4  25/7/10  17.4   1/7/10 1096    0   0.0   8  63  22/7/10  NE1010.1   56
8    28.5  38.8  13/8/10  19.0   8/8/10  822    0   0.0   6  40  31/8/10  NE1008.8   56
9    16.1  16.3  2/10/10  16.1  2/10/10    0    0   0.0   0   0  2/10/10   N1013.8   88
10   18.9  28.9  6/10/10   9.1 25/10/10 1117    0  68.9   7  52 26/10/10 SSW1014.5   71
11   17.3  25.3 11/11/10   6.9  2/11/10 1216    0  69.4   4  39  9/11/10 SSW1012.4   74
12   13.6  25.9  2/12/10   0.5 11/12/10 1419    1 169.8   4  52 11/12/10 SSW1011.2   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.9  41.2  17/6/10  -0.8  27/1/1015210    1 505.9   6  63  22/7/10 SSW1014.3   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
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                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
                                        HEAT  COOL
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.8  17.4   1/1/11   5.3  20/1/11 1376    0 101.9   2  41  28/1/11 SSW1013.3   80
2    10.9  16.8   6/2/11   4.4  12/2/11 1166    0 245.4   2  92  14/2/11 WNW1013.4   80
3    11.7  23.3  30/3/11   0.4   9/3/11 1142    1  36.3   3  34   9/3/11 WNW1020.0   74
4    14.0  24.9  27/4/11   7.6  15/4/11 1098    0  31.0   3  41   8/4/11 WNW1013.1   73
5    18.3  27.5  24/5/11  10.6   8/5/11  844    0  47.8   3  61   3/5/11  NW1015.0   65
6    23.7  36.1   8/6/11  15.6   1/6/11  922    0  36.7   2  40  27/6/11  NE1014.6   55
7    27.1  38.1  20/7/11  16.3   4/7/11  707    0   1.1   2  26   3/7/11 ENE1011.6   50
8    25.5  36.0   1/8/11  19.5  29/8/11  936    1   0.5   2  30  20/8/11   N1009.9   55
9    23.2  33.1  10/9/11  16.6  22/9/11  947    0   3.2   3  40   3/9/11   N1012.7   60
10   17.1  27.1  6/10/11   8.0 19/10/11 1131    0 194.1   3  35 10/10/11 SSW1015.3   72
11   12.4  23.6 10/11/11   6.3 22/11/11 1083    0   7.2   3  27 12/11/11 WNW1019.8   76
12   11.3  18.8 15/12/11   4.1 10/12/11 1339    0 115.6   4  41 22/12/11 SSW1019.0   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.0  38.1  20/7/11   0.4   9/3/1112692    3 820.8   3  92  14/2/11 WNW1015.7   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.2  14.4  23/1/12   2.3  20/1/12 1061    0 194.6   5  42  21/1/12 WNW1014.5   77
2     8.7  17.1  25/2/12   0.3  29/2/12 1202    1 189.6   7  50   6/2/12 WNW1014.8   77
3    11.6  20.7  25/3/12   0.9   1/3/12 1264    0  43.0   4  38  13/3/12 SSW1019.6   71
4    16.7  28.3  25/4/12   7.7  10/4/12 1128    0  34.9   6  52  18/4/12 WNW1012.8   59
5    19.9  30.5   8/5/12  11.4  20/5/12  796    0   2.7   3  39  22/5/12 WNW1013.4   57
6    24.9  36.1  14/6/12  13.9   2/6/12 1042    0   0.0   3  27  28/6/12   N1010.9   50
7    28.3  38.8  13/7/12  19.1   5/7/12  977    0   0.0   5  37  29/7/12   N1006.9   45
8    26.8  36.9  27/8/12  19.5  31/8/12 1096    0   0.0   5  41  28/8/12   N1008.8   50
9    23.4  32.6   5/9/12  17.4  13/9/12  709    0   2.9   3  32   8/9/12 NNE1010.4   64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.3  38.8  13/7/12   0.3  29/2/12 9274    1 467.7   5  52  18/4/12   N1013.0   60

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
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Πίνακας 1. Πίνακας συντελεστή F, ανάλογα με τον σταλακτών

Αριθμός
σταλακτών

Τιμή
συντελεστή F

1 1

2 0,64

3 0,53

4 0,49

5 0,46

6 0,44

7 0,43

8 0,42

9 0,41

10 0,4

12 0,39

14 0,39

16 0,38

18 0,38

20 0,38

25 0,37

30 0,37

35 0,37

40 0,36

50 0,36

60 0,36

70 0,36

80 0,36

90 0,36

100 0,36
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 Δ. ΓΟΡΤΥΝΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα
εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη
διακήρυξη.

 Στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου,  που  αναφέρονται  σε  μονάδες  περαιωμένης
εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου,
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων
τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά,  έστω και  αν δεν κατονομάζεται  ρητά αλλά είναι  απαραίτητη για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν
μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την
ειδικότητα  και  τον  αριθμό  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  όπως  και  την  δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση
του όρου "κάθε δαπάνη")  οι  παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται  στο περιεχόμενο των
τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς
φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι,
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά
του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας
δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου,
ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για
την  παροχή  οποιασδήποτε  ατέλειας  ή  απαλλαγής  από  τους  δασμούς  και  τους
υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου,
ούτε  στους  ενδιαφερόμενους  δικαίωμα  να  ζητήσουν  χορήγηση  τέτοιας  ατέλειας  ή
απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των
κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

1.3.2 Οι  δαπάνες  προμηθείας  των  πάσης  φύσεως,  ενσωματουμένων  και  μη,  κυρίων  και
βοηθητικών  υλικών,  μεταφοράς  τους  στις  θέσεις  εκτέλεσης  των  εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις
απαιτούμενες  φορτοεκφορτώσεις,  τις  ασφαλίσεις  των  μεταφορών,  τις  σταλίες  των
μεταφορικών  μέσων  και  τις  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  εκτός  των  ειδικών
περιπτώσεων,  που  η  μεταφορά  πληρώνεται  ιδιαιτέρως  με  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου.

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών,
σε  κατάλληλους  χώρους  απόρριψης,  λαμβανομένων  υπόψη  των  ισχυόντων
Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών
(στο  Ι.Κ.Α.,  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,  ή  σε  άλλους  ημεδαπούς  ή/και  αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από
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τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως,
ανθυγιεινής εργασίας,  εξαιρεσίμων αργιών κλπ),  νυκτερινής  απασχόλησης (πλην των
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται
ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων
των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων
και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων,
εργαστηρίων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου,  εξασφάλισης  ύδρευσης,
ηλεκτρικού  ρεύματος,  τηλεφωνικής  σύνδεσης  και  αποχέτευσης  των  εργοταξιακών
εγκαταστάσεων,  καθώς και  λοιπών απαιτουμένων  ευκολιών,  σύμφωνα με  τους  όρους
δημοπράτησης.

1.3.5 Οι  δαπάνες  λειτουργίας  όλων  των  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και  ευκολιών  και
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και  λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.3.7 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής  σκυροδέματος,  και
προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.

Στις  δαπάνες  αυτές  περιλαμβάνονται:  η  εξασφάλιση  του  απαιτουμένου  χώρου,  η
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του
απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας  των εργασιών,  η  καθαίρεση των υποδομών τους
(βάσεις,  τοιχία  κλπ  κατασκευές  από  σκυρόδεμα  ή  οποιοδήποτε  άλλο  υλικό)  και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει  γίνει  σε χώρο που έχει  παραχωρηθεί  από το
Δημόσιο

(β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου
έργου.

1.3.8 Τα  πάσης  φύσεως  ασφάλιστρα  για  το  προσωπικό  του  Εργου,  τις  μεταφορές,  τα
μεταφορικά  μέσα,  τα μηχανήματα  έργων και  τις  εγκαταστάσεις,  καθώς και  τις  λοπές
ασφαλιστικές  καλύψεις  όπως  καθορίζονται  στην  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  του
Εργου.

1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε
κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών

3



κλπ,  καθώς  και  οι  δαπάνες  των  μέτρων  προστασίας  των  έργων  σε  κάθε  φάση  της
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα,
σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης
φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης  (μετρήσεις,  εργαστηριακοί  έλεγχοι  και  δοκιμές,  αξία  υλικών,  χρήση
μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή
του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται
τα  μισθώματα,  η  μεταφορά  επί  τόπου,  η  συναρμολόγηση  (όταν  απαιτείται),  η
αποθήκευση,  η  φύλαξη,  η  ασφάλιση,  οι  αποδοχές  οδηγών,  χειριστών,  βοηθών  και
τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι
μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως
σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο.

Περιλαμβάνονται  επίσης  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  του  εφεδρικού  εξοπλισμού  που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.3.12 Οι  δαπάνες  εξασφάλισης  αναγκαίων  χώρων  για  την  εναπόθεση  των  εργαλείων,
μηχανημάτων κ.λπ.

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις  αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για

αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(δ) στην  διενέργεια  των  απαιτουμένων  μετρήσεων,  ελέγχων  και  ερευνών  (τοπογραφικών,

εργαστηριακών,  γεωτεχνικών κ.α.),  καθώς και  στις  λοιπές υποχρεώσεις  του Αναδόχου που
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για
οποιαδήποτε  αιτία  (π.χ.  εορτές,  εργασίες  συντήρησης  οδικού  δικτύου  και  υποδομών,
βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.3.14 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,
εγκατάστασης  χωροσταθμικών  αφετηριών  κλπ)  που  απαιτούνται  για  την  χάραξη  των
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται
για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του
εδάφους  ή  υφιστάμενες  κατασκευές),  κατασκευαστικών  σχεδίων  και  σχεδίων
λεπτομερειών.

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου
και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας
υπογείων  υδάτων,  δίκτυα  Οργανισμών  Κοινής  Ωφελείας  [ΟΚΩ]),  καθώς  οι  δαπάνες
σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και
Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15 Οι  δαπάνες  αποτύπωσης  τεχνικών  έργων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  που
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με
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τοπογραφικές  μεθόδους  καθώς  και  οι  δαπάνες  λήψης  επιμετρητικών  στοιχείων  κατ’
αντιπαράσταση  με  επρόσωπο  της  Υπηρεσίας  και  σύνταξης  των  πάσης  φύσεως
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία
προς έλεγχο.

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί
δεν  περιλαμβάνονται  στη  μελέτη,  καθώς  και η  δαπάνη  σύνταξης  κατασκευαστικών
σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.17 Οι  δαπάνες  των  αντλήσεων (εκτός  από την περίπτωση που δεν  υπάρχει  δυνατότητα
παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών
διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε
να  προστατεύονται  τόσο  τα  κατασκευαζόμενα  οσο  και  τα  υπάρχοντα  έργα  και  το
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ.,
καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού
και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.20 Οι  δαπάνες  διαμόρφωσης  προσβάσεων,  προσπελάσεων  και  δαπέδων  εργασίας  στα
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα
συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και
περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  των  χώρων  (προσβάσεων,  προσπελάσεων,  δαπέδων
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή
τους.

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις
για  κάθε  είδους  βλάβη ή  μη  συνήθη φθορά επί  υφισταμένων  κατασκευών κατά  την
εκτέλεση  των  εργασιών  ή  την  διακίνηση  βαρέως  εξοπλισμού  του  Αναδόχου  (π.χ.
μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που
οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.22 Οι  δαπάνες  διάθεσης  γραφείων  και  λοιπών  ευκολιών  στην  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.23 Οι  δαπάνες  των  ειδικών  μελετών,  που  προβλέπεται  στα  τεύχη  δημοπράτησης  να
εκπονηθούν  από  τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,  όπως  μελέτες  σύνθεσης
σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.3.24 Οι δαπάνες  έκδοσης  των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις  αρμόδιες
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση
του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις
σχετικές  μελέτες  και  στους  περιβαλλοντικούς  όρους,  εκτός  αν  προβλέπεται  ιδιαίτερη
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται
στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
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1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων
(Γ.Ε.)  και  Οφέλους  του  Αναδόχου  (Ο.Ε.),  στο  οποίο  περιλαμβάνονται  οι  πάσης  φύσεως
κρατήσεις  ή  υποχρεώσεις  αυτού,  όπως  δαπάνες  διοίκησης  και  επίβλεψης  του  Έργου,
σήμανσης  εργοταξίων,  φόροι,  δασμοί,  ασφάλιστρα,  τόκοι  κεφαλαίων  κίνησης,  προμήθειες
εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως
καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις
εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

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

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η  επιμέτρηση  των  εργασιών  γίνεται  είτε  βάσει  των  σχεδίων  των  εγκεκριμένων
μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών
σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας
και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της,
προκειμένου  να  επιβεβαιώσει  την  ορθότητα  των  επιμετρητικών  στοιχείων  που
υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον
απαιτούμενο  εξοπλισμό  και  προσωπικό  για  την  υποστήριξη  της  Υπηρεσίας  στην
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας,
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας
της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα  για  κάθε  εργασία,  ο  τρόπος  και  η  μονάδα επιμέτρησης,  καθώς  και  ο
τρόπος  πληρωμής  καθορίζονται  στις  αντίστοιχες  παραγράφους  των  παρακάτω
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.

2.1.5 Αν  το  περιεχόμενο  ένός  επιμέρους  άρθρου  του  παρόντος  Τιμολογίου,  που
αναφέρεται  σε  μια  τιμή  μονάδας,  ορίζει  ότι  η  εν  λόγω  τιμή  αποτελεί  πλήρη
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι
ίδιες  επιμέρους  εργασίες  δεν  θα  επιμετρώνται  ούτε  θα  πληρώνονται  στο πλαίσιο
άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6 Στη  περίπτωση  οποιασδήποτε  διαφωνίας  με  τον  συνοπτικό  πίνακα  τιμών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που
έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.

Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά,
καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα,
ο  μαλακός,  κατακερματισμένος  ή  αποσαθρωμένος  βράχος,  και  γενικά  τα  εδάφη  που
μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς
ή  προωθητές),  χωρίς  να  είναι  απαραίτητη  η  χρήση  εκρηκτικών  υλών  ή  κρουστικού
εξοπλισμού.

Ως  "βράχος"χαρακτηρίζεται  το  συμπαγές  πέτρωμα που δεν  μπορεί  να εκσκαφθεί  εάν  δεν
χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό
(λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται
και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

Ως  "σκληρά  γρανιτικά"και  "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται  οι  συμπαγείς  σκληροί  βραχώδεις
σχηματισμοί  από  πυριγενή  πετρώματα  και  οι  ισχυρώς  τσιμεντωμένες  κροκάλες  ή
αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών
αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ,
η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
Τα  κυριότερα  είδη  κιγκαλερίας,  τα  οποία  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  (ενδεικτικά  και  όχι
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία
είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες
ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και
ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες
ειδικές  πλάκες  στερέωσης  (μέσα-έξω),  με  μηχανισμό  ρύθμισης  χειρολαβών  και
ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα),
με  μηχανισμό  ρύθμισης  χειρολαβής  και  αντίκρισμα  στο  πλαίσιο  ή  στο  άλλο  φύλλο
(δίφυλλο παράθυρο).
Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες
ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
Χωνευτός,  χαλύβδινος  (μπρούτζινος  ή  γαλβανισμένος)  σύρτης  με  βραχίονα  (ντίζα)  που

ασφαλίζει  επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και
φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς

απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.
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Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
Αναστολείς (stoppers)

Αναστολείς θύρας - δαπέδου
Αναστολείς θύρας - τοίχου
Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master

Key
Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
Μηχανισμοί  αυτόματων  θυρών,  με  ηλεκτρομηχανικό  σύστημα,  με  ηλεκτρονική  μονάδα

ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν
αναφέρεται  διαφορετικά  στα  οικεία  άρθρα  του  παρόντος  Τιμολογίου,  η  δε  τοποθέτηση
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα
μήκους  (m)  γραμμικών  στοιχείων  συγκεκριμένων  διαστάσεων,  πλήρως  περαιωμένων,  ανά
είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό
και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο
είδος χρωματισμού.

Η  εφαρμογή  συντελεστών  θα  γίνεται  όπως  ορίζεται  παρακάτω,  ενώ  η  αντιδιαβρωτική
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών,
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι  ποσότητες  των  εργασιών  που  εκτελέστηκαν  ικανοποιητικά,  όπως  αυτές  επιμετρούνται
σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα
με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.

Οι  τιμές  μονάδας  θα  αποτελούν  πλήρη αποζημίωση  για  τα  όσα ορίζονται  στην  ανωτέρω
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι
αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται
σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι
τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα
άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η
δαπάνη των ικριωμάτων.

Σε όλες τις  τιμές  εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται  οι  αναμίξεις  των χρωμάτων, οι
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα
οποία  θα κατασκευάζονται  σύμφωνα με  τα καθοριζόμενα με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί
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ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η
εργασία  αφαιρέσεως και  επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ.  στοιχείων κουφωμάτων κλπ)
στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η
επιμετρούμενη  επιφάνεια  των  χρωματισμών  υπολογίζεται  ως  το  γινόμενο  της  απλής
συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων
του  τετράξυλου  ή τρίξυλου)  ή της  καταλαμβανόμενης  από  μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα
πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/
α

Είδος Συντελεστής

1. Θύρες  ταμπλαδωτές  ή  πρεσσαριστές  πλήρεις  ή  με
υαλοπίνακες  οι  οποίοι  καλύπτουν  λιγότερο  από  το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου

2,30
2,70
3,00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ

2,80
2,00
1,00
1,60

7. Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

2,50
1,00
1,60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,00
1,50

9. Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

1. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα,
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κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Τεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γκρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό

10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας καφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών
(νερόλουστρο)

3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.
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2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι  εργασίες  κατασκευής  μεταλλικών  σκελετών  (εκτός  αλουμινίου)  τοίχων  και
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.

Οι  εργασίες  κατασκευής  επίπεδης  επιφάνειας  γυψοσανίδων  τοιχοπετάσματος  σε
έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με
την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι  εργασίες  τοποθέτησης  γυψοσανίδων  επίπεδης  ψευδοροφής  σε  έτοιμο  σκελετό
αποζημιώνονται,  μαζί  με  τις  εργασίες  αλλουμινίου,  με  το  άρθρο  78.34  και  στην
περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας
διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35,
οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με
το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση
[*]  παραπλέυρως  της  αναγραφόμενης  τιμής  σε  ΕΥΡΩ δεν
συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του
μεταφορικού  έργου,  με  βάση  τα  στοιχεία  της  μελέτης  και  τις
συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές
 - απόσταση < 5 km 0.28
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21
Με παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
 - απόσταση < 5 km 0,20
 - απόσταση ≥ 5 km 0,19

Εκτός πόλεως

 · οδοί καλής βατότητας

 - απόσταση < 5 km 0,25
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21
 · οδοί κακής βατότητας

 - απόσταση < 5 km 0,25
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 - απόσταση ≥ 5 km 0,21
 · εργοταξιακές οδοί

 - απόσταση < 3 km 0,22

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές
θεμελίων ) 0,03

Oι τιμές  αυτές  έχουν εφαρμογή στον  προσδιορισμό της  τιμής  του
αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι
εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3),  κατά τον τρόπο που
καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο
άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν
τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που
επισημαίνονται  με  [*],  και  αναθεωρείται  με  βάση  τον  εκάστοτε
καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη
αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την
σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή
εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών,
έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η
Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής
(περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).

2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γενικά : Εκτίμηση δαπάνης μεταφορικού έργου
Για  την Εκτίμηση της  δαπάνης του μεταφορικού έργου  για τις εργασίες των άρθρων  του

παρόντος τιμολογίου   λαμβάνοντας υπό ψη τις συνθήκες και την θέση εκτέλεσης του έργου   ορίζομε

Θέση εκτελέσεως του έργου :Αστική περιοχή
Μέση απόσταση απόρριψης προϊόντων εκσκαφών κλπ :  2 km
Απόσταση  λατομείου λήψεως αδρανών κλπ  26 km

Με βάση τα παραπάνω:  Το κόστος μεταφοράς
α .) για απόρριψη προϊόντων που παράγονται από το έργο  προκύπτει 028*2=0,56 €/m^3
β .) Για  μεταφορά αδρανων υλικών οδοστρωσίας κλπ α από το λατομείο στη θέση του έργου  : 0,28*26=7,28
€/m^3
Οι παραπάνω δαπάνες μεταφορών προστίθενται στην  τιμή  βάσεως   σε όσα   από τα παρακάτω άρθρα

συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά
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ΑΡΘΡΟ   1  Δ-1 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α))

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο,  οποιουδήποτε πάχους,  με
χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και
να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η  αποξήλωση  του  αποκοπτομένου  τμήματος  και  η  απομάκρυνση  των  προϊόντων  καθαίρεσης,
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα
Αριθμητικά:  1,00

ΑΡΘΡΟ  2         Α-2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)

Γενικές  εκσκαφές,  με την  μεταφορά σε οποιαδήποτε  απόσταση,  εδαφών γαιωδών και  ημιβραχωδών
οποιασδήποτε  συστάσεως,  ανεξαρτήτως  βάθους,  πλάτους  και  κλίσεως  πρανών,  σε  νέο  έργο  ή  για
επέκταση  ή  συμπλήρωση  ή  διαπλάτυνση  υπάρχοντος,  ανεξαρτήτως  της  θέσης  εργασίας  και  των
δυσχερειών  που  προκαλεί  (κοντά  ή  μακριά,  χαμηλά  ή  υψηλά  σχετικά  με  το  υπάρχον  έργο),  για
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης
των πρανών και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά  της  μόρφωσης  των πρανών,  όταν  αυτές  κατασκευάζονται  στη

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών

των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προσέγγιση μηχανημάτων και  μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και  υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες,

· η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης
και ο σχηματισμός των αναβαθμών

· η  διαλογή,  φύλαξη,  φορτοεκφόρτωση  σε  οποιοδήποτε  μεταφορικό  μέσο  και  η  μεταφορά  των
προϊόντων  σε  οποιαδήποτε  απόσταση  για  τη  χρησιμοποίηση  των  κατάλληλων  στο  έργο  (π.χ.
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές
ή προσωρινές θέσεις

· η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

· η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,
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εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση.
· η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
· η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι

του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε),
όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

· οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
· η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού,

που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς
περιορισμούς.

Η αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων,  στρώσεων  οδοστρωσίας  σταθεροποιημένων  με  τσιμέντο,
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού
τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών,
επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και  τελικών διατομών και  μέχρι  τα  όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών  σχεδίων  και  σύμφωνα  με  το  πρωτόκολλο  χαρακτηρισμού.  Διευκρινίζεται  ότι  ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά

Αριθμητικά:        0.70   + 0,28*2  (ΜΕΤΑΦ)  =1,26

ΑΡΘΡΟ 3     Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου
τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από
τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή
της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά
Αριθμητικά: 11.50   +0,28*26  (ΜΕΤΑΦ)  =18,78

ΑΡΘΡΟ 4      Α-20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530)
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Κατασκευή  επιχώματος  οδού  ή  συμπλήρωση  υπάρχοντος,  μετά  από  προηγούμενο  καθαρισμό  του
εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του
έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων"

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 Η  κατασκευή  όλων  των  τμημάτων  του  επιχώματος,  συνήθους  ή  αυξημένου  βαθμού
συμπύκνωσης,  όπως θεμέλιο,  πυρήνας,  μεταβατικό  τμήμα  βραχώδους  επιχώματος,  τα  οποία  θα
συμπυκνώνονται  σε  ποσοστό  90% και  95% αντίστοιχα της  ξηράς  φαινόμενης  πυκνότητας  που
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ
EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα
βραχώδη επιχώματα.

 Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης
κατ'  ελάχιστον 90% της πυκνότητας,  που επιτυγχάνεται  εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη
δοκιμή Proctor

 Η κατασκευή της "στρώσης  έδρασης οδοστρώματος",  συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της
ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται  εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή
Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους,
ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια.
Εξαιρείται  η  κατασκευή  της  "στρώσης  στράγγισης  οδοστρώματος"  (όπου  υπάρχει),  η  οποία
τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

 Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος .
 Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του

πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη.
 Η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  μαρτύρων  ελέγχου  υποχωρήσεως  των  υψηλών  επιχωμάτων,

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs)
εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή
τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η
Υπηρεσία.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα
του τιμολογίου:

 Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and
Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)

 Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών
 Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών

Τιμή ανά κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ένα ευρώ και πέντε λεπτά

Αριθμητικά: 1.05

ΑΡΘΡΟ 5 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124
Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  με  χρήση  μηχανικών  μέσων,  πλάτους  βάσεως  έως  3,00 m ή
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το
χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η
στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα),
με  την  αναπέταση  των  προϊόντων,  την  μόρφωση  των  παρειών  και  του  πυθμένα  και  την  τυχόν
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-
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04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ  4,50+ 028*2 (ΜΕΤΑΦ)=5,06 [*]

ΑΡΘΡΟ 6 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων
αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη,
διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο
οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. ΕΥΡΩ  4,5

ΑΡΘΡΟ 7 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171
Φορτοεκφόρτωση  με  μηχανικά  μέσα  επί  αυτοκινήτου  προς  μεταφορά  πάσης  φύσεως  προϊόντων
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. ΕΥΡΩ 0,90

ΑΡΘΡΟ  8 22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204
Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη
από  το  δάπεδο  εργασίας.  Συμπεριλαμβάνονται  τα  πάσης  φύσεως  απαιτούμενα  ικριώματα,  οι
προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ  22,50 +0,28*2  (ΜΕΤΑΦ)  =23,06

ΑΡΘΡΟ 9 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή πυργογερανού
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας  ή  ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού
και  την  συμπύκνωση  αυτού  επί  των  καλουπιών  ή/και  λοιπών  επιφανειών  υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη
του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

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

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του  σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η  προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για
τηνπαρασκευή 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  στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.

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 ηπεριεκτικότητα σε τσιμέντο

για  την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του  σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η  δαπάνη  χρήσεως  δονητών  μάζας  ή/και  επιφανείας  και  η  διαμόρφωση  της  άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής
της  πρέσσας  σκυροδέματος  και  η  περισυλλογή,  φόρτωση και  απομάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

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

Οι  τιμές  έχουν  εφαρμογή  σε  πάσης  φύσεως  κατασκευές  από  σκυρόδεμα,  εκτός  από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). ΕΥΡΩ 90,00

ΑΡΘΡΟ 10 78.95 Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316

Σταμπωτό δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131 ποιότητας
Β500C και  ίνες  πολυπροπυλενίου  σε  αναλογία  0,60 kg/m3,  έγχρωμο,  με  επίπαση  σκληρυντικού
χρώματος, και χρώματος αρμών, σταμπαρισμένο με ειδικά καλούπια, σε συνδυασμό με κυβολίθους
γρανίτη διαστάσεων 10x10x10 cm, οιουδήποτε σχεδίου, με οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρμογής με
κυβολίθους 10x10x10 cm, στερεωμένους με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου στην υπάρχουσα υποδομή,
σε γραμμικό σχέδιο.
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Πλήρης  περαιωμένη  εργασία  και  υλικά  επί  τόπου,  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς
παρασκευής  και  διάστρωσης  σκυροδέματος,  τις  οδηγίες  της  κατασκευάστριας  εταιρείας  και  την
αρχιτεκτονική μελετη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και
τυχόν άλλες κατασκευές),

 η  επίπαση  στο  νωπό  σκυρόδεμα  του  σκληρυντικού  χρώματος  (σε  σκόνη)  σε  δύο
στρώσεις  κάθετες  μεταξύ  τους  (συνολικά  3 kg/m2)  και  η  τελική  επεξεργασία  της
προκύπτουσας επιφάνειας.

 η αποτύπωση του επιλεγμένου σχεδίου με την εισπίεση των ειδικων καλουπιών στην
επιφάνεια του σκυροδέματος.

 η κοπή των  αρμών διαστολής  σε  κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m,  σύμφωνα με  την
αρχιτεκτονική μελέτη, μετά την πάροδο 12 ωρών

 η πλύση με νερό και διάλυμα οξέων για την απομάκρυνση του πλεονάζοντος χρώματος
αρμών και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας.

 η προστασία  της  τελικής  επιφάνειας με  μία  στρώση από ειδικό σφραγιστικό  βερνίκι
(sealer) με ανάλωση 200 ml/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ   33,70

ΑΡΘΡΟ 11    32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας  ή  ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού
και  την  συμπύκνωση  αυτού  επί  των  καλουπιών  ή/και  λοιπών  επιφανειών  υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη
του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

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.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του  σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η  προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για
τηνπαρασκευή 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  στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.

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
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κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  κατά  περίπτωση.  Σε  ουδεμία  περίπτωση
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και ηπεριεκτικότητα σε τσιμέντο

για  την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του  σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η  δαπάνη  χρήσεως  δονητών  μάζας  ή/και  επιφανείας  και  η  διαμόρφωση  της  άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής
της  πρέσσας  σκυροδέματος  και  η  περισυλλογή,  φόρτωση και  απομάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

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

Οι  τιμές  έχουν  εφαρμογή  σε  πάσης  φύσεως  κατασκευές  από  σκυρόδεμα,  εκτός  από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). ΕΥΡΩ 95,00

ΑΡΘΡΟ 12 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων,
υπερθύρων,  κλιμάκων κλπ)  σε  οποιαδήποτε  στάθμη από  το έδαφος,  αλλά σε  ύψος  του πυθμένα
τουξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
Στην τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται:  η  φθορά  και  απομείωση των  χρησιμοποιουμένων  υλικών,  η
εργασία  ανέγερσης-συναρμολόγησης  και  η  εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και  απομάκρυνσης
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ  15,70

ΑΡΘΡΟ 13 38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3821

Ξυλότυποι απλής καμπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή παραστάδων) ή
οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθμης αυτών μέχρι 5,00 m από το δάπεδο
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".

Στην τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται:  η  φθορά  και  απομείωση των  χρησιμοποιουμένων  υλικών,  η
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εργασία  ανέγερσης-συναρμολόγησης  και  η  εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και  απομάκρυνσης
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ  22,50

ΑΡΘΡΟ   14 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500C
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3872

Προμήθεια  και  μεταφορά επί  τόπου του  έργου  χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος,  μορφής  διατομών,
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη,
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια
οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού. Εάν οι  πίνακες αυτοί  δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  και  θα  υποβάλλονται  στην  Υπηρεσία  προς  έλεγχο  και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι  Πίνακες  θα  συντασσονται  βάσει  των  σχεδίων  της  μελέτης  και  θα  περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα
μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την
επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1
του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ.
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.
διατομ

ή
(mm2)

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και
ευθυγραμμισμέ

να προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημέν
α πλέγματα

και
δικτυώματα

B500C B500Α B50 B500Α B5
5,0   19,6 0,154
5,5   23,8 0,187
6,0      28,3 0,222
6,5   33,2 0,260
7,0   38,5 0,302
7,5   44,2 0,347
8,0      50,3 0,395
10,0    78,5 0,617
12,0    113 0,888
14,0    154 1,21
16,0    201 1,58
18,0  254 2,00
20,0  314 2,47
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Ονομ.
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.
διατομ

ή
(mm2)

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και
ευθυγραμμισμέ

να προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημέν
α πλέγματα

και
δικτυώματα

B500C B500Α B50 B500Α B5
22,0  380 2,98
25,0  491 3,85
28,0  616 4,83
32,0  804 6,31
40,0  1257 9,86

Στις  επιμετρούμενες  ποσότητςσ,  πέραν  της  προμήθειας,  μεταφοράς  επί  τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

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

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά
τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης
που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο   (kg)  σιδηρού  οπλισμού  έργων  τοποθετημένου  σύμφωνα με  την
μελέτη. ΕΥΡΩ  1,07

ΑΡΘΡΟ 15 38.20.03  Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού δομικού πλέγματος τοποθετημένου σύμφωνα με την
μελέτη
ΕΥΡΩ  1,01

ΑΡΘΡΟ 16 42.11 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4213

Αργολιθοδομές  με  τσιμεντοασβεστοκονίαμα  των 400 kg τσιμέντου  και  0,08 m3 ασβέστου,  πάσης
φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".
Σε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους μη υπερβαίνον τα 4,00m.

42.11.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4212

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ΕΥΡΩ  70,00
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ΑΡΘΡΟ  17 45.03 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4503

Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο
εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων.

Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια ώστε να έχουν
κατά το δυνατόν ισομεγέθεις διαστάσεις, η κατεργασία των προσώπων και των επιφανειών εδράσεως
με χονδροποελέκημα, η προσαρμογή τους ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει τα 2 1/2 cm
με  χρήση  σφηνών  (τσιβίκια),  η  απόξεση  του  κονιάματος  των  αρμών  σε  βάθος  2  -  4  cm και  ο
καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).€ 13,50

ΑΡΘΡΟ 18 42.26 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4226

Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (γωνιών, παραστάδων, λαμπάδων κ.λπ.) με χρήση και
κατεργασία ευμεγέθων λίθων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ΕΥΡΩ 11,20

ΑΡΘΡΟ 19 73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί
υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς
μέσου  πάχους  2  cm  αρμολογούμενους  με  τσιμεντοκονίαμα  των  450  kg,  με  τα  υλικά,  πλάκες,
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ  22,50

ΑΡΘΡΟ  20 74.22 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7422

Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών,  κατ'  ορθή ή λοξή γωνία.  Περιλαμβάνεται  η
κατεργασία των ακμών συναντήσεως των πλακών, είτε κατά ημιγωνία (μπιζωτάρισμα) είτε
κατ' εγκοπή (πατούρα - αντιγώνι).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ακμών. ΕΥΡΩ  2,80

ΑΡΘΡΟ 21   75.21.04 Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,
πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7526

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  των  πλακών  σχιστού  μαρμάρου  επί  τόπου,  τα  υλικά
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής
των  πλακών,  μόρφωσης  εγκοπής  (ποταμού)  κάτω  από  το  εξέχον  άκρο,  λειότριψης,  στρώσης,
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αρμολογήματος και καθαρισμού

Oι  τιμές  του παρόντος άρθρου αναφέρονται  σε μάρμαρο προέλευσης  Βέροιας,  λευκό,  εξαιρετικής
ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ  73,00

ΑΡΘΡΟ 22 73.16.02 (Σχετικό ) Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου για την κατασκευή
λωρίδας όδευσης τυφλών Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316

Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών (οδηγός τυφλών) με έγχρωμες τετράγωνες ανάγλυφες πλάκες
πεζοδρομίου με βάση τσιμέντο υψηλής αντοχής, πλευράς 40cm και πάχους 3,5 έως 5cm, ομοιογενούς
μάζας (χρώματος επιλογής της υπηρεσίας), τριών τύπων δηλαδή

Τύπου Α – ΟΔΗΓΟΣ: Ριγέ, με πλατιές και αραιές ρίγες, που τοποθετούνται παράλληλα με τον άξονα
κίνησης για να κατευθύνουν τα άτομα με προβλήματα όρασης στην πορεία τους.

 Τύπου  Β  –  ΚΙΝΔΥΝΟΣ:  Φολιδωτές,  με  έντονες  φολίδες,  χρώματος  πάντοτε  κίτρινου,  που
τοποθετούνται σε πλάτος 80cm στα σημεία εξόδου της ράμπας ως προειδοποίηση για την είσοδο στο
δρόμο.

Τύπου Γ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ριγέ, με πυκνές και στενές ρίγες, κάθετα στην πορεία όδευσης ή στην
αρχή και το τέλος κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών).
, σύμφωνα με  την μελέτη και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, επί υποστρώματος πάχους 2,5
έως  3,0  εκ.  εκ  ασβεστοτσιμεντοκονιαματος  αποτελούμενο  από  ένα  μέρος  ασβέστη,  πέντε  μέρη
καθαρής άμμου και 180 χγρ τσιμέντου ανά μ3, με αρμούς το πολύ 1 mm μετά πληρώσεως των κενών
δια λεπτόρρευστου τσιμεντοκονιάματος των 650 kgr τσιμέντου.  Ήτοι υλικά και μικρουλικα εν γένει επί
τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, περιλαμβανομένων και των απαραίτητων αρμών διαστολής,
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες
της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ   13,50

ΑΡΘΡΟ 23 78.96  (Σχετικό) Επιστρώσεις  δαπέδων  με   τεχνητούς  κυβολίθους  από
έγχρωμο σκυρόδεμα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7452

Επιστρώσεις δαπέδων με τεχνητούς  κυβόλιθους από σκυρόδεμα, κατά DIN 18501 ή
εναλλακτικά κατά ASTM C939-01, οιουδήποτε  σχεδίου χρώματος και οιωνδήποτε διαστάσεων και
υφής, της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας σύμφωνα με την μελέτη και τις σχετικές προδιαγραφές
Συγκεκριμένα οι  τεχνητοι κυβόλιθοι  θα πρέπει να έχουν :

Αντοχή σε θλίψη κατά ΕΛΟΤ 750
Αντοχή σε εφελκυσμό από θλίψη κατά ΕΛΟΤ 749
Υδατοαπορρόφηση κατά ΕΛΟΤ 747
Πυκνότητα κατά ΕΛΟΤ 748
Αντοχή σε τριβή κατά Boehme κατά DIN 52108

Οι κυβόλιθοι θα στρωθούν με αρμούς 1,00 έως 2,00 εκ. επί πλάκας σκυροδέματος με την παρεμβολή
ισχυρού τσιμεντοκονιάματος των 450 kgr τσιμέντου. Η πλήρωση των αρμών θα γίνει με παχύρευστο
τσιμεντοκονίαμα ή λεπτόκοκκη τσιμεντοκονία των 600 kgr τσιμέντου. Στην τιμή περιλαμβάνεται η
προμήθεια , η μεταφορά των κυβόλιθων επί τόπου του έργου , τα υλικά στρώσεως και καθαρισμού και
η εργασία κοπής , επεξεργασίας της επιφάνειας τους, στρώσεως , αρμολογήματος και καθαρισμού.

Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ   45,00

ΑΡΘΡΟ 24     Β-51 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921)

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  όμβριων
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος
της βάσης έδρασης,

 η  τοποθέτησή  τους  σε  ευθυγραμμία  ή  καμπύλη  στις  προβλεπόμενες  θέσεις  από  τα  σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10,  ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά
Αριθμητικά: € 9,60

ΑΡΘΡΟ 25  Α-2.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ Αναθεωρείται με ΟΔΟ 1123 Α

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων  και  στρώσεων  οδοστρωσίας  σταθεροποιημένων  με  συμπύκνωση  ή  με
τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με
την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους
καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την  μεταφορά τους σε οποιαδήποτε
απόσταση.

Επισημαίνεται  ότι  τα  προϊόντα  των  αποξηλώσεων  αυτών  είναι  ακατάλληλα  για  την  κατασκευή
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δύο ευρώ και δέκα  έξη λεπτά
Αριθμητικά:    1,60 +0,56 (ΜΕΤΑΦ)=2,16

A.T.:26

ΑΤΗΕ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή
χάνδακα σε έδαφος γαιώδες

Κωδ. ΗΛΜ 10 100,00%
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αναθεώρησης :

      Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγματος μικροτέρου ή μέχρι
1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα
σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί
ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την
αναπέταση των  προϊόντων  ανάλογα  με  τους  τρόπους  και  τα  μέσα  εκσκαφής,  των  κάθε  φύσεως
φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων  (οριζόντιων  ή  κατακορύφων)  και  μεταφορών  γιά  την
οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία
ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων
χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και
η  εργασία  εκτελέσεως  της  επανεπιχώσεως  των  εκσκαφέντων  χανδάκων  κατά  στρώσεις  πλήρως
συμπιεζόμενες  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς 18,89

A.T.: 27

Ν-ΟΙΚ2Κ4 ΝΒ-70.1 Φρεάτια ελέγχου δικτύων  - Φρεάτιο έλξης καλωδίων
έως 40x40

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ ΑΝΑΘ. 2548 70,00%
ΥΔΡ 6751 30,00%

      Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους,  εσωτερικών διαστάσεων
(Μ)Χ(Π) έως 60χ60 cm, κατασκευασμένου σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την
Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτομερειών, με τοιχώματα και πυθμένα από υδατοστεγές οπλισμένο σκυρόδεμα
C12/15 πάχους τοιχωμάτων 10cm τουλάχιστον για τα φρεάτια έλξης και 15 cm τουλάχιστον για τα
φρεάτια σύνδεσης, με οπλισμό πλέγμα ST-IV, με περιμετρικό πλαίσιο και μεταλλικό κάλυμμα από ελατό
ή σφαιροειδή χυτοσίδηρο κατά  την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 125 τύπου Β125 (αντοχή σε 12
τόνους) και με τη διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης επισήμανσης του
φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.

Τιμή για ένα πλήρες τεμάχιο φρεατίου καλωδίων
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς 170,00

A.T.: 28

ΟΔΟ-ΜΕ Β-2 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6087 100,00%

      Για την πρόσθετη αποζημίωση της εργασίας εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος, λόγω δυσχερειών
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από συναντώμενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία, η οποία θα εκτελεστεί με ιδιαίτερη προσοχή και
επιμέλεια, ώστε να μην θιγεί η ακεραιότητα και λειτουργικότητα των συναντώμενων αγωγών, όπως
λεπτομερώς περιγράφεται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Η πρόσθετη αυτή τιμή αφορά και σε εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών τομών για εντοπισμό δικτύων
ΟΚΩ  καθώς  και  σε  εκσκαφές  τοποθέτησης  εγκάρσιων  αγωγών  και  οχετών  κάτω  από  σύγχρονη
διερχόμενη κυκλοφορίας (όχι εργοταξιακή). Η πρόσθετη τιμή δεν αφορά σε εναέριους αγωγούς ΟΚΩ
(π.χ. αγωγούς ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να δημιουργηθούν στην
εκτέλεση των εργασιών.

Η επιμέτρηση γίνεται σε πραγματικό όγκο εκσκαφών, όπως περιγράφεται στην Τ.Σ.Υ., σε περίπτωση
που οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. είναι σε λειτουργία και συναντώνται στον όγκο κάθε είδους εκσκαφής.

Πρόσθετη  τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  εκσκαφής  σε  κάθε  είδους  έδαφος  λόγω  δυσχερειών  από
συναντώμενους  αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) ΤΡΙΑ
(Αριθμητικώς 3,00

A.T.: 29

ΟΔΟ-ΜΕ Β-
29.2.2

Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (B10 ή Β15) -
C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών,
εξομαλυντικών στρώσεων κλπ

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2531 100,00%

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

Για την κατασκευή σκυροδέματος, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, από
θραυστό υλικό λατομείου κατάλληλης  κοκκομέτρησης και  διαστάσεων μέγιστου κόκκου,  με  χρήση
τσιμέντου  κατάλληλου  τύπου,  κατηγορίας,  αντοχής  και  ποσότητας,  ως  και  τυχόν  αναγκαίων
πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για
τεχνικά έργα κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.

Στις τιμές περιλαμβάνονται -η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
ενσωμάτωσης και ενσωμάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που απαιτούνται σύμφωνα με την
Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, -η δαπάνη προσκόμισης, τοποθέτησης, χρήσης και απομάκρυνσης
μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωμάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων
καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών και γενικότερα του απαιτούμενου εξοπλισμού και των βοηθητικών
εγκαταστάσεων  για  προώθηση  ή  προβολοδόμηση,  -η  δαπάνη  των  μηχανημάτων  παραγωγής,
μεταφοράς, άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασμού, ανάμειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη διαμόρφωσης
των  ικριωμάτων,  των  ξυλοτύπων,  των  φορείων  για  προώθηση και  προβολοδόμηση  καθώς  και  η
δαπάνη μερικής ή ολικής απώλειας των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης
μορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικό
υγρό κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρμών.

Ανηγμένα περιλαμβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, -οι δαπάνες
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των μελετών και σχεδιασμού της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης  φύσεως  ικριωμάτων  (πλην  των  μελετών  που  αφορούν  στις  μεθόδους  προβολοδόμησης,
προώθησης  και  προωθουμένων  αυτοφερομένων  δοκών),  -η  δαπάνη  δειγματοληψιών,  ελέγχων,
δοκιμών και μετρήσεων, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους άλλους όρους δημοπράτησης, -καθώς και οι
δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 x 10,00 μ.  ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί  απαραίτητο από την
Υπηρεσία.  Επίσης  περιλαμβάνεται  η  επιρροή  της  διαμόρφωσης  των  χαρακτηριστικών  του
σκυροδέματος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του
επιφανειακού τελειώματος, που καθορίζεται από την εγκεκριμένη μελέτη, τους όρους δημοπράτησης ή
τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής,
που εκτελέσθηκε.

Στις τιμές περιλαμβάνεται επίσης  ανηγμένα η δαπάνη για την κατασκευή τελειωμάτων επιφανειών σε
επαφή με ξυλότυπο σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με
τη  μελέτη  και  τις  εντολές  της  Υπηρεσίας  (αφαιρουμένων  των  οποιωνδήποτε  κενών  που
διαμορφώνονται  με  σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος κλπ.)  όπως αναφέρεται  στην
Τ.Σ.Υ. μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως σε περίπτωση προεντεταμένου
σκυροδέματος ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10cm² και
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5cm χωρίς αποζημίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής τους.
Η επιμέτρηση του όγκου σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με
βάση τις  διαστάσεις  των σχεδίων της μελέτης,  χωρίς  να επιμετράται  ο τυχόν επιπλέον όγκος που
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά
από εκσκαφή.

Οι τιμές του σκυροδέματος είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για προκατασκευή ή
συμβατική  κατασκευή,  αν  πρόκειται  για  χυτό  ή  αντλητό  και  αν  κάθε  στοιχείο  της  κατασκευής
ολοκληρώνεται σε μία φάση εργασιών ή εκτελείται τμηματικά, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, ή
λόγω τοπικών περιορισμών (εξασφάλιση της κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας
κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά με το περιεχόμενο της τιμής μονάδας,
ισχύουν τα αναφερόμενα στην  Τ.Σ.Υ.

Για  την  απαιτούμενη  αντοχή  σε  θλίψη  (fa),  την  μέση  αντοχή  σε  θλίψη  (fm)  κλπ.,  τα  κριτήρια
συμμόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την τεχνολογία του σκυροδέματος, ισχύει ο Κανονισμός
Τεχνολογίας  Σκυροδέματος  1997  (ΦΕΚ  315  Β/17.4.97),όπως  περιλαμβάνεται  στα  λοιπά  τεύχη
δημοπράτησης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής σκυροδέματος
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς 86,50

A.T.: 30

ΑΤΗΕ 9316.7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων
κλπ βαρέως τύπου διαμέτρου 3 ins

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00%
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      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ δηλαδή προμήθεια μεταφορά και
τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση με τα
ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που απαιτούνται  βαρέως τύπου διαμέτρου 3 ins
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς 33,90

A.T.: 31

ATHE N560.1 Σωλήνας CONFLEX ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Φ 90mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00
%

      Σωλήνας CONFLEX ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Φ 90mm
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ
(Αριθμητικώς): 6,00

A.T.: 32

ΟΔΟ-ΜΕ Ζ-4.2 Πίλαρ ηλεκτροδότησης μέχρι οκτώ αναχωρήσεων

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00%

      Για  την  προμήθεια,  μεταφορά  και  πλήρη  εγκατάσταση  ηλεκτρικού  πίνακα  (ΠΙΛΑΡ)
ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και τα λοιπά
τεύχη δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
α. το μεταλλικό ερμάριο (Πίλαρ)
β. τη βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα
γ.  τη στεγανή διανομή πλήρως εξοπλισμένη με ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, μέγιστου απαιτούμενου
αριθμού αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισμού ως κατωτέρω, με φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό,
κεφαλή κλπ. για τριφασική παροχή,  καθώς και  όλα τα υλικά που απαιτούνται  για τη στήριξη του
φωτοκύτταρου
δ. το φωτιστικό σώμα με το λαμπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε. το ρευματοδότη 16 Α
στ. την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής της με το πίλαρ.

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  επίσης  η  δαπάνη  προμήθειας  και  μεταφοράς  στον  τόπο
ενσωμάτωσης  του  πίλαρ  και  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών,  καλωδίων  και  των  μικροϋλικών
συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και της γείωσης, η δαπάνη της
εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, με τις εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη
σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη ελέγχων, δοκιμών και ρυθμίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα
και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
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Τιμή ανά τεμάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 3630,00

A.T.: 33

ΑΤΗΕ 9337.3.3 Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 6mm2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 102 100,00%

      Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου
καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.  τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ
διατομής: 4 Χ 6mm2
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 10,76

A.T.: 34

ΑΤΗΕ 8757.2.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00%

      Αγωγός γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι, βίδες,
γύψος  κλπ)  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως  με  στηρίγματα  ή  με  μονωτήρες.   Πολύκλωνος
Διατομής: 25 mm2
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 5,18

A.T.: 35

ΑΤΗΕ 9341.1 Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm από
γαλβανισμένη λαμαρίνα με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00%

      Πλάκα γειώσεως δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιάς πλάκας γειώσεως διαστάσεων
500  x  500  x  3mm.  Στο  κέντρο  βάρους  αυτής  θα  είναι  συγκολλημένο  το  ένα  άκρο  χάκλινου
πολύκλωνου αγωγού των 35mm2 μήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35mm2
συγκολλημένο.  από γαλβανισμένη λαμαρίνα με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς 146,15

29



A.T.: 36

ΑΤΗΕ
Ν8837.22.1

Ηλεκτρόδιο γείωσης, xάλκινο με xαλύβδινη ψυxή διαμέτρου
3/4 ins μήκους 1.50 m

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00%

      Ηλεκτρόδιο γείωσης, xάλκινο με xαλύβδινη ψυxή
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς 138,01

A.T.: 37

ΑΤΗΕ Ν9347 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00%

      Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ ,δηλαδή υλικά και εργασία για την σύνδεση ενός μετρητή ΔΕΗ,χωρίς την
καταβολή στη ΔΕΗ της σχετικής δαπάνης συνδέσεως.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς 20,42

A.T.: 38

ATHE N9325.2 Σιδηροιστός τηλεσκοπικός ύψους 4000mm με ένα Φωτιστικό
με την βάση τα αγκύρια και το φρεάτιο καλωδίων Μήκους 4m

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 101 100,00%

      Σιδηροιστός τηλεσκοπικός , δηλαδή προμήθεια και μεταφορά  ενός σιδηροιστού  Φωτισμού Οδών
κατασκευασμένου σε μορφή τηλεσκοπικής διατάξεως. Το πρώτο τμήμα του μήκους 1500mm, ύψος
δεύτερου 2500mm, πάχους 3mm, διαμέτρου βάσης Φ114 - κορυφής Φ60. Διακοσμητική Συστολή από
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο Κυκλικής μορφής για  προσαρμογή σε ιστό με εναλλαγή διατομής από
Φ114mm σε Φ60mm .
Ο κορμός του σιδηροιστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα έδρασης 310x310x10mm με οπές
σε  διάταξη  235x235.  Η  πλάκα  εδράσεως  θα  φέρει  κεντρική  οπή  για  την  είσοδο  των  υπογείων
καλωδίων μέσα στον ιστό.   Ο σιδηροιστός θα φέρει σε απόσταση 0,60m από την βάση του οπή για
την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με θυρίδα 300x75mm για τοποθέτηση ακροκιβωτίου
με  κλειδαριά  ασφαλείας  με  ανοξείδωτη  βίδα  και  τριγωνική  υποδοχή.  Ακροκιβώτιο  με  μονό
μικροαυτόματο το οποίο φέρει τριπλή τετραπολική κλέμμα και είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής
έως 16mm2 . Κατασκευή: Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40 Υλικό: Χάλυβας Θερμής Έλασης ποιότητας
S235JR/EN  10025  Προστασία:  Γαλβάνισμα  εν  θερμώ  βάσει  Διεθνών  Προτύπων  EN  ISO  1461
Πιστοποίηση CE . Φωτιστικό τύπου ZINLUX CORONA T-780A HQI-T 70W (E-27) ύψους 780mm και
πλάτους 410mm (με ανταυγαστήρα) από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου με βαθμό προστασίας IP
66. Βαμμένο ηλεκτροστατικά .
ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ τύπου  ZINLUX (HQI-T 70W) ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤ. E27 .
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Βάση ιστού,  κατασκευασμένη,σύμφωνα με  την Τ.Σ.Υ.  και  τις  Προδιαγραφές  καθώς και  τα  σχέδια
λεπτομερειών,πλήρης,δηλαδή εκσκαφή και κατασκευή της  βάσεως απο  σκυρόδεμα C12/15,με την
πλήρη διαμόρφωση του φρεατίου τραβήγματος καλωδίων, την προμήθεια και ενσωμάτωση σε αυτήν
του σωλήνα απο PVC ή PE(για την διέλευση των καλωδίων),των εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων (για
την διέλευση των καλωδίων προς τον ιστό),της βάσεως αγκυρώσεως του ιστού (ή του σωλήνα από
PVC 6atm κατάλληλου μήκους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή για την περίπτωση πακτούμενων
ιστών)  και  του  διπλού  χυτοσιδηρού  καλύμματος  τύπου  Β125  του  φρεατίου  τραβήγματος
καλωδίων,μεταφορά επι τόπου και εγκατάσταση.
Στη τιμή  περιλαμβάνεται  και  η  αξία  της  βάσεως αγκυρώσεως,  το  φωτιστικό   ο  λαμπτήρας  και  ο
μικροαυτόματος , και τυχόν υλικά και μικροϋλικά , όπως επίσης και η εργασία τοποθέτησης
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς 1250,00

A.T.: 39

ATHE Ν9325.3 Επίτοιχο φωτιστικό Μήκους 4m

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 101 100,00%
Επίτοιχο φωτιστικό  , δηλαδή προμήθεια και μεταφορά  ενός διακοσμητικού καμπύλου βραχίονας από
χαλυβδοσωλήνα  διατομής  Φ42,  ακτίνας  καμπυλότητας  R=250mm  και  μήκους  L=1250mm   (Ο
βραχίονας θα έχει κατάλληλη υποδοχή, για επιτοίχια προσαρμογή)    Φωτισμού Οδών.
Η τροφοδότηση θα γίνεται από το υπόγειο φρεάτιο μέσα από επίτοιχο σωλήνα προστασίας  που θα
καταλήγει  σε  σταγενό  κουτί  διακλαδώσεως κατάλληλο για  τοποθέτηση μονού  μικροαυτόματου το
οποίο φέρει τριπλή τετραπολική κλέμμα και είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής έως 16mm2 .
Φωτιστικό τύπου ZINLUX CORONA T-780A HQI-T 70W (E-27) ύψους 780mm και πλάτους 410mm (με
ανταυγαστήρα)  από  χυτοπρεσσαριστό  κράμα  αλουμινίου  με  βαθμό  προστασίας  IP  66.  Βαμμένο
ηλεκτροστατικά .
ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ τύπου  ZINLUX (HQI-T 70W) ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤ. E27 .
Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία της σωλήνας του στεγανού ακροκιβωτίου γα την τοποθέτηση του
μικροαυτόματου , το φωτιστικό  ο λαμπτήρας και ο μικροαυτόματος , και τυχόν υλικά και μικροϋλικά ,
όπως και η εργασία τοποθέτησης σε ύψος 4μ από το έδαφος.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς 400,00

ΑΡΘΡΟ 40  Γ1 Γενική  μόρφωση  επιφάνειας  εδάφους  για  την  φύτευση  φυτών  ή
εγκατάσταση χλοοτάπητα
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1140

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού
(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική
ισοπέδωση των χώρων και  γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την
φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων
και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν πέντε

Αριθμητικώς 105,00

ΑΡΘΡΟ 41    Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-1710
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Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-
05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με
αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα,
υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την
ανάπτυξη φυτών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  οχτώ και πενήντα

Αριθμητικώς 8,50

ΑΡΘΡΟ 42   Δ9 Προμήθεια κοπριάς
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5340

Προμήθεια επί τόπου του έργου ζωικής κοπριάς, καλά χωνεμένης, χωρίς υπολείμματα στρωμνής ή
ζωοτροφών που δεν έχουν αποσυντεθεί πλήρως, ξένα υλικά, χώμα πάνω από 10 %, και με μικρή
περιεκτικότητα σε νερό (να μην λασπώνει και να μην έχει έντονη οσμή).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    είκοσι πέντε

Αριθμητικώς 25,00

ΑΡΘΡΟ 43    Δ10 Προμήθεια τύρφης
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5340
Προμήθεια  επί  τόπου του  έργου  τύρφης,  συσκευασμένης,  με  ένδειξη  προέλευσης,  τύπου υλικού,
όγκου, σύμφψνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται
από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  σαράντα
Αριθμητικώς 40,00

ΑΡΘΡΟ  44   Γ2 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1620

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουμικά,
περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων
και  των εργαλείων  που  απαιτούνται  για  την  πλήρη ολοκλήρωση της  εργασίας.  Η προμήθεια  των
βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:

Αριθμητικώς 5,00

ΑΡΘΡΟ 45     Ε1.1 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m

σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός
Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-05-01-00.  Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  όλες  οι  δαπάνες  του  απαιτουμένου  εργατοτεχνικού
προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Άνοιγμα λάκκων

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5130
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:εξήντα λεπτά
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Αριθμητικώς 0,60

ΑΡΘΡΟ 46  Ε1.2 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5120
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ένα και πενήντα
Αριθμητικώς 1,50

ΑΡΘΡΟ 47     Ε11.1.1 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος
πασσάλου μέχρι 2,50 m

         Οι  εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-05-09-00

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5240
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο
κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται
η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος
0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου
σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   δύο και πενήντα
Αριθμητικώς 2,50

ΑΡΘΡΟ 48       Ε9.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους,
πάτημα  του  χώματος  μέσα  στο  λάκκο  φύτευσης,  λίπανση  και  σχηματισμός  λεκάνης  άρδευσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων
των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ένα και δέκα
Αριθμητικώς 1,10

ΑΡΘΡΟ 49      Ε9.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση
του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους,
πάτημα  του  χώματος  μέσα  στο  λάκκο  φύτευσης,  λίπανση  και  σχηματισμός  λεκάνης  άρδευσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων
των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ένα και τριάντα
Αριθμητικώς 1,30

ΑΡΘΡΟ 50    Δ1.3 Δένδρα κατηγορίας Δ3
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου,
πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις  δαπάνες  του  εργατοτεχνικού
προσωπικού και  μέσων που θα  απασχοληθούν,  καθώς και  όποια  άλλη  δαπάνη απαιτείται  για  την
διατήρηση  των  δένδρων  σε  αρίστη  κατάσταση  μέχρι  και  τη  φύτευσή  τους,  σύμφωνα  με  την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    δώδεκα και πενήντα

Αριθμητικώς 12,50

ΑΡΘΡΟ 51      Δ2.2 Θάμνοι κατηγορίας Θ2

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις  δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και  μεταφοράς
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου,
πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις  δαπάνες  του  εργατοτεχνικού
προσωπικού και  μέσων που θα  απασχοληθούν,  καθώς και  όποια  άλλη  δαπάνη απαιτείται  για  την
διατήρηση  των  θάμνων  σε  αρίστη  κατάσταση  μέχρι  και  τη  φύτευσή  τους,  σύμφωνα  με  την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   τέσσερα και τριάντα
Αριθμητικώς 4,30

ΑΡΘΡΟ 52      Δ1.3 Δένδρα κατηγορίας Δ3

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου,
πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις  δαπάνες  του  εργατοτεχνικού
προσωπικού και  μέσων που θα  απασχοληθούν,  καθώς και  όποια  άλλη  δαπάνη απαιτείται  για  την
διατήρηση  των  δένδρων  σε  αρίστη  κατάσταση  μέχρι  και  τη  φύτευσή  τους,  σύμφωνα  με  την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  δώδεκα και πενήντα
Αριθμητικώς 12,50

ΑΡΘΡΟ  53      Δ2.2 Θάμνοι κατηγορίας Θ2

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις  δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και  μεταφοράς
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου,
πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις  δαπάνες  του  εργατοτεχνικού
προσωπικού και  μέσων που θα  απασχοληθούν,  καθώς και  όποια  άλλη  δαπάνη απαιτείται  για  την
διατήρηση  των  θάμνων  σε  αρίστη  κατάσταση  μέχρι  και  τη  φύτευσή  τους,  σύμφωνα  με  την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  τέσσερα και τριάντα
Αριθμητικώς 4,30

ΑΡΘΡΟ 54 Η1.1.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm με DN (mm)
Φ 16

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN
12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας
= 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των
σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η
προσέγγιση,  και  η  εγκατάσταση επιφανειακά  ή  σε  τάφρο,  καθώς  και  οι  συνδέσεις,  ρυθμίσεις  και
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
εν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    τριάντα λεπτά

Αριθμητικώς 0,30

ΑΡΘΡΟ 55   Η8.2.1.1 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με
σταλάκτες μακράς διαδρομής  ( Αποστάσεις σταλακτών 33 cm)

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8
Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες (κοντούς ή
μακρούς), με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A', για πίεση  λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm.
Προμήθεια  σωλήνων,  εξαρτημάτων  σύνδεσης  και  μικροϋλικών,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου,
προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   τριάντα δύο λεπτά

Αριθμητικώς 0,32

ΑΡΘΡΟ  56    Η8.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος
Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8
Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για πίεση  λειτουργίας
από  0,6  έως  4,00  atm.   Προμήθεια  επί  τόπου  του  έργου  με  τα  εξαρτήματα  σύνδεσης  και  τα
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    είκοσι δύο λεπτά
Αριθμητικώς 0,22

ΑΡΘΡΟ  57   Η5.1.1 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm DN Φ
1/2''(ίντσες)

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 11
Σφαιρικοί  κρουνοί,  ορειχάλκινοι,  κοχλιωτοί,  PN  16 atm.  Προμήθεια  επί  τόπου  του  έργου  με  τα
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά,  εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    πέντε και τριάντα

Αριθμητικώς 5,30

ΑΡΘΡΟ    58 Η5.11.2 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό Φ
3/4''

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 11
Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ορειχάλκινες, ΡΝ 16 atm. Προμήθεια
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης,
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    πέντε και πενήντα
Αριθμητικώς 5,50

ΑΡΘΡΟ 59     Η5.12.2 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Φ 3/4 "ίντσες

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 11
Μειωτές πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης ανοξείδωτα, ονομ. πίεσης
ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   τριάντα πέντε
Αριθμητικώς  35,00

ΑΡΘΡΟ 60    Η.9.2.13.2 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 10'' 2-3 Η/Β
Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι,  για υπόγεια τοποθέτηση δύο-τριών ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά
εγκιβωτισμού  και  στεγανοποίησης  και  την  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης  (άνοιγμα  του  λάκκου,
διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα
του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του
λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία).

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δώδεκα
Αριθμητικώς 12,00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  Δ. ΓΟΡΤΥΝΑ,

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ &

ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)

στο πλαίσιο του Περιφερειακού

Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου 2007-2013,

Θέση: ΔΗΜ. ΕΝ. ΚΟΦΙΝΑ ,ΔΗΜΟΣ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Η αναλυτική προμέτρηση των οικοδομικών εργασιών προέρχεται από ηλεκτρονική μέτρηση   από τα

αρχιτεκτονικά σχέδια  και από τη στατική μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 1 Δ-01  Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος Μ

8,45 + 3,25 + 4,04 + 2,92 + 6,13 + 4,29 + 2,46 + 3,78 + 3,80 + 6,21 + 4,00 + 9,82 + 3,47 + 9,71 = 72,35m

ΑΡΘΡΟ 2 Α-2  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες m3
3087,66m2 x 0,22m = 679,29m3

ΑΡΘΡΟ 3 Γ-2.1 Βάση Οδοστρωσίας Βάση μεταβλητού πάχους  m2

(3087,66 - 387,78)m2 x 0,10m = 270,00m3

ΑΡΘΡΟ   4 Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων 0m3
ΑΡΘΡΟ  5 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, - σε εδάφη

γαιώδη-ημιβραχώδη  m3

(16,53 + 16,30 + 21,45 + 1,36)m2 x 0,48m = 26,70m3

ΑΡΘΡΟ  6 20.10  Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 0m3
ΑΡΘΡΟ  7 10.07.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα  m3*km

679,28 m3

ΑΡΘΡΟ  8  22.02  M  Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή  0m3

ΑΡΘΡΟ  9  32.01.04 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας   C16/20 m3
(3087,66 – 387,78)m2 x 0,12m = 323,99m3

ΑΡΘΡΟ  10 78.95Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων m2

363,15 + 752,40 + 295,24 + 105,34 + 16,64 + 179,90 + 153,89 + 2,69 + 5,21 = 1872,45-218,5=1653,95m2

ΑΡΘΡΟ  11  32.01.05 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας   C20/25  m3
22,32m3

ΑΡΘΡΟ  12 38.03  Ξυλότυποι χυτών κατασκευών  m2

72,28 x 1,20 = 86,74m2

5,32 x 1,20 = 6,39m2

Σύνολο = 93,13m2

ΑΡΘΡΟ  13 38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας

55,10 x 1,20 = 66,12m2

55,89 x 1,20 = 67,06m2

Σύνολο = 133,18 m2

ΑΡΘΡΟ  14 38.20.02  Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) kg

712,8Kg

ΑΡΘΡΟ  15 38.20.03  Δομικά πλέγματα B500C (S500s) kg
2699,88 x 1,2536 = 3384,57Kg

ΑΡΘΡΟ  16 42.11.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιας
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ορατής όψης m3

ΑΡΘΡΟ  17 45.03  Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων λιθοδομών  m2
(0 m2

ΑΡΘΡΟ  18 42.26 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών μ.μ.

0 m

ΑΡΘΡΟ 19  73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
189,00 m2

ΑΡΘΡΟ  20  74.22  Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμάρινων πλακών  μ.μ.

6,83 + 12,13 = 18,95m

ΑΡΘΡΟ  21 75.21.04 Επιστρώσεις στηθαίων  με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους
2 cm και πλάτους άνω των 20 cm  m2

2,61 + 5,28 = 7,88m2

ΑΡΘΡΟ  22 7316.0 2 (ΣΧΕΤ.) Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών (οδηγός τυφλών) με έγχρωμες

πλάκες από τσιμέντο, m2
(164,45 + 31,21 + 79,58 + 150,71 + 0,80 + 3,34)m x 0,40m = 430,09 x 0,40 = 172,04m2

ΑΡΘΡΟ  23 78 96  Επιστρώσεις  με κυβόλιθους απο έγχρωμο σκυρόδεμα , ΣΧΕΤ. m2

20,40 + 78 + 48,60 + 45,60 + 22,44 + 29,48 + 31,68 + 67,20 + 78,60 + 27,60 + 24,00 + 66,90 + 39,60 +

41,40 + 40,00 + 15,20 + 6,80 + 8,20 + 75,00 = 766,70m2

ΑΡΘΡΟ  24 Β51 Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 μ. από σκυρόδεμα m

ΑΡΘΡΟ 25  Αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας  σταθεροποιημένου με

τσιμέντο

2700 x 0,05 = 135,00 m3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Η αναλυτική προμέτρηση των οικοδομικών εργασιών προέρχεται από ηλεκτρονική μέτρηση   από τα

αρχιτεκτονικά σχέδια  και από τη στατική μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 1 Δ-01  Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος Μ

16,74 + 3,67 + 4,03 + 2,49 + 4,74 + 2,10 + 5,05 = 38,81 m

ΑΡΘΡΟ 2 Α-2  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες m3

(1337,37 + 46,67 + 17,43)m2 x 0,22m = 401,46 x 0,22 = 308,32m3

ΑΡΘΡΟ 3 Γ-2.1 Βάση Οδοστρωσίας Βάση μεταβλητού πάχους  m2

(1337,37 + 46,67 – 39,22)m2 x 0,10m = 134,48m3

ΑΡΘΡΟ   4 Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων m3

34,00 x 3,00 x 3,00 = 306m3

ΑΡΘΡΟ  5 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, - σε εδάφη

γαιώδη-ημιβραχώδη  m3
82,15 m2 x 0,50m = 41,08m3

ΑΡΘΡΟ  6 20.10  Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων m3

306m3
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ΑΡΘΡΟ  7 10.07.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα  m3*km

41,07 + 308,32 = 349,39m3

ΑΡΘΡΟ  8  22.02  M  Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή m3

27 m3

ΑΡΘΡΟ  9  32.01.04 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας   C16/20 m3

1344,81m2 x 0,12m = 161,39m3

ΑΡΘΡΟ  10 78.95Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων m2

46,67m2

ΑΡΘΡΟ  11  32.01.05 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας   C20/25  m3

63m3

ΑΡΘΡΟ  12 38.03  Ξυλότυποι χυτών κατασκευών  m2

ΑΡΘΡΟ  13 38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας

69,91 x 3,00 = 209,75m2

ΑΡΘΡΟ  14 38.20.02  Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) kg
4421,9Kg

ΑΡΘΡΟ  15 38.20.03  Δομικά πλέγματα B500C (S500s) kg

1344,80 x 1,2536 = 1685,85m2

ΑΡΘΡΟ  16 42.11.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιας
ορατής όψης m3

10,48 x 3,00 = 31,43m3

ΑΡΘΡΟ  17 45.03  Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων λιθοδομών  m2

17,43m2 + (36,24 x 3,00)m = 125,50m2

ΑΡΘΡΟ  18 42.26 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών μ.μ.

36,02 + 6 = 42,02m

ΑΡΘΡΟ 19  73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες m2

1337,37 - 39,22 - 57,73 = 1240,42m2

ΑΡΘΡΟ  20  74.22  Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμάρινων πλακών  μ.μ.

ΑΡΘΡΟ  21 75.21.04 Επιστρώσεις στηθαίων  με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους

2 cm και πλάτους άνω των 20 cm  m2

ΑΡΘΡΟ  22 7316.0 2 (ΣΧΕΤ.) Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών (οδηγός τυφλών) με έγχρωμες
πλάκες από τσιμέντο, m2

(134,75+9,60)m x 0,40m = 57,73 m2

ΑΡΘΡΟ  23 78 96  Επιστρώσεις  με κυβόλιθους απο έγχρωμο σκυρόδεμα , ΣΧΕΤ. m2

ΑΡΘΡΟ  24 Β51 Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 μ. από σκυρόδεμα 20m

ΑΡΘΡΟ 25  Αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας  σταθεροποιημένου με

τσιμέντο  1344,8 x 0,05 = 67,24 m3
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον.
Μέτρ. Ποσότητες

ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

26 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή
χάνδακα σε έδαφος γαιώδες 26 ΑΤΗΕ  9302.1 m3 220

27 Φρεάτια ελέγχου δικτύων  - Φρεάτιο έλξης καλωδίων έως 40x40 27 Ν-ΟΙΚ2Κ4  ΝΒ-70.1 Τεμ. 52

28 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. 28 ΟΔΟ-ΜΕ  Β-2 m3 10

29
Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (B10 ή Β15) -
C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών,
εξομαλυντικών στρώσεων κλπ

29 ΟΔΟ-ΜΕ  Β-29.2.2 m3 3

30 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ
βαρέως τύπου διαμέτρου 3 ins 30 ΑΤΗΕ  9316.7 m 6

31 Σωλήνας CONFLEX ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Φ 90mm 31 ATHE  N560.1 m 1220

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

32 Πίλαρ ηλεκτροδότησης μέχρι οκτώ αναχωρήσεων 32 ΟΔΟ-ΜΕ  Ζ-4.2 Τεμ. 2

33 Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 6mm2 33 ΑΤΗΕ  9337.3.3 m 960

34 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm2 34 ΑΤΗΕ  8757.2.3 m 600

35 Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm από
γαλβανισμένη λαμαρίνα με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη 35 ΑΤΗΕ  9341.1 Τεμ. 2

36 Ηλεκτρόδιο γείωσης, xάλκινο με xαλύβδινη ψυxή διαμέτρου 3/4
ins μήκους 1.50 m 36 ΑΤΗΕ  Ν8837.22.1 Τεμ. 7

37 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ 37 ΑΤΗΕ  Ν9347 Τεμ. 2

38 Σιδηροιστός τηλεσκοπικός ύψους 4000mm με ένα Φωτιστικό με
την βάση τα αγκύρια και το φρεάτιο καλωδίων Μήκους 4m 38 ATHE  N9325.2 Τεμ. 30

39 Επίτοιχο φωτιστικό Μήκους 4m 39 ATHE  Ν9325.3 Τεμ. 15
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Περιγραφή Αρθρο Μ.Μ. Ποσοτητα

3.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

40 40 Γ1 στρ. ΠΡΣ 1140 0,46

41 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 41 Δ7 m3 ΠΡΣ 1710 29,50

42 Προμήθεια κοπριάς 42 Δ9 m3 ΠΡΣ 5340 9,30

43 Προμήθεια τύρφης 43 Δ10 m3 ΠΡΣ 5340 3,20

44 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 44 Γ 2 m3 ΠΡΣ 1620 42,00

45 Εγκατάσταση πρασίνου 45 Ε1.1 τεμ ΠΡΣ 5130 58,00

46 Εγκατάσταση πρασίνου 46 Ε1.2 τεμ ΠΡΣ 5120 18,00

47 Υποστήλωση δέντρων 47 Ε11.1.1 τεμ ΠΡΣ 5240 18,00

48 Φύτευση φυτών 48 Ε9.4 τεμ ΠΡΣ 5210 58,00

49 Φύτευση φυτών 49 Ε9.5 τεμ ΠΡΣ 5210 16,00

3.2 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

50 50 Δ.1.3 τεμ ΠΡΣ 5210 13,00

51 51 Δ2.2 τεμ ΠΡΣ 5210 2,00

52 52 Δ.1.3 τεμ ΠΡΣ 5210 5,00

53 Καρίσα (Carissa macrocarpa) Θ2 53 Δ2.2 τεμ ΠΡΣ 5210 56,00

3.3 ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

54 Αγωγός PE Φ16 54 Η1.1.1 m ΗΛΜ 8 108,00

55 Σταλακτοφόρος αγωγός PE Φ16 55 Η8.2.1.1 τεμ ΗΛΜ 8 28,00

56 56 Η8.1.1 τεμ ΗΛΜ 8 26,00

57 57 Η5.1.1 τεμ ΗΛΜ 12 5,00

58 58 Η5.11.2 τεμ ΗΛΜ 12 5,00

59 Μειωτής πίεσης 59 Η5.12.2 τεμ ΗΛΜ 11 5,00

60 60 Η.9.2.13.2 τεμ  ΗΛΜ 8 5,00

Α. T.
Α. T.

Κωδ.
αναθ.Κωδ.

αναθ.

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για
την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα

Μουριά (Morus platanifolia) κατηγοριας
Δ3

Πυράκανθος κατηγοριας (Pyracantha
coccinea) Θ2

Χαρουπιά (Ceratonia siliqua)
κατηγοριας Δ3

Σταλλάκτης αυτορυθμιζόμενος,
επισκέψιμος, αυτοκαθαριζόμενος

Σφαιρικός κρουνός, ορειχάλκινος,
κοχλιωτός, ΡΝ 16

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ελαστικής
έμφραξης, χυτοσίδηρο, ΡΝ 16

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 10'' 2-
3 Η/Β
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ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Περιγραφή Αρθρο Ποσότητα Αξία

1 Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος 1 Δ-01 Μ 111,16 1,00 111,16

2 2 Α-2 m3 987,60 1,26 1.244,38

3 3 Γ-2.1 m2 404,48 18,78 7.596,13

4 Κατασκευή επιχωμάτων 4 Α-20 m3 306,00 1,05 321,30

5 5 20.05.01 m3 ΟΙΚ-2124 41,08 5,06 207,86

6 6 20.10 m3 306,00 4,50 1.377,00

7 7 10.07.02 ΟΙΚ-2171 1.028,68 0,45 462,91

8 8 22.02  M m3 27,00 23,06 622,62

9 9 m3 485,38 90,00 43.684,20

10 10 78.95  m2 ΟΙΚ 7316 1.740,62 33,70 58.658,89

11 11 m3 85,32 95,00 8.105,40

12 Ξυλότυποι χυτών κατασκευών 12 38.03  m2 ΟΙΚ 3816 93,13 15,70 1.462,14

13 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας 13 38.04 342,93 22,50 7.715,93

14 14 kg ΟΙΚ-3872 5.134,70 1,07 5.494,13

15 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 15 kg ΟΙΚ-3873 5.070,42 1,01 5.121,12

16 16 42.11.02 m3 ΟΙΚ-4212 31,43 70,00 2.200,10

17 17 45.03 m2 125,50 13,50 1.694,25

18 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών 18 42.26 42,02 11,20 470,62

19  Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 19 73.11 m2 1.429,42 22,50 32.161,95

Α. T. Μ.
Μ.

Κωδ.
Αναθ.

Τιμή
Μον.

ΟΙΚ-
2269(α)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες

ΟΔΟ-
1123Α

Βάση Οδοστρωσίας Βάση μεταβλητού
πάχους (ΠΤΠ Ο-155)

ΟΔΟ-
3211.Β

ΟΔΟ-
1530

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση
μηχανικών μέσων, - σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

ΟΙΚ-2162

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με
μηχανικά μέσα

m3*k
m

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή
ή λιθοδομή

ΟΙΚ.2204

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20 32.01.04 ΟΙΚ-

3214

Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων
εξωτερικών χώρων

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C20/25 32.01.05 ΟΙΚ 3215

ΟΙΚ 3821

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C
(S500s) 38.20.02

38.20.03

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα
των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψης

Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων
λιθοδομών

ΟΙΚ
4503

ΟΙΚ 4226

ΟΙΚ 7311
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20  Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμάρινων πλακών 20 74.22 μ.μ. 18,95 2,80 53,06

21 21 75.21.04 m2 7,88 73,00 575,24

22 22 m2 ΟΙΚ 7316 229,77 13,50 3.101,90

23 23 m2 766,70 45,00 34.501,50

24 24

Β51

m 20,00 9,60 192,00

25 25 A2.1 m3 202,24 2,16 436,84

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 217.572,63

26 26 m3 220,00 18,89 4.155,80

27 27 Τεμ. 52,00 170,00 8.840,00

28 28 m3 10,00 3,00 30,00

29 29 m3 3,00 86,50 259,50

30 30 m 6,00 33,90 203,40

31 31 m 1.220,00 6,00 7.320,00

32 32 m 2,00 3.630,00 7.260,00

33 33 Τεμ. 960,00 10,76 10.329,60

34 34 m 600,00 5,18 3.108,00

35 35 m 2,00 146,15 292,30

36 36 m 7,00 138,01 966,07

ΟΙΚ 7422

Επιστρώσεις στηθαίων  με μάρμαρο σκληρό
έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και
πλάτους άνω των 20 cm

ΟΙΚ 7526

Επιστρωση λωριδας οδευσης τυφλων
(οδηγος τυφλων) με εγχρωμες πλακες από
τσιμεντο,

7316.02
ΣΧΕΤ.

Επιστρώσεις  με κυβόλιθους απο έγχρωμο
σκυρόδεμα , 78 96

ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 7452

Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 μ. από
σκυρόδεμα ΟΔΟ

2921

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων  και
στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων
με τσιμέντο

ΟΔΟ
1123 Α

Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση
καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος
γαιώδες

ΑΤΗΕ
9302.1

ΗΛΜ 10
100,00%

Φρεάτια ελέγχου δικτύων  - Φρεάτιο έλξης
καλωδίων έως 40x40

Ν-
ΟΙΚ2Κ4
ΝΒ-70.1

ΟΔΟ
ΑΝΑΘ.
2548

70,00%
ΥΔΡ 6751
30,00%

Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των
εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.

ΟΔΟ-ΜΕ
Β-2

ΥΔΡ 6087
100,00%

Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας
C12/15 (B10 ή Β15) - C12/15 (Β10)
κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών,
εξομαλυντικών στρώσεων κλπ

ΟΔΟ-ΜΕ
Β-29.2.2

ΟΔΟ
2531

100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την
διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου
διαμέτρου 3 ins

ΑΤΗΕ
9316.7

ΗΛΜ 5
100,00%

Σωλήνας CONFLEX ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων Φ 90mm

ATHE
N560.1

ΗΛΜ 41
100,00%

Πίλαρ ηλεκτροδότησης μέχρι οκτώ
αναχωρήσεων

ΟΔΟ-ΜΕ
Ζ-4.2

ΥΔΡ
6621.6

100,00%
Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ
διατομής: 4 Χ 6mm2

ΑΤΗΕ
9337.3.3

ΗΛΜ 52
100,00%

Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος
Διατομής: 25 mm2

ΑΤΗΕ
8757.2.3

ΗΛΜ 102
100,00%

Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x
3mm από γαλβανισμένη λαμαρίνα με
χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη

ΑΤΗΕ
9341.1

ΗΛΜ 47
100,00%

Ηλεκτρόδιο γείωσης, xάλκινο με xαλύβδινη
ψυxή διαμέτρου 3/4 ins μήκους 1.50 m

ΑΤΗΕ
Ν8837.2

2.1

ΗΛΜ 47
100,00%
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37 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ 37 m 2,00 20,42 40,84

38 38 Τεμ. 30,00 1.250,00 37.500,00

39 Επίτοιχο φωτιστικό Μήκους 4m 39 Τεμ. 15,00 400,00 6.000,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ 86.305,51

40 40 Γ1 στρ. ΠΡΣ 1140 0,46 105,00 48,30

41 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 41 Δ7 m3 ΠΡΣ 1710 29,50 8,50 250,75
42 Προμήθεια κοπριάς 42 Δ9 m3 ΠΡΣ 5340 9,30 25,00 232,50
43 Προμήθεια τύρφης 43 Δ10 m3 ΠΡΣ 5340 3,20 40,00 128,00
44 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 44 Γ 2 m3 ΠΡΣ 1620 42,00 5,00 210,00
45 Εγκατάσταση πρασίνου 45 Ε1.1 τεμ ΠΡΣ 5130 58,00 0,60 34,80
46 Εγκατάσταση πρασίνου 46 Ε1.2 τεμ ΠΡΣ 5120 18,00 1,50 27,00
47 Υποστήλωση δέντρων 47 Ε11.1.1 τεμ ΠΡΣ 5240 18,00 2,50 45,00
48 Φύτευση φυτών 48 Ε9.4 τεμ ΠΡΣ 5210 58,00 1,10 63,80
49 Φύτευση φυτών 49 Ε9.5 τεμ ΠΡΣ 5210 16,00 1,30 20,80
50 Μουριά (Morus platanifolia) κατηγοριας Δ3 50 Δ.1.3 τεμ ΠΡΣ 5210 13,00 12,50 162,50

51 51 Δ2.2 τεμ ΠΡΣ 5210 2,00 4,30 8,60

52 Χαρουπιά (Ceratonia siliqua) κατηγοριας Δ3 52 Δ.1.3 τεμ ΠΡΣ 5210 5,00 12,50 62,50
53 Καρίσα (Carissa macrocarpa) Θ2 53 Δ2.2 τεμ ΠΡΣ 5210 56,00 4,30 240,80
54 Αγωγός PE Φ16 54 Η1.1.1 m ΗΛΜ 8 108,00 0,30 32,40
55 Σταλακτοφόρος αγωγός PE Φ16 55 Η8.2.1.1 τεμ ΗΛΜ 8 28,00 0,32 8,96

56 56 Η8.1.1 τεμ ΗΛΜ 8 26,00 0,22 5,72

57 57 Η5.1.1 τεμ ΗΛΜ 12 5,00 5,30 26,50

58 58 Η5.11.2 τεμ ΗΛΜ 12 5,00 5,50 27,50

59 Μειωτής πίεσης 59 Η5.12.2 τεμ ΗΛΜ 11 5,00 35,00 175,00

60 60 τεμ  ΗΛΜ 8 5,00 12,00 60,00

ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΑΣΙΝΟ 1.871,43

305.749,57

Γ.Ε.+Ο.Ε (18% *Σσ) 55.034,92

360.784,49

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (15%*ΣΣ) 54.117,67

414.902,17

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 7.862,06

422.764,23

Φ.Π.Α ( 23%*Σ2) 97.235,77
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 520.000,00

ΑΤΗΕ
Ν9347

ΗΛΜ 45
100,00%

Σιδηροιστός τηλεσκοπικός ύψους 4000mm
με ένα Φωτιστικό με την βάση τα αγκύρια
και το φρεάτιο καλωδίων Μήκους 4m

ATHE
N9325.2

ΗΛΜ 45
100,00%

ATHE
Ν9325.3

ΗΛΜ 45
100,00%

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την
φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα

Πυράκανθος κατηγοριας (Pyracantha
coccinea) Θ2

Σταλλάκτης αυτορυθμιζόμενος,
επισκέψιμος, αυτοκαθαριζόμενος
Σφαιρικός κρουνός, ορειχάλκινος,
κοχλιωτός, ΡΝ 16
Βαλβίδα αντεπιστροφής, ελαστικής
έμφραξης, χυτοσίδηρο, ΡΝ 16

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 10'' 2-3
Η/Β

Η.9.2.13.
2

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ:
(Σσ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ   ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ
ΜΕΛΕΤΗ  (ΣΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
(Σ1)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ     (Σ2)
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