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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β95.1 Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης
οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με
εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από
οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με
σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις
οπλισμού)

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2412

Στην τιμή μονάδος προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

- Επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος από όλα τα σαθρά τεμάχια (ιδιαίτερα στην

περιοχή των αρθρώσεων Gerber).

- Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του οπλισμού που οφείλεται

στην εισχώρηση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος.

- Αποκατάσταση της διατομής με εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων.

Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης έχει ως εξής:

- Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών των διαμήκων και εγκάρσιων δοκών με υδροβολή υψηλής πίεσης

για την αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεμάτων (αποτελέσματα διόγκωσης, αποφλοίωσης, απολέπισης,

αποκόλλησης κλπ λόγω της διάβρωσης του οπλισμού από την εισχώρηση χλωριόντων και την

προοδευτική ενανθράκωση του σκυροδέματος).

  Κατά την φάση αυτή οι εκτεθειμένες ράβδοι οπλισμού (θα είναι διαβρωμένες στο σύνολό τους) θα

καθαρισθούν επιμελώς με τοπική υδροβολή υψηλής πιέσεως ή αμμοβολή ή/και χρήση ηλεκτροεργαλειών

χειρός με συρματόβουρτσα, ούτως ώστε να αποκτήσουν καθαρή μεταλλική επιφάνεια ποιότητος Sa 2

1/2 κατά τους Σουηδικούς κανονισμούς.

- Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε παχύρευστη μορφή επί των εκτεθειμένων ράβδων οπλισμού με

πινέλο ή ρολλό.

- Πλήρωση κοιλοτήτων και κάλυψη εκτεθειμένων οπλισμών (που έχουν ήδη επικαλυφθεί με αναστολέα

διάβρωσης) με επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών, βιομηχανικής προέλευσης, με εκτόξευση,

μυστρί ή σπάτουλα. Στο επισκευαστικό κονίαμα θα προστεθεί αναστολέας διάβρωσης ως πρόσθετο

(admixture), ενώ συνιστάται η προσθήκη ινών προπυλενίου για την αποφυγή της πλαστικής

ρηγματώσεως. Το απαιτούμενο εργάσιμο και η συνεκτικότητα (consistancy) του επισκευαστικού

κονιάματος (ιδιαίτερα στις περιοχές των κάτω πελμάτων των δοκών) θα ρυθμισθεί με κατάλληλα

πρόσθετα, συμβατά με τα υλικά του κονιάματος (σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών).

  Οι επεμβάσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι τοπικού χαρακτήρα.

- Ψεκασμός ολόκληρης της εκτεθειμένης επιφανείας του σκυροδέματος (αφού έχει ολοκληρωθεί οι

ανωτέρω εργασίες) με υγρό αναστολέα διάβρωσης για την εξασφάλιση προστασίας στο σύνολο του

περιμετρικού οπλισμού των διαφόρων στοιχείων του φορέα, δεδομένου ότι με την υδροβολή δεν

απομακρύνεται όλο το ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, παρά μόνον αυτό που έχει ήδη χαλαρώσει και

ρηγματωθεί.

  Οι αναστολείς διάβρωσης πρέπει να είναι κατεισδύοντος τύπου (διαχεόμενοι) (migrating

corrosion inhibitors).

- Βαφή των εκτεθειμένων επιφανειών του φορέα με χρώμα ακρυλικής βάσης (σιλοξανικές βαφές),

υψηλής διαπνοής και υψηλής αντίστασης στην διείσδυση νερού και χλωριδίων. Εφαρμογή με ψεκασμό ή

(τοπικό) με ρολλό.

Στην τιμή της μονάδος περιλαμβάνονται:

- Τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά (κύρια και βοηθητικά) του συστήματος που θα προταθεί από

τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

- Το σύστημα υλικών (αναστολές διάβρωσης, επισκευαστικά κονιώματα, πρόσθετα, βαφές κλπ) θα

πρέπει να έχει επιτυχώς εφαρμοσθεί σε παρεμφερή έργα.

- Ο Ανάδοχος με την έκθεση μεθοδολογίας θα υποβάλει και υλικά τεκμηρίωσης της επιτυχούς

εφαρμογής των προτεινομένων υλικών (βεβαιώσεις ΚτΕ, τεχνικές εκθέσεις, φωτογραφικό υλικό κλπ).

- Οι δαπάνες προετοιμασίας, ανάμειξης και εφαρμογής των υλικών (εργατική δαπάνη, εξοπλισμός,

μέσα) σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου πραγωγής αυτών.
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- Οι προσωρινές κατασκευές και ικριώματα προσέγγισης στις θέσεις εφαρμογής ή εναλλακτικά η

χρήση ειδικού εξοπλισμού προσέγγισης (καδοφόρα οχήματα, αυτοκινούμενες διαβάθρες, αναρτημένοι

σιδηρότυποι, ειδικές παντεταρισμένες λύσεις κ.ο.κ.)

- Οι δαπάνες εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργαστηριακών δοκιμών

- Οι δαπάνες των μέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλα ύψη και τον χειρισμό

τοξικών ή δραστικών χημικών (εποξειδικά υλικά κλπ).

  (προστατευτικές κατασκευές, μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού).

 Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με

σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας φορέα ή βάθρων που αποκαθίστανται ως άνω για τις

ακόλουθες περιπτώσεις εφαρμογής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 86,50

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,25

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΟΔΟ Β95Ν Επιθεώρηση της καλωδιωτής γέφυρας του Αγιοκάμπου με την παράδοση τεχνικής
έκθεσης ελέγχου και εκτέλεση των στοιχειωδών απαιτούμενων εργασιών συντήρησης

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2412

Επιθεώρηση της καλωδιωτής γέφυρας του Αγιοκάμπου με την παράδοση τεχνικής έκθεσης ελέγχου και

εκτέλεση των στοιχειωδών απαιτούμενων εργασιών συντήρησης από πιστοποιημένο τεχνικό φορέα σε

εφαρμογές προεντεταμένων και καλωδιωτών κατασκευών

Η διαδικασία επιθεώρησης προβλέπει Οπτική Επιθεώρηση, Λεπτομερή Επιθεώρηση και Αποκατάσταση

Μελέτη του υφιστάμενου τεχνικού εγχειριδίου επιθεώρησης συστήματος καλωδίων ALGA STAY

Στην Οπτική επιθεώρηση του φορέα, περιλαμβάνεται:

             Αγκύρωση καταστρώματος

             Αγκύρωση πυλώνα

             Σωλήνας προστασίας

Παρουσία ορατών ελαττωμάτων

            Ταλαντώσεις

            Θέση, προσανατολισμός ή ακατάλληλη επιφάνεια

            Ρωγμές ή θραύση

Κατάσταση των περιοχών όπου φιλοξενούνται οι αγκυρώσεις

Την κατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας

Την παρουσία ορατών ελαττωμάτων σε δομικά στοιχεία κοντά στις αγκυρώσεις

Προσδιορισμό των υφισταμένων τάσεων των καλωδίων

Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης θα καταγραφούν και θα καταχωρηθούν. Η τεχνική έκθεση θα

συμπληρωθεί με σχέδια/σκαριφήματα της κατασκευής που τυχόν παρουσιάσουν ευρήματα της

επιθεώρησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ορατά ελαττώματα ή φθορές οι οποίες ενδέχεται να

επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των στοιχείων, θα γίνουν επιπλέον έλεγχοι όπως αυτοί

περιγράφονται στα περί Λεπτομερούς επιθεώρησης

 Εξαιρουμένων των μέσων πρόσβασης στα σημεία επιθεώρησης (σκαλωσιές, σκάλες,

καλαθοφόρα) τα κύρια εργαλεία που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια της επιθεώρησης

είναι τα

ακόλουθα:

1) Τεχνικά έγγραφα, σχετικά με το τεχνικό και τα στοιχεία που πρόκειται να επιθεωρηθούν

2) Φωτισμός

3) Εργαλεία καθαρισμού
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4) Όργανα μέτρησης

5) Εργαλεία μέτρηση του πάχους της αντιδιαβρωτικής προστασίας

6) Θερμόμετρο, κάτοπτρο και πλήρης εργαλειοθήκη.

7) Φωτογραφικός εξοπλισμός

8) Γενικός εξοπλισμός επιθεώρησης

Η επιθεώρηση των καλωδίων θα εκτελεσθεί σε συνεργασία με εταιρεία που ειδικεύεται σε εφαρμογές

προεντεταμένων και καλωδιωτών κατασκευών και διαθέτει την αντίστοιχη εμπειρία και πιστοποίηση.

Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και εντός 30 ημερών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να

υποβάλλει προς έγκριση την αντίστοιχη αναφορά.

Η εκτέλεση των εργασιών περιλαμβάνει:

Τη διάθεση και μεταφορά επιτόπου του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού (Καλαθοφόρο ανυψωτικό

όχημα, Γεννήτρια τριφασικής παροχής 25KVA, Υδραυλικούς γρύλους και αντλία του συστήματος

καλωδιωτών εφαρμογών AlgaCable (σύστημα της συγκεκριμένης γέφυρας), μεταφερόμενο ικρίωμα για

την διαμόρφωση δαπέδου εργασίας εντός της κοίτης του χειμάρρου κλπ.)

Την εγκατάσταση προσωρινής σήμανσης διακοπής της κυκλοφορίας (κώνοι εκτροπής κυκλοφορίας,

κινητό αναλάμπουν βέλος, σημαιοφόροι)

Την άντληση ή η εκσκαφή τάφρου απορροής των υδάτων της κοίτης κάτω από τον φορέα της γέφυρας.

Κάθε συμπληρωματική ενέργεια που θα απαιτηθεί για την λεπτομερή επιθεώρηση όπως αυτή

περιγράφεται στο εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης καλωδίων του συστήματος AlgaStay.

Για την παροχή υπηρεσιών λεπτομερής επιθεώρησης της καλωδιωτής γέφυρας Αγιόκαμπου  και την

παράδοση της αντίστοιχης αναφοράς

Η λεπτομερής επιθεώρηση περιλαμβάνει τον πλήρη προσδιορισμό της κατάστασης των

στοιχείων του συστήματος καλωδίων ώστε να εξασφαλίζει, ότι σε περίπτωση που γίνει σωστή

ερμηνεία και

αξιολόγηση των ευρημάτων, τα μέρη του συστήματος θα εξακολουθήσουν να ανταποκρίνονται στις

απαιτήσεις του έργου. Η λεπτομερή επιθεώρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο και την καταγραφή της

τάσης των καλωδίων και της κατάστασης των

στοιχείων που εξασφαλίζουν τη στεγανότητα. Σε περίπτωση που υπάρχει εμφανής φθορά θα πρέπει να

γίνει

αντικατάστασή τους. Θα ελεγχθεί επίσης η κατάσταση των σωλήνων, των συγκολλήσεων τους καθώς

και του τσιμεντενέματος (εάν έχει εφαρμοσθεί)..

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που

μετρήθηκαν θα γίνει έλεγχος με τα στοιχεία της μελέτης για συνθήκες φόρτισης όμοιες με αυτές

που

υπήρχαν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της επιθεώρησης μία από τις παρακάτω ενέργειες θα λαμβάνει χώρα:

1) Θετικό αποτέλεσμα, καμία ενέργεια.

2) Ασυνήθιστα αποτελέσματα σχετικά με την προστασία των μεταλλικών μερών και τη λειτουργικότητά

τους θα πρέπει να προκαλέσουν τη λήψη επιπλέον μέτρων σύμφωνα με τις υποδείξεις του φορέα

ελέγχου και της επίβλεψης.

3) Δομικές δυσλειτουργίες του συστήματος καλωδίων ή μέρους αυτού θα αποκατασταθούν με επισκευή

(διόρθωση θέσης, αντικατάσταση ολόκληρου του συστήματος ή μέρους αυτού,

αποκατάσταση, τοπική ή γενική, της αντιδιαβρωτικής προστασίας, αποκατάσταση των

συγκολλήσεων κλπ.).

Σε κάθε περίπτωση θα ελεγχθούν:

Ακεραιότητα αγκυρώσεων και σωλήνα

Αντιδιαβρωτική προστασία

Μετατόπιση/Στροφή/ταλαντώσεις

Κατάσταση κατασκευής περιμετρικά του καλωδίου

Υδατοστεγανότητα

Ποιότητα συγκολλήσεων

Κατάσταση υλικού πληρώσεως σωλήνων

Μεταλλικά μέρη

Στην εργασία περιλαμβάνεται επίσης  η σύνταξη της μελέτης εξασφάλισης κυκλοφορίας στην περιοχή

του έργου και όλες οι εργασίες σήμανσης με όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά

Πλήρης επιθεώρηση και συντήρηση της γέφυρας Αγιοκάμπου

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

Τιμή ενός τεμαχίου
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(Ολογράφως) : δέκα τρείς χιλιάδες πεντακόσια
Ευρώ (Αριθμητικά) : 13.500,00

       ΛΑΡΙΣΑ,       ΙΟΥΛΙΟΣ 2019         

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ Α.Π.
ΟΙΚ.5397/4-7-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΤΕ

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΑΪΑ ΚΩΣΤΟΥΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σελίδα 11 από 11

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS NIKOLOPOULOS
Ημερομηνία: 2019.09.03 13:07:59 EEST
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης της 

καλωδιωτής γέφυρας του Αγιοκάμπου 

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι: 

 Αποκατάσταση φθορών σκυροδέματος και οπλισμού.  

 Χρωματισμοί κιγκλιδωμάτων ασφαλείας 

 Επιθεώρηση της καλωδιωτής γέφυρας του Αγιοκάμπου με την παράδοση τεχνικής έκθεσης 

ελέγχου και εκτέλεση των στοιχειωδών απαιτούμενων εργασιών συντήρησης 

Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι (6) έξι μήνες. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και των 

υποδείξεων της υπηρεσίας.  

 

ΛΑΡΙΣΑ  Ιούνιος 2019 
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

                                                                                                             Δομών Περιβάλλοντος 

 

 

 

 

Δημήτρης Νικολόπουλος                                                                     Βάϊα Κωστούλη 

 Πολιτικός  Μηχανικός Πολιτικός  Μηχανικός 

 

 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την με αρ. πρωτ.  5397/04-07-2019  Aπόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Λάρισας 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 

Ταχ. Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

Ταχ. Κώδικας: 41110 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

Κ.Α.: 

 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

«ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ» 

 

 

 
 
ΣΑΕΠ 517 

2014ΕΠ51700027 (ΥΠΟΕΡΓΟ 63) 
 

24.800,00 € 

 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS NIKOLOPOULOS
Ημερομηνία: 2019.09.03 11:49:56 EEST


