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Άξζξν

: ΝΑΤΓΡ 3.10.01.01

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο Με πιάηνο
ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο. Πα βάζνο
νξύγκαηνο έσο 4,00 m
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6081.1
100%
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή
κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ".
Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε
αζθαιηνθφθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ άξζξνπ.
Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο,
φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη
ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.
Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο
(αλ απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο
απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε
δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Τέινο ζηελ ηηκή
πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).
Ωο ζπνξαδηθέο
ππεξβαίλεη ηα
αληηζηεξίμεηο
ζχκθσλα κε ηα

ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ
2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο,
θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.

Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m
θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν,
αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην
εχξνο ηνπ νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ
ηηκνινγίνπ
Τηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ
νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.
Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο.
Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m.
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Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 6,70
(Οινγξάθσο) : έμη θαη εβδνκήληα ιεπηά

A.T.

:2

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 3.10.02.01

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο κε πιάηνο
ππζκέλα έσο 3,00 m, γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6081.1
100%
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή
κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ".
Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε
αζθαιηνθφθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ άξζξνπ.
Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο,
φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη
ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.
Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο
(αλ απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο
απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε
δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Τέινο ζηελ ηηκή
πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).
Ωο ζπνξαδηθέο
ππεξβαίλεη ηα
αληηζηεξίμεηο
ζχκθσλα κε ηα

ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ
2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο,
θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.

Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m
θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν,
αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην
εχξνο ηνπ νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ
ηηκνινγίνπ
Τηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ
νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.
Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Γηα
νξχγκαηνο14,00
έσο 4,00 m.
Δπξώβάζνο
(Αξηζκεηηθά):
(Οινγξάθσο) : δέθα ηέζζεξα

A.T.

:3

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 3.11.02.01

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο βξαρώδεο κε πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m,
γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6082.1
100%
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ
(cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο
θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ
(πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ρξήζε δηνγθσηηθψλ επίσλ εθξεθηηθψλ (ηχπνπ
Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ (κε εθαξκνγή κηθξψλ
γνκψζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλψλ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο ζξαπζκάησλ), φηαλ απηφ
επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε
εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ
08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ".
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Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα
γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε.
Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο,
φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη
ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.
Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο
(αλ απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο
απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε
δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Τέινο ζηελ ηηκή
πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).
Ωο ζπνξαδηθέο
ππεξβαίλεη ηα
αληηζηεξίμεηο
ζχκθσλα κε ηα

ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ
2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο,
θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.

Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m
θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν,
αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ
απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ
Τηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ
νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.
Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Γηα
νξχγκαηνο39,20
έσο 4,00 m.
Δπξώβάζνο
(Αξηζκεηηθά):
(Οινγξάθσο) : ηξηάληα ελλέα θαη είθνζη ιεπηά

A.T.

:4

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 3.12

Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
πξνζζέησλ δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΩ.
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6087
100%
Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ
απφ δίθηπα Δηαηξεηψλ/Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα,
ππνζηεξηδφκελα / αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ
θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο.
Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ απηφ θαηά ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί
πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ
θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ απφ ηνλ
παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη αθφκε κία θνξά ε ηηκή απηή.
Σην παξφλ άξζξν δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο,
αληηζηήξημεο ή ππνζεκειίσζεο ηνπ δηθηχνπ. Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηεινχληαη,
θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ή/θαη ηηο νδεγίεο ησλ
αξκνδίσλ ΟΚΩ θαη ζα επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Τηκνινγίνπ.
Τηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζπλαληψκελνπ αγσγνχ πνπ πξνθαιεί δπζρέξεηα εθζθαθήο.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 15,50
(Οινγξάθσο) : δέθα πέληε θαη πελήληα ιεπηά

A.T.

:5

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 3.13

Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο πάζεο θύζεσο γηα
εθηέιεζε ππό ζπλζήθεο ζηελόηεηνο ρώξνπ.
ελίδα 9 από 17

Σιμολόγιο μελέηης

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6081.1
100%
Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ
ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα
εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο,
ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini
excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25 m3 θαη δελ
είλαη εθηθηή ε ρξεζηκνπνίεζε κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.
Τν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο
έσο 4,00 m, κεηά απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε
κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.
Τηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 4,10
(Οινγξάθσο) : ηέζζεξα θαη δέθα ιεπηά

A.T.

:6

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 7.06

Αληηζηεξίμεηο παξεηώλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6103
100%
Αληηζηεξίμεηο πξαλψλ νξπγκάησλ, πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα, κε ζχζηεκα κεηαιιηθψλ
ακθηπιεχξσλ πεηαζκάησλ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ KRINGS ή
αλαιφγνπ, ηεο απαηηνχκελεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο γηα ηελ παξαιαβή ησλ σζήζεσλ
γαηψλ θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθνξηίζεσλ απφ κφληκα ή θηλεηά θνξηία θπθινθνξίαο
απηνθηλήησλ ή κεραλεκάησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ή ηελ κειέηε
εθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ.
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνζθφκηζε, ε ρξήζε, νη κεηαθηλήζεηο απφ ζέζε θαη ε απνθφκηζε ηνπ
εμνπιηζκνχ, κε ηηο απαηηνχκελεο αληεξίδεο, ζπλδέζκνπο θ.ι.π.
β. Η απαζρφιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ κεραλεκάησλ γηα ηελ ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ
πεηαζκάησλ ζην πξνο εθζθαθή φξπγκα θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε βνεζεηηθή έκπεμε
γ. Η ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ πεηαζκάησλ.
δ. Η ζηαδηαθή εμφιθεζή θαηά ηελ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο
ε. Οη πάζεο θχζεσο θζνξέο ησλ πεηαζκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο
Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) ηνπνζεηεζέλησλ ακθηπιεχξσλ
πεηαζκάησλ αληηζηήξημεο (κε 1,00 m2 πεηάζκαηνο αληηζηεξίδνληαη 2,00 m2 παξεηψλ
νξχγκαηνο). Δπηκεηξάηαη κφλν ην ηκήκα ηνπ πεηάζκαηνο πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ
ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη 20 cm πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο.
Δπηζήκαλζε: Τν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ φηαλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ
κειέηε ηνπ έξγνπ
Tηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ηνπνζεηεζέλησλ πεηαζκάησλ αληηζηήξημεο.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 34,60
(Οινγξάθσο) : ηξηάληα ηέζζεξα θαη εμήληα ιεπηά

A.T.

:7

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 16.14.01

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο αγσγώλ αθαζάξησλ από ζθπξόδεκα θαηά
ΔΛΟΣ ΔΝ 1917, εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ Φξεάηην εζση.δηακέηξνπ 1,20 m
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6327
100%
Κπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο ή ζπκβνιήο αγσγψλ αθαζάξησλ εληφο θαηνηθεκέλεο
πεξηνρήο, νπνηνπδήπνηε ζπλνιηθνχ χςνπο (απφ ηελ ζηάζκε ξνήο κέρξη ην θαηάζηξσκα
ηεο νδνχ ή ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο), απνηεινχκελνπ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλνπο
δαθηπιίνπο θιπ ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ 1917, κε
ζήκαλζε CE, πιήξσο εγθαηεζηεκέλα.
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- Η ράξαμε κε αζθαιηνθφπηε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο απαηηνχκελεο εθζθαθήο θαη ε
δηάλνημε ηνπ νξχγκαηνο ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο
αληιήζεηο θαη αληηζηεξίμεηο
- Η θφξησζε θαη κεηαθνξά πξνο απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαγψλ ζε νπνηαδήπνηε
απφζηαζε
ελίδα 10 από 17

Σιμολόγιο μελέηης

- Η θνηηφζηξσζε απφ ζθπξφδεκα C8/10
- Η πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θξεαηίνπ (δαθηχιηνη,
πιάθα ζηέςεο, ζηνηρείν ιαηκνχ, θάιπκκα θαηα ΔΛΟΤ ΔΝ 124, βαζκίδεο, ειαζηηθνί
δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θιπ) θαη ε ζπλαξκνιφγεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
πξνκεζεπηή
- Η ζχλδεζε ησλ αγσγψλ αθίμεσο θαη αλαρσξήζεσο
- Η επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ νξχγκαηνο κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ
πιηθφ ιαηνκείνπ ζπκππθλσκέλν θαηά ζηξψζεηο ή πιηθφ ειεγρφκελεο ρακειήο αληνρήο
(ΥΔΦΑ)
- Η απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε (αλαθαηαζθεπή γχξσ
απφ ην φξπγκα ησλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ πνπ απνμειψζεθαλ γηα ηελ
εθζθαθή)
Φξεάηην εζση. δηακέηξνπ 1,20 m.
Τηκή αλά πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην απφ ζθπξφδεκα θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 1917 (ηεκ)
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 1.290,00
(Οινγξάθσο) : ρίιηα δηαθόζηα ελελήληα

A.T.

:8

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 12.10.04

Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο Αγσγνί απνρέηεπζεο από
ζσιήλεο PVC-U, SDR 41, DN 200 mm
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6711.2
100%
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-Uζπκπαγνχο
ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 1401?1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 08-06-02-02
"Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U".
Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ
εμσηεξηθή δηάκεηξν), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension
Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο)
θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN.
Τν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε
ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε
επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα).
Σηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο
κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο
απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο).
β. Η δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ
ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ.
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ
κεηαμχ ηνπο, νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε
δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα.
Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ
ηηκνινγίνπ:
- Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ
νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε
- Τα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα)
- Τα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν
Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U, SDR 41, DN 200 mm.
Τηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο
ησλ
θαη ησλ
εηδηθψλ ηεκαρίσλ.
Δπξώθξεαηίσλ
(Αξηζκεηηθά):
9,30
(Οινγξάθσο) : ελλέα θαη ηξηάληα ιεπηά

A.T.

:9

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 12.10.02

Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο Αγσγνί απνρέηεπζεο από
ζσιήλεο PVC-U, SDR 41, DN 125 mm
ελίδα 11 από 17

Σιμολόγιο μελέηης

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6711.1
100%
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-Uζπκπαγνχο
ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 1401?1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 08-06-02-02
"Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U".
Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ
εμσηεξηθή δηάκεηξν), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension
Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο)
θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN.
Τν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε
ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε
επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα).
Σηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο
κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο
απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο).
β. Η δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ
ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ.
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ
κεηαμχ ηνπο, νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε
δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα.
Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ
ηηκνινγίνπ:
- Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ
νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε
- Τα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα)
- Τα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν
Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U, SDR 41, DN 125 mm
Τηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο
ησλ
θαη ησλ
εηδηθψλ ηεκαρίσλ.
Δπξώθξεαηίσλ
(Αξηζκεηηθά):
4,20
(Οινγξάθσο) : ηέζζεξα θαη είθνζη ιεπηά

A.T.

: 10

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 12.12.01.01

Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελώζεσλ από PVC-U ακάξη κε κνύθα, ζπγθνιιεηό ζε αγσγνύο
ππνλόκσλ από πιαζηηθνύο ζσιήλεο PVC-U ηεο ζεηξάο 41 ακάξη/κνύθα νλνκαζηηθώλ
δηακέηξσλ 200/125 mm.
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6712.1
100%
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ
ζσιελψζεσλ θαηαζθεπαζκέλσλ απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U),
κε κεραληθή ζχλδεζε ή κε ζπγθφιιεζε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ.
Σπκπεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ
681-1 θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά ζπγθφιιεζεο.
Σακάξη κε κνχθα, ζπγθνιιεηφ ζε αγσγνχο ππνλφκσλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο PVC-U ηεο ζεηξάο 41.
Τππνπνηεκέλα ζπγθνιιεηά ζακάξηα κε κνχθα απφ PVC γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ αθαζάξησλ κε ην δίθηπν. Σηελ
ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε νπήο ζην ηνίρσκα ηνπ αγσγνχ κε ρξήζε δηαηξεηηθήο ζπζθεπήο
ζσιελψζεσλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ αγσγνχ γηα ηελ ζπγθφιιεζε, θαζψο θαη πψκα νλνκαζηηθήο
δηακέηξνπ 160 mm, γηα ηελ πεξίπησζε αλακνλψλ ζπλδέζεσλ
Σακάξη/κνχθα νλνκαζηηθψλ δηακέηξσλ 200/125 mm.
Τηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζακαξηνχ κε κνχθα.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 30,30
(Οινγξάθσο) : ηξηάληα θαη ηξηάληα ιεπηά

ελίδα 12 από 17

Σιμολόγιο μελέηης

A.T.

: 11

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Ν\16.14.01

Καηαζθεπή θξεαηίνπ πξνζαξκνγήο - ειέργνπ εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνπ.
Κωδικοί αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6711.2
40%

ΤΓΡ 6752
60%
Πιήξεο θαηαζθεπή θξεαηίνπ ειέργνπ - επηζθέςεσο. Καηαζθεπαζκέλν ζην ζεκείν ζχλδεζεο ηεο εμσηεξηθήο
δηαθιάδσζεο κε ην εζσηεξηθφ απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηνπ αθηλήηνπ, δίπια ζηελ ξπκνηνκηθή γξακκή, ζχκθσλα κε
ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηεο Δ.Υ.Γ.Α.Π.
Γηαζηάζεσλ 30Φ30 εθ. θαη χςνπο 30 εθ. Πξνθαηαζθεπαζκέλν απφ πξφρπην ζθπξφδεκα C12/15 (Β160) ή
θαηαζθεπαζκέλν επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ ζθπξφδεκα C12/15 (Β160). Τν πάλσ άθξν ηνπ ζσιήλα ειέγρνπ, απφ
πιαζηηθφ ζσιήλα PVC ηεο ζεηξάο 41 δηακέηξνπ Dεζ =200 mm, ζα θέξεη πψκα πιαζηηθφ, βηδσηφ (ηάπα θαζαξηζκνχ),
πνπ ζα βηδψλεη κε εηδηθφ πιαζηηθφ ηεκάρην κε βφιηεο. Σην πάλσ κέξνο θέξεη δηπιφ θάιπκκα ρπηνζίδεξν θαη
ζα έξρεηαη "πξφζσπν" κε ηελ ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ.
Τν θάησ κέξνο ζα θαηαζθεπαζζεί απφ εηδηθφ ηεκάρην (ηαπ) απφ P.V.C. Φ125/200/125. Σηελ ηξίηε νπή ηνπ ηαπ
ηνπνζεηείηαη ε ζσιήλα ειέγρνπ, δηακέηξνπ Φ 200. Τν εηδηθφ ηεκάρην ηαπ ζα εγθηβσηίδεηαη κέζα ζε ζθπξφδεκα
C12/15 (B160).
Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θφξησζε, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ,
πιαζηηθνχ ζσιήλα Φ200 ζεηξάο 41, εηδηθνχ εμαξηήκαηνο (ηαπ) απφ PVC πξνζαξκνγήο απνρέηεπζεο Φ125/200/125,
πψκαηνο πιαζηηθνχ, πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ εθ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηνπ ρπηνζηδήξνπ θαιχκκαηνο
δηαζηάζεσλ 30Φ30. Η εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ θαη φισλ ησλ εμαξηεκάησλ, ε ζηεξέσζε ηνπο κέρξη
ηε ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ, ε εξγαζία ζθπξνδέκαηνο φπνπ απαηηείηαη, ν εγθηβσηηζκφο κε άκκν ιαηνκείνπ θαη
γεληθά νπνηαζδήπνηε θχζεσο εξγαζία θαη πιηθφ πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε
θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξεαηίνπ θαη αλ αθφκα δελ αλαθέξεηαη ζην ηερληθφ κέξνο ηνπ ηηκνινγίνπ, ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο.
Τηκή αλά ηεκάρην πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ.
Τηκή αλά ηεκάρην (ηεκ).
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 100,00
(Οινγξάθσο) : εθαηό

A.T.

: 12

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 5.04

Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε πξντόληα εθζθαθώλ, κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο
ζπκπύθλσζεο
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6067
100%
Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε
δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm κε θαηάιιεια πξντφληα
εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ απνηεζεί παξαπιεχξσο ή δάλεηα ρψκαηα πνπ έρνπλ
κεηαθεξζεί επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 08-01-03-02
"Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ"
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ
απνηεζεί ή πξνζθνκηζζεί, ε έθξηςε ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά
(φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ
πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο
ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα
επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε
θαη' ειάρηζην κε ην 95% απηήο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ
ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΤ EN 13286-2).
Τηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο νξπγκάησλ.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 1,55
(Οινγξάθσο) : έλα θαη πελήληα πέληε ιεπηά

A.T.

: 13

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 5.07

ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6069
100%
Σηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο
ελίδα 13 από 17

Σιμολόγιο μελέηης

ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΤΔΠ 08-01-03-02
"Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ"
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη :
α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
β. Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα.
γ. Η ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο
εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή
γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή.
Τηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε γξακκέο
πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ).
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 17,60
(Οινγξάθσο) : δέθα επηά θαη εμήληα ιεπηά

A.T.

: 14

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 5.05.01

Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν ιαηνκείνπ
Γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6068
100%
Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε
δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ
ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΤΔΠ
08-01-03-02 "Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ"
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ
δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηφ
φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε
ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ
ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ
πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ
αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο
ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor
(Proctor Modified θαηά ΔΛΟΤ EN 13286-2).
Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm
Τηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ
πιεξσκήο ηνπ νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 18,70
(Οινγξάθσο) : δέθα νθηώ θαη εβδνκήληα ιεπηά

A.T.

: 15

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ01

Σνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 2269Α
100%
Τνκή νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα ή άνπιν ζθπξφδεκα άνπιν, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, κε ρξήζε
αζθαιηνθφπηε, ψζηε λα απνθιείνληαη απνμειψζεηο έμσ απφ ηα πξνβιεπφκελα φξηα ηεο θνπήο θαη λα πξνθπιάζζεηαη
ην παξακέλνλ νδφζηξσκα απφ θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ.
Η απνμήισζε ηνπ απνθνπηνκέλνπ ηκήκαηνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, ηηκνινγνχληαη σο
"Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο".
Τηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνκήο νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε.
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 1,00
(Οινγξάθσο) : έλα

A.T.

: 16

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 4.09.01

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ, πνπ
έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξώζεηο κέζνπ πάρνπο 5 cm
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΝΟΓΟ 4521Β
100%
Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο
ελίδα 14 από 17

Σιμολόγιο μελέηης

αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ήηνη:
1. Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε πιηθνχ νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, θαηά ζηξψζεηο πάρνπο έσο 15
cm θαη ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ.
2. Δθαξκνγή αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο
3. Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ
πάρνπο 50 mm
4. Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε αζθαιηνκίγκαηνο παξαγφκελνπ ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπλνιηθνχ πάρνπο
ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ θαηά ζηξψζεηο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο έσο 50 mm.
5. Δθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο δηπιήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ
πιηθψλ, ε ιήςε κέηξσλ γηα ηηο απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ε
απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,
θαζψο θαη ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο
ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.
Τν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Οη επηκέξνπο εξγαζίεο
ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ
έξγσλ νδνπνηίαο (ΝΔΤ ΟΓΟ).
Τηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο, αλάινγα κε ην πάρνο ησλ αζθαιηηθψλ
ζηξψζεσλ πνπ πξνυπήξραλ, σο εμήο:
Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξψζεηο κέζνπ πάρνπο 5 cm.
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 12,40
(Οινγξάθσο) : δώδεθα θαη ζαξάληα ιεπηά

A.T.

: 17

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β51

Πξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΝΟΓΟ 2921
100%
Τνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, δηαηνκήο πιάηνπο 0,15 m θαη
χςνπο 0,25 έσο 0,30 m, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο, κε απφηκεζε, επζπγξάκκσλ ή θακπχισλ,
θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 1340, πξνο θαηαζθεπή λεζίδσλ αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, θφκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα
παξαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο.
Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΤΔΠ 05-02-01-00 "Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίσλ θαηαζηξψκαηνο
νδψλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα".
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ πιελ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο
έδξαζεο,
- ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα νξηδνληηνγξαθηθά
θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,50 m, κε ιεία επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ
θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ απηά ζπλερνχο πξίζκαηνο δηαηνκήο 0,10x0,20 m απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο
C8/10, ν εγθηβσηηζκφο ηνπο θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ.
Τηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ, ε νπνία επηκεηξάηαη
ηδηαηηέξσο.
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 9,60
(Οινγξάθσο) : ελλέα θαη εμήληα ιεπηά

A.T.

: 18

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 4.10

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ
ππνγείσλ δηθηύσλ.
ελίδα 15 από 17

Σιμολόγιο μελέηης

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6804
100%
Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ, λεζίδαο ή πιαηείαο, ε νπνία έρεη απνμεισζεί
γηα ηελ θαηαζθεπή ππνγείνπ δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηεο θαηάζηαζε, κε ρξήζε ησλ
ηζηκεληνπιαθψλ, θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ, καξκάξσλ θιπ πνπ έρνπλ εμαρζεί ρσξίο
θζνξέο θαηά ηελ απνμήισζε θαη ζπκπιήξσζή ηνπο κε πιηθά ηεο απηήο πθήο,
ρξσκαηηζκνχ θαη δηαζηάζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε εληαίαο κνξθήο ηεο ζπλνιηθήο
επίζηξσζεο ηνπ ρψξνπ θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΤΔΠ 08-06-08-03
"Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ"
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη :
α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζζέησλ πιηθψλ
επίζηξσζεο, ηνπ απηνχ ηχπνπ θαη κνξθήο κε ηα πξνυπάξρνληα
β. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο,
ζηελ πξνηέξα ηνπ κνξθή: άκκνο έδξαζεο ή ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο (κε ή ρσξίο πιέγκα
νπιηζκνχ)
γ. Η θαηαζθεπή ηνπ ππνζηξψκαηνο έδξαζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ, θπβνιίζσλ,
ιηζνζσκάησλ θιπ, έηζη ψζηε νη αξκνί θαη νη ηπρφλ αξρηηεθηνληθέο δηακνξθψζεηο
(ελαιιαγή ρξσκάησλ ή πθήο πιαθψλ θιπ) λα ελαξκνλίδνληαη πιήξσο πξνο ηελ
πεξηβάιινπζα επίζηξσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα φξηα ηεο δψλεο απνθαηάζηαζεο νη
πιάθεο ζα είλαη πιήξεηο (άλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αξκνθφθηεο γηα ηελ ράξαμε ηεο
δψλεο ηνπ νξχγκαηνο, νη πιάθεο πνπ έρνπλ ηεκαρηζζεί, θαηά ηελ επαλαθνξά ηεο
επίζηξσζεο ζα αληηθαζίζηαληαη κε πιήξεηο).
Τηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξνπο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο επίζηξσζεο
πεδνδξνκίνπ
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 25,80
(Οινγξάθσο) : είθνζη πέληε θαη νγδόληα ιεπηά

A.T.

: 19

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 4.04

Απνμήισζε πιαθνζηξώζεσλ πεδνδξνκίσλ.

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6807
100%
Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ θαη ηεο ππφβαζήο ηνπο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ,
κε ηελ θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Η εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην
πνζνζηφ ζξαπνκέλσλ πιαθψλ θαηά ηελ απνμήισζε.
Οη αθέξαηεο πιάθεο ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη παξαπιεχξσο ηνπ
νξχγκαηνο πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
πιαθφζηξσζεο.
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ ζπκβαηηθή
παξαδνρή φηη αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν απνμήισζεο πιαθφζηξσζεο πξνθχπηνπλ 0,10 m3
πξντφλησλ πξνο κεηαθνξά γηα νξηζηηθή απφζεζε, σο εμήο:
= 0,10 m3 x S x E/m3.km (βιπ. Γεληθνχο Οξνπο ηνπ Τηκνινγίνπ)
φπνπ S ε κέζε απφζηαζε κέρξη ηνλ ρψξν απφζεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο
φξνπο ή ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο.
Τηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 13,12
(Οινγξάθσο) : δέθα ηξία θαη δώδεθα ιεπηά

A.T.

: 20

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 4.05

Απνμήισζε θξαζπέδσλ πξόρπησλ ή κή

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6808
100%
Απνμήισζε θξαζπέδσλ πεδνδξνκίσλ κε ρξήζε αεξνζθπξψλ, κε ηελ θφξησζε επί
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Η εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην
πνζνζηφ ζξαπνκέλσλ θξαζπέδσλ θαηά ηελ απνμήισζε.
Τα αθέξαηα θξάζπεδα ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη παξαπιεχξσο ηνπ
νξχγκαηνο πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ.
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Σιμολόγιο μελέηης

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ ζπκβαηηθή
παξαδνρή φηη αλά ηξέρνλ κέηξν απνμήισζεο θξαζπέδσλ πξνθχπηνπλ 0,075 m3
πξντφλησλ πξνο κεηαθνξά γηα νξηζηηθή απφζεζε, σο εμήο:
= 0,075 m3 x S x E/m3.km (βιπ. Γεληθνχο Οξνπο ηνπ Τηκνινγίνπ)
φπνπ S ε κέζε απφζηαζε κέρξη ηνλ ρψξν απφζεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο
φξνπο ή ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο.
Τηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ).
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 3,84
(Οινγξάθσο) : ηξία θαη νγδόληα ηέζζεξα ιεπηά

Ηιηνύπνιε

Φεβξνπάξηνο 2018
Ο κειεηεηήο

Ιωάννης Μπελιάς
Πολιηικός Μητανικός Σ.Δ.

Ηιηνύπνιε
Φεβξνπάξηνο 2018
Η Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Μειεηώλ
Καηαζθεπώλ

Ηιηνύπνιε
Φεβξνπάξηνο 2018
Ο Γηεπζπληήο Σερληθώλ Τπεξεζίσλ

οθία Νικολοπούλοσ
Πολιηικός Μητανικός

Ιωάννης Γοσρλής
Αρτιηέκηων Μητανικός

ελίδα 17 από 17

