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ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση
κατολίσθησης στον οικισμό Άνω
Αγίου Ιωάννη του Δ. Κατερίνης

Τεχνική έκθεση.

Η υπό μελέτη περιοχή της κατολίσθησης βρίσκεται στο νότιο τμήμα του οικισμού του Άνω Αγίου
Ιωάννη

και στο ανατολικό πρανές του διευθετημένου ομώνυμου ρέματος, σε απόσταση περί τα 120μ.

βορειοανατολικά της γέφυρας του ρέματος στην κεντρική οδό εισόδου του οικισμού (σχ. 1, 2).
Στον οικισμό και στο υπό εξέταση ρέμα έχει υλοποιηθεί από την πρώην Ν.Α. Πιερίας αντιπλημμυρικό
έργο με τίτλο «Διευθέτηση – αντιπλημμυρική προστασία του χείμαρρου του Δ.Δ. Άνω Αγίου Ιωάννη
Κατερίνης» που, γενικά, περιελάμβανε έργα σε συνολικό μήκος διευθετούμενης κοίτης 1012,2μ. από τα οποία
τα 156,95μ αφορούν τους κιβωτοειδής οχετούς, τα 817,25μ το εγκιβωτισμένο με σκυρόδεμα τμήμα εντός του
οικισμού και τα 38,0μ το εγκιβωτισμένο με λιθοπληρούμενα συρματοκυβώτια τμήμα εκτός του οικισμού. Το
έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006..
Στο υπό μελέτη τμήμα όπου σημειώθηκε η κατολίσθηση η διευθέτηση του ρέματος περιελάμβανε την
κατασκευή ανοιχτού οχετού συνολικού πλάτους 3,6μ.. Μετά την τελευταία (φωτογραφίες 3, 4, 5) εκδήλωση
της κατολίσθησης, με εμφανή έκταση 25x22=550μ2, τα ολισθημένα υλικά κατέπεσαν εντός του οχετού, ο
οποίος στο τμήμα αυτό είναι μπαζωμένος και έχει σχετικά έντονη βλάστηση με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η
λειτουργικότητά του με κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, κυρίως στην ανάντη περιοχή της ροής
του ρέματος, καθώς και ανθυγιεινών εστιών ενώ κινδυνεύουν και ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Η πιθανή
επαναδραστηριοποίηση – επέκταση του φαινομένου θα επιδεινώσει την κατάσταση με ακόμη πιο δυσμενείς
επιπτώσεις.
Η εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων φαίνεται ότι δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο καθώς πριν το
υπό εξέταση φαινόμενο η τελευταία καταγεγραμμένη εκδήλωση ήταν το 2008 (βλ. φωτογραφιες 1 & 2), ενώ
από πληροφορίες προκύπτει ότι οι κάτοικοι ανέκαθεν τοποθετούσαν μπάζα για την ισοπέδωση του πρανούς του
ρέματος τα οποία όμως ολίσθαιναν συνεχώς.
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, και την προστασία του αντιπλημμυρικού έργου η πρόταση
σταθεροποίησης της κατολίσθησης περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω έργα:

-

Την κατασκευή αντιβάρου σταθεροποίησης από οπλισμένο επίχωμα στον πόδα του πρανούς, πλάτους
περί τα 4μ. και μέγιστου ύψους Ηmax=4,0μ. από την στέψη του τοιχείου της υφιστάμενη τάφρου του
ρέματος. Το μήκος εφαρμογής του οπλισμένου επιχώματος είναι L~90m.

-

Την ανακατασκευή του πρανούς ανάντη του οπλισμένου επιχώματος και μέχρι τον αύλειο χώρο της
παρακείμενης κατοικίας με άοπλο επίχωμα ήπιας κλίσης υ:β=1:3,5 έως 1:3.

-

Την κατασκευή της βάσης του επιχώματος (άοπλου και οπλισμένου) με στραγγιστικά υλικά και την
τοποθέτηση συλλεκτηρίου φιλτροσωλήνα κατά μήκος του πόδα του επιχώματος.

-

Σε κάθε περίπτωση ο υφιστάμενος και εν λειτουργία απορροφητικός βόθρος της παρακείμενης οικίας
που βρίσκεται πλησίον του πρανούς όσο και η θέση εκκένωσης του δικτύου ύδρευσης του οικισμού
που βρίσκεται επί του υφιστάμενου πρανούς θα πρέπει να απομακρυνθούν ώστε να αποφευχθούν
πρόσθετες φορτίσεις υδάτων – λυμάτων στο πρανές.

Τα παραπάνω έργα περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος μελέτης με τα συνημμένα σχέδια που
συντάχθηκαν από το μελετητή κ. Ι. Μπαλούκα το 2014.

Κατερίνη 18-05-2017
05-05-2017

18-05-2017

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

Σταμούδη Χρυσή

Σινωπίδου Παναγιώτα

Υπάλληλος Τμήμα Ε.Δ.Π.
ΠΕ, Δρ Γεωλόγος

Πρ/νη Τμήμα Ε.Δ.Π.
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Signature Not Verified

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
GEORGIOS LIOLIOS
Ημερομηνία: 2019.09.06 08:53:04
EEST
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο

18-05-2017

Θεωρήθηκε

Μαυρίδης Παναγιώτης
Πρ/νος ΥΔ/νσης Τ.Ε. Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

Θέση έργου

Σχήμα 1: Χάρτης ΓΥΣ με τη θέση του έργου στον οικισμό Άνω Αγίου Ιωάννη
Οικισμός Άνω Άγιος
Ιωάννης

Θέση
έργου

2η Επαρχιακή
οδός Κατερίνη –
Γανόχωρα - Άνω
Άγιος Ιωάννης

Σχήμα 2: Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη google με την περιοχή (εντός του οικισμού) του έργου με
χαρακτηριστικές προσεγγιστικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87: Χ: 371800
Υ: 4463850 και

Χ: 371820

Υ: 4463790.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Συνημμένο στην από -5-2017 τεχνική έκθεση

Φωτογραφία 1: έτους 2008

Φωτογραφία 2: έτους 2008

Φωτογραφία 3: έτους 2013

Φωτογραφία 4 έτους 2017 όπου φαίνεται το βόρειο όριο-αρχή- των κατολισθέντων υλικών εντός της
αντιπλημμυρικής τάφρου. Η διατομή της τάφρου είναι μειωμένη.

τάφρος

Φωτογραφία 5 έτους 2017 στο τμήμα του κυρίου σώματος της κατολίσθησης η τάφρος είναι πρακτικώς
πλήρως κατειλημμένη από τα κατολισθένοντα υλικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Α
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 1123.Α

100%

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,
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
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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 : 0,70 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km),
(0,19 €/m3.km)
11,5x 0,19 =
2,19
Συνολικό κόστος άρθρου 2,89
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,89
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α04.1

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 1212

100%

Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις
γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα τμήματά της πλάτους μικρότερου
ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης
ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρματοκιβωτίων, μανδρότοιχων
κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε
οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα,
- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε οποιαδήποτε
απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή
πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων.
- η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ : 1,65 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km),
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)
11,5x 0,23 =
2,65
Συνολικό κόστος άρθρου 4,30
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,30
(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α04.4

Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2113

100%

Διάνοιξη με εργαλεία χειρός τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής, μεμονωμένα και
ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, πλάτους έως 3.00 m, σε έδαφος πάσης φύσεως, στους
πόδες των επιχωμάτων σε οποιουδήποτε στάθμη από τις προσπελάσεις (στέψη επιχώματος κ.λπ.), με
την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01
-01-00.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η εκσκαφή με εργαλεία χειρός,
- η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για
προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη
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- η μόρφωση των πρανών της τάφρου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 14,40
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α15ΣΧ

Καθαρισμός ανοικτού κιβωτοειδή οχετού ανοίγματος μέχρι και 3,0m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 1320

100%

Καθαρισμός ανοικτού κιβωτοειδή οχετού ύψους ή ανοίγματος μέχρι 3.00 m και των τυχόν υπαρχόντων
φρεατίων και απομάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, με μηχανικά μέσα ή/και χειρονακτικά.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η πρόσθετη δαπάνη λόγω ενδεχομένων δυσχερειών προσέγγισης του εξοπλισμού και μέσων,
- η απασχόληση προσωπικού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, η φορτοεκφόρτωση και
μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε οποιαδήποτε απόσταση,
- η απόθεση και διάστρωση αυτών
- η δαπάνη των πάσης φύσεως μέτρων ασφαλείας.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόθεσης των προϊόντων καθαρισμού κοντά στον οχετό (μετά από
έγκριση της Υπηρεσίας), η διαμόρφωσή τους θα γίνει έτσι ώστε να αποφευχθούν επανεμφράξεις του
οχετού.
Θα επιμετρηθεί το συνολικό τρέχον μήκος του οχετού που καθαρίζεται
φρεατίων).

(περιλαμβανομένων των τυχόν

Για ένα μέτρο μήκους.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,00
(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α18.2

Προμήθεια δανείων,
δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΔΟΝ 1510
100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για
την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για
την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,
- η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών
και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε
απόσταση,
- η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,
- οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου,
- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων
Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων".
Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη
αρχικών και τελικών διατομών.
ΕΥΡΩ : 1,60 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
23 x 0,19 =
4,37
Συνολικό κόστος άρθρου 5,97
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,97
(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα επτά λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α19ΣΧ

Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 75mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 3121Β

100%

Προμήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-75 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου ή
ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 75 mm, και με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του υλικού,
- η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων
Η κατασκευή του επιχώματος πληρώνεται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιμετρούμενου σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος
με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
ΕΥΡΩ : 8,20 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
23 x 0,19 =
4,37
Συνολικό κόστος άρθρου 12,57
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 12,57
(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα επτά λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α20

Κατασκευή επιχωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 1530

100%

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.
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- 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.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,05
(Ολογράφως) : ένα και πέντε λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α22

Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος χωρίς την δαπάνη των φύλλων οπλισμού και των
απαιτούμενων δανείων
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΔΟΝ 1530
100%

Κατασκευή επιχωμάτων οπλισμένων με γεωύφασμα ή γαιόπλεγμα ή χαλύβδινο συρματόπλεγμα,
οποιασδήποτε ποιότητας και αντοχής, με διάστρωση των φύλλων οπλισμού σύμφωνα με την Γεωτεχνική
Μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-04-00 "Οπλισμένες επιχώσεις".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η φόρτωση και μεταφορά επί τόπου των ποϊόντων εκσκαφών ή δανειοθαλάμων για την κατασκευή του
οπλισμένου επιχώματος
- Η επιμελής τοποθέτηση και ελαφρά τάνυση των φύλλων οπλισμού καθώς και η επικάλυψη αυτών με
στρώση επίχωσης του καθοριζομένου από την μελέτη πάχους
- Η συμπύκνωση της στρώσης της επίχωσης με δονητικό οδοστρωτήρα βάρους έως 13 kΝ ή με δονητική
πλάκα βάρους έως 10 kΝ
- Οι πάσης φύσεως καθυστερήσεις και δυσχέρειες λόγω απαγόρευσης της διακίνησης του εξοπλισμού
κάθετα προς τον άξονα του επιχώματος και πάνω από τα διαστρωθέντα φύλλα οπλισμού πριν από την
επικάλυψή τους με στρώση επίχωσης
Η προμήθεια και τοποθέτηση των φύλλων οπλισμού και η προμήθεια και μεταφορά των τυχόν
απαιτουμένων δανείων επιμετρώνται ιδιαίτερα.
Για ένα κυβικό μέτρο (m3) πλήρους κατασκευής οπλισμένου επιχώματος με γεωύφασμα ή γαιόπλεγμα
(χωματουργικό μέρος εργασιών).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,40
(Ολογράφως) : ένα και σαράντα λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α24.1

Επένδυση πρανών με φυτική γη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 1610

100%

Επένδυση πρανών επιχωμάτων-ορυγμάτων με κατάλληλη φυτική γη συμπυκνωμένου πάχους 0,30 m σύμφωνα
με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης και συνεκτικού εδαφικού υλικού (όταν το έδαφος στην θέση
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διάστρωσης των φυτικών γαιών είναι υψηλής διαπερατότητας) που έχουν αποτεθεί κατά την εκτέλεση
των εκσκαφών του έργου
- Οι φορτοεκφορτώσεις και πλάγιες μεταφορές των υλικών, και η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς,
- Η προετοιμασία της επιφάνειας που θα επενδυθεί,
- Η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρηση αυτής μέχρι τη
λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου.
Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση του προβλεπομένου πάχους και μορφής της επένδυσης, με
προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης φυτικής γης επένδυσης πρανούς.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,65
(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β12.2

Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 60 KN/m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7914

100%

Προμήθεια και τοποθέτηση γεωπλέγματος πολυεστερικής σύστασης με προστασία PVC, ή πολυμερικής
σύστασης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ή πολυπροπυλένιο, χαρακτηριστικής ονομαστικής
οριακής αντοχής (Tult) κατά την κύρια διεύθυνση του υλικού, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,
για την ενίσχυση και βελτίωση της μηχανικής αντοχής του εδάφους (οπλισμένο επίχωμα), με τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- διάρκεια ζωής 120 ετών σε περιβάλλον -4 < pH <9.5 υπό θερμοκρασία 20 - 30C
- μέγιστη επιμήκυνση υπό φορτίο έως 13% (κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 10319)
- ονομαστική εφελκυστική αντοχή κατά την κυρία διεύθυνση κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 10319, όχι μικρότερη
από την καθοριζόμενη στην μελέτη
- ανθεκτικά στα χημικά που απαντώνται στο φυσικό έδαφος και μη βιοδιασπόμενα
- ανθεκτικό στην υδρόλυση και τα υδατικά διαλύματα οξέων, αλάτων και αλκαλίων
- χωρίς συστατικά διαλυτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
- ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία (με προσθήκη αιθάλης)
Οι χαρακτηριστικά των γεωπλεγμάτων θα τεκμηριώνονται με πιστοποιητικά διαπιστευμένων
εργαστηρίων ή Eυρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις - Εuropean Technical Approvals,
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του γεωπλέγματος και όλων των απαιτούμενων υλικών, και η
οποιαδήποτε απόσταση στην θέση εφαρμογής,

μεταφορά τους από

- οι φορτοεκφορτώσεις, η διάστρωση, αναδίπλωση και στερέωση του γεωπλέγματος στις προβλεπόμενες
θέσεις,
- τα μέτρα προστασίας του διαστρωμένου γεωπλέγματος από τις καιρικές και ατμοσφαιρικές
επιδράσεις και από την κυκλοφορία, μέχρι την οριστική κάλυψή του με εδαφικό υλικό, οι φθορές
και αλληλοεπικαλύψεις.
Επιμέτρηση με βάση την καλυπτόμενη επιφάνεια, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια,
με ανηγμένες τις φθορές και τις επικαλύψεις των γειτονικών λωρίδων.
Γεώπλεγμα αντοχής Tult 60 KN/m
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης από γεώπλεγμα επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,80
(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30ΣΧ

Γαλβανισμένες εν θερμώ χαλύβδινες ράβδοι αγκύρωσης γεωπλεγμάτων
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΔΟ 2612

0%

ΥΔΡ 6751

0%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου γαλβανισμένων χαλύβδινων ράβδων Φ12 αγκύρωσης
γεωπλεγμάτων και πλήρης τοποθέτησή τους , σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και τις οδηγίες της
επίβλεψης. Στην τιμή περιλαμβάνεται : Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία των χαλυβδίνων
ράβδων μετά την διαμόρφωση
των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους στο
εργοτάξιο για την τελική συναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".
Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των
επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της
αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". Εφαρμογή θερμού
γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 μm (μικρά).
Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος (hot dip galvanizing) σε μόνιμη εγκατάσταση, με την ακόλουθη
διαδικασία: απολίπανση της κατασκευής, αποξείδωση και έκπλυση, εμβάπτιση σε θερμό τήγμα
ψευδαργύρου, ψύξη με νερό ή αέρα και καθαρισμός από περίσσειες ψευδαργύρου.
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΕΤΕΠ θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές και οι
μεταλλικές κατασκευές θα συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση βαφής τους. Η εργασία θα συνοδεύεται και
από βεβαίωση εγκαταστάτη για τη διαδικασίας της εμβάπτισης.
Κατά λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο Β-30.2 " Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός
υπογείων έργων".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής τοποθετημένης σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,50
(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β64.1

Γεωύφασμα στραγγιστηρίων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7914

100%

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπρο-πυλενίου, για την
κατασκευή των γραμμικών στραγγιστηρίων της οδού και των στραγγιστηρίων όπισθεν τοίχων ή βάθρων,
πάχους 1,0 mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιστου βάρους 150 gr/m2 (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9864),
εφελκυστικής αντοχής >= 9 kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 50% (κατά EN ISO
10319), αντοχής σε διάτρηση >=1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-03-03-00.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου,
- η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγμα,
- η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσματος και για τη μόρφωση της διατομής του στραγγιστηρίου
σύμφωνα με τη μελέτη (με χρήση ξυλίνων αντηρίδων, πλαισίων κλπ χωρίς αιχμηρά άκρα) το τελικό
κλείσιμο της διατομής του στραγγιστηρίου με τις προβλεπόμενες επικαλύψεις του γεωυφάσματος και
η συρραφή των φύλλων.
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού για την τοποθέτηση των προβλεπομένων υλικών
του μονοβαθμίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του τοποθετημένου γεωυφάσματος.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας στραγγιστηρίων με γεωύφασμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,65
(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β64.2

Γεωύφασμα διαχωρισμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7914

100%

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου για τον
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διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, βάρους >= 280
gr/m2, εφελκυστικής αντοχής >= 15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 50% (+20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχής σε διάτρηση >= 3000N (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και πάχους
1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864).
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του
- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών
- η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος
- η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και μέσων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν
φθορές στο γεωύφασμα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,80
(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β65.1.3

Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα
ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και πρόσθετη εξωτερική προστασία με
επίστρωση βάσεως PVC
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΔΟΝ 2311
100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ EN10244-2,
με ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε ρόλους, για την
κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων,
θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00
"Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)".
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής πλέξης,
διαμέτρου 2,70 ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του γαλβανισμένου
σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ' αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των
φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης των ακμών κατά τις επιμήκεις πλευρές των
φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ' αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών),
- η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες
μεταφορές.
Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου
(Galfan: 95%Zn - 5%Al και πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από το οποίο
κατασκευάζεται το πλέγμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,40
(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β65.2

Κατασκευή φατνών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 2312

100%

Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής
ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00
"Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)".
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων,
- η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων,
- η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα,
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- η σύνθεση των φατνών,
- η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων,
- η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς
- η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους.
Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής κιβωτίων ή
σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,50
(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β65.3

Πλήρωση φατνών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 2313

100%

Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους
λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων αλλά
μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 "Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης,
πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)".
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις,
- σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου,
- η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και χειρωνακτική
υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων.
ΕΥΡΩ : 17,30 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
23 x 0,19 =
4,37
Συνολικό κόστος άρθρου 21,67
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 21,67
(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα επτά λεπτά

A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.10

Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 2815

100%

Κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης απο κατάλληλα διαβαθμισμένα θραυστά αδρανή,
μονοβαθμίων ή διβαθμίων, γραμμικών στραγγιστηρίων (περιβολή διάτρητων σωλήνων,
πλήρωση αποστραγγιστικών τάφρων) και επιφανειακών αποστραγγίσεων (φίλτρα
πρανών, στρώσεις στράγγισης με ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λπ.), στις θέσεις και με
τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την μελέτη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
08-03-02-00 "Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια αδρανών της προβλεπόμενης
κοκκομετρικής διαβάθμισης, η μεταφορά τους στην θέση ενσωμάτωσης από
οποιαδήποτε απόσταση, η προσέγγιση, η διάστρωση και συμπύκνωσή τους (ελαφρά
στην περίπτωση των γραμμικών στραγγιστηρίων, σύμφωνα με την μελέτη για τις
αποστραγγιστικές στρώσεις).
Επιμέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της μελέτης (διατομή γραμμικού
στραγγιστηρίου, πάχος αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιμέτρηση του όγκου
του φίλτρου των γραμμικών στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατομή του διατρήτου
σωλήνα.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο τοποθετημένου υλικού φίλτρου
Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,30
(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα λεπτά

A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.11.05

Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U Σωλήνες
αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 315 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6620.7
100%

Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο
(ΡVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, των οποίων η διάτρηση
εκτείνεται στα 2/3 της επιφανείας και γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής τους.
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτημάτων σύνδεσης
και έδρασης, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων
και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο
κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ τους και οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια επίσκεψης.
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου η στρώση έδρασης από σκυρόδεμα, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με
διαβαθμισμένα θραυστά υλικά φίλτρου, το γεωϋφασμα που περιβάλλει το φίλτρο και
η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 315 mm.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους
των φρεατίων.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 30,90
(Ολογράφως) : τριάντα και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.16ΣΧ

Κατάλληλο κιγκλίδωμα ασφαλείας με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες Φ2''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6418

100%

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος, σύμφωνα με τη μελετη, απλού από οριζόντια τμήματα και
ορθοστάτες από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με απόσταση ορθοστατών έως 2,5μ και ελάχιστο μήκος
πάκτωσης εντός ρείθρου 40 εκ, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες,
ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι

A.T.

: 20

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.2.1

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 2531

100%
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Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος,
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),
- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς
- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής
κενών,
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών
- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη
σκλήρυνσή του
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
- οι δαπάνες των μελετών 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,
- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του 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 των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
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01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:

Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων πυλώνων
οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 86,50
(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα λεπτά

A.T.

: 21

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.4.1

Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα
C20/25
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΔΟΝ 2522
100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος,
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),
- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς
- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής
κενών,
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών
- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη
σκλήρυνσή του
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
- οι δαπάνες των μελετών 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,
- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση
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προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του 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 των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και τραπεζοειδών
τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση ομαλής ροής, στρώσεις
φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών με
σκυρόδεμα C20/25.
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που
κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form pavers τύπου
GOMACO ή αναλόγου).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 104,00
(Ολογράφως) : εκατόν τέσσερα

A.T.

: 22

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.2

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 2612

100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 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, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) 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
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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 ΚΤΧ2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|
|
Πεδίο εφαρμογής
|
|
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
|
|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο|
| (mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
|
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
|
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|
5,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 19,6
|
0,154
|
|
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
|
|
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
|
|
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
|
|
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
|
|
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
|
|
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
|
| 10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
|
| 12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
|
| 14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
|
| 16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
|
| 18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
|
| 20,0
|
ν
|
|
|
|
| 314
|
2,47
|
| 22,0
|
ν
|
|
|
|
| 380
|
2,98
|
| 25,0
|
ν
|
|
|
|
| 491
|
3,85
|
| 28,0
|
ν
|
|
|
|
| 616
|
4,83
|
| 32,0
|
ν
|
|
|
|
| 804
|
6,31
|
| 40,0
|
ν
|
|
|
|
| 1257
|
9,86
Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ,
με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην
περίπτωση εγχύτων πασσάλων.
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την
μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)
- 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.
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,15
(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.14.01

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6327
100%

Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένης
περιοχής, οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα
της οδού ή την στάθμη του εδάφους), αποτελούμενου από προκατασκευασμένους
δακτυλίους κλπ στοιχεία από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με
σήμανση CE, πλήρως εγκατεστημένα.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η
διάνοιξη του ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες
αντλήσεις και αντιστηρίξεις
- Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε
απόσταση
- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10
- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι,
πλάκα στέψης, στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί
δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η συναρμολόγησή του σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή
- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως
- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό
υλικό λατομείου συμπυκνωμένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής
(ΥΕΧΑ)
- Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω
από το όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την
εκσκαφή)
Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 m.
Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.290,00
(Ολογράφως) : χίλια διακόσια ενενήντα

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 19-05-2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 19-05-2017
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 19-05-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ
1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

ΝΑΟΔΟ Α02

ΟΔΟΝ 1123.Α

1

m3

8.600,00

2,89

24.854,00

2 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

ΝΑΟΔΟ Α04.1

ΟΔΟΝ 1212

2

m3

17,00

4,30

73,10

3 Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία
χειρός σε έδαφος πάσης
φύσεως

ΝΑΟΔΟ Α04.4

ΟΙΚ 2113

3

m3

50,00

14,40

720,00

4 Καθαρισμός ανοικτού
κιβωτοειδή οχετού ανοίγματος
μέχρι και 3,0m

ΝΑΟΔΟ Α15ΣΧ

ΟΔΟΝ 1320

4

m

110,00

15,00

1.650,00

5 Προμήθεια δανείων, δάνεια
θραυστών επίλεκτων υλικών
Κατηγορίας Ε4

ΝΑΟΔΟ Α18.2

ΟΔΟΝ 1510

5

m3

8.293,00

5,97

49.509,21

6 Προμήθεια κοκκώδους υλικού
μεγέθους κόκκων έως 75mm

ΝΑΟΔΟ Α19ΣΧ

ΟΔΟΝ 3121Β

6

m3

1.622,00

12,57

20.388,54

7 Κατασκευή επιχωμάτων

ΝΑΟΔΟ Α20

ΟΔΟΝ 1530

7

m3

8.293,00

1,05

8.707,65

8 Κατασκευή οπλισμένου
επιχώματος χωρίς την δαπάνη
των φύλλων οπλισμού και των
απαιτούμενων δανείων

ΝΑΟΔΟ Α22

ΟΔΟΝ 1530

8

m3

1.622,00

1,40

2.270,80

9 Επένδυση πρανών με φυτική
γη

ΝΑΟΔΟ Α24.1

ΟΔΟΝ 1610

9

m2

3.180,00

0,65

2.067,00

10 Γεωπλέγματα οπλισμένων
επιχωμάτων, αντοχής Tult 60
KN/m

ΝΑΟΔΟ Β12.2

ΟΙΚ 7914

10

m2

2.739,00

7,80

21.364,20

11 Γαλβανισμένες εν θερμώ
χαλύβδινες ράβδοι αγκύρωσης
γεωπλεγμάτων

ΝΑΟΔΟ Β30ΣΧ

0% ΟΔΟ 2612
0% ΥΔΡ 6751

11

kg

986,00

1,50

1.479,00

12 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων

ΝΑΟΔΟ Β64.1

ΟΙΚ 7914

12

m2

220,00

1,65

363,00

13 Γεωύφασμα διαχωρισμού

ΝΑΟΔΟ Β64.2

ΟΙΚ 7914

13

m2

4.295,00

1,80

7.731,00

14 Προμήθεια συρματοπλέγματος
και συρμάτων
συρματοκιβωτίων
γαλβανισμένα με κράμα
ψευδαργύρου - αλουμινίου
(Galfan: 95%Zn - 5%Al και
πρόσθετη εξωτερική
προστασία με επίστρωση
βάσεως PVC

ΝΑΟΔΟ
Β65.1.3

ΟΔΟΝ 2311

14

kg

5.048,00

3,40

17.163,20

15 Κατασκευή φατνών

ΝΑΟΔΟ Β65.2

ΟΔΟΝ 2312

15

m2

2.549,00

2,50

6.372,50

16 Πλήρωση φατνών

ΝΑΟΔΟ Β65.3

ΟΔΟΝ 2313

16

m3

340,00

21,67

7.367,80

17 Φίλτρα στραγγιστηρίων από
διαβαθμισμένα αδρανή

ΝΑΥΔΡ 5.10

ΟΔΟΝ 2815

17

m3

28,00

9,30

260,40

18 Σωλήνες αποστράγγισης
διάτρητοι, συμπαγούς
τοιχώματος, από PVC-U
Σωλήνες αποστράγγισης
διάτρητοι από ΡVC-U, SDR
41, DN 315 mm

ΝΑΥΔΡ
12.11.05

ΥΔΡ 6620.7

18

m

110,00

30,90

3.399,00

19 Κατάλληλο κιγκλίδωμα
ασφαλείας με γαλβανισμένους
σιδηροσωλήνες Φ2''

ΝΑΟΙΚ 64.16ΣΧ ΟΙΚ 6418

19

μ

95,00

20,00

1.900,00

177.640,40

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ

Σε μεταφορά

177.640,40

177.640,40
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Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

Από μεταφορά

177.640,40

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
1 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων
κλπ. με σκυρόδεμα C12/15,
άοπλο

ΝΑΟΔΟ
Β29.2.1

ΟΔΟΝ 2531

20

m3

5,00

86,50

432,50

2 Κατασκευή ρείθρων,
επενδεδυμένων τάφρων,
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ.
με σκυρόδεμα C20/25

ΝΑΟΔΟ
Β29.4.1

ΟΔΟΝ 2522

21

m3

45,00

104,00

4.680,00

3 Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, χάλυβας
οπλισμού σκυροδέματος
B500C

ΝΑΟΔΟ Β30.2

ΟΔΟΝ 2612

22

kg

3.852,00

1,15

4.429,80

4 Προκατασκευασμένα κυκλικά
φρεάτια επίσκεψης αγωγών
ακαθάρτων από σκυρόδεμα
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός
κατοικημένων περιοχών
Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20
m

ΝΑΥΔΡ
16.14.01

ΥΔΡ 6327

23

ΤΕΜ

4,00

1.290,00

5.160,00

14.702,30

Σύνολο : 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

14.702,30

Άθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

192.342,70
18,00%

34.621,69

Άθροισμα
Απρόβλεπτα

226.964,39
15,00%

34.044,66

Άθροισμα

261.009,05

Πρόβλεψη απολογιστικών

27.144,17

Άθροισμα
ΦΠΑ

288.153,22
24,00%

69.156,77

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

357.309,99

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

357.310,00
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