
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση λειτουργικότητας 

τοπικών δικτύων ομβρίων στις Τ.Κ. 

Αγγελοκάστρου και Τριαντέϊκων  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.200,00 € 

(προ ΦΠΑ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ίδιοι πόροι 

Τριαντέϊκα 

 

ΙΙ..  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ    
 

1. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Η παρούσα αφορά την έκτακτη επισκευή υφιστάμενων έργων απορροής ομβρίων για την 

άρση επικινδυνότητας κα επαναφορά της λειτουργικότητας  τους σε περιοχές κοινοτήτων 

εντός του Δήμου Αγρινίου .Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν αποκαταστάσεις υποδομών 

ομβρίων στις περιοχές  Τριαντέϊκα (Σχήμα 1) και Αγγελόκαστρο (Σχήμα 2) και εντός ορίων 

δήμου Αγρινίου.  

O προϋπολογισμός του έργου είναι 11.200,00 ευρώ (προ ΦΠΑ). 

 

 
Σχήμα 1 Δορυφορική φωτογραφία (Google Earth@) με τη θέση του έργου στην περιοχή 

«Τριαντέϊκα». 
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Σχήμα 2 Δορυφορική φωτογραφία (Google Earth@) με τη θέση του έργου στην περιοχή 

«Αγγελόκαστρο». 

 

1.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 

Oι περιοχές παρέμβασης του έργου, αφορούν σε δυο θέσεις υφισταμένου δικτύου απορροής 

ομβρίων στους οικισμούς Τριαντέϊκα και Αγγελόκαστρο. 

 

1.2.1 Οικισμός «Τριαντέϊκα» 

Η πρώτη περιοχή παρέμβασης του έργου, βρίσκεται βόρεια και δυτικά - σε ακτινική 

απόσταση 4 km, περίπου - της πόλεως Αγρινίου, επι της κεντρικής κοινοτικής οδού του 

οικισμού Τριαντέϊκα και βόρεια της θέσης του γηπέδου της κοινότητας (Σχήμα 1). Ενδεικτικά 

οι συντεταγμένες της θέσης του έργου σε ΕΓΣΑ 87 είναι: Χ = 272067,27 - Y = 4281847,58 

(Σχήμα 3). 
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Σχήμα 3 Δορυφορική φωτογραφία (Κτηματολόγιο) με τις συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 της θέσης του 

έργου στον οικισμό «Τριαντέϊκα». 

 

1.2.2 Οικισμός «Αγγελόκαστρο» 

Η δεύτερη περιοχή παρέμβασης βρίσκεται στον οικισμό Αγγελόκαστρο νότια και δυτικά - σε 

ακτινική απόσταση 11km - της πόλεως Αγρινίου. Ενδεικτικά οι συντεταγμένες της θέσης του 

έργου σε ΕΓΣΑ 87 είναι: Χ = 264415,11 - Y = 4271487,36.  

 

 

Σχήμα 4 Δορυφορική φωτογραφία (Κτηματολόγιο) με τις συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 της θέσης του 

έργου στον οικισμό «Αγγελόκαστρο».  
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2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την βελτίωση ανακατασκευή του τεχνικού αποστράγγισης ομβρίων 

σε θέση πλησίον του κοινοτικού γηπέδου του οικισμού Τριαντέϊκα και την 

βελτίωση/μετατόπιση κλάδου υφιστάμενου δικτύου απορροής ακαθάρτων στην περιοχή της 

Δ.Ε. Αγγελοκάστρου του Δήμου Αγρινίου. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι 

παρεμβάσεις ανά θέση. 

 

2.1 Ανακατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων στον οικισμό Τριαντέϊκα 

Η ακριβής θέση του υπό μελέτη έργου βρίσκεται κεντρικά του οικισμού  Τριαντέϊκα σε θέση 

δίπλα από την είσοδο του κοινοτικού γηπέδου Τριαντέϊκων (Σχήμα 1). Στη θέση αυτή 

υφίσταται χωμάτινη τάφρος συλλογής ομβρίων παράλληλη της οδού η οποία καταλήγει επι 

φρεατίου ομβρίων (Σχήμα 5α). Από το φρεάτιο ομβρίων εκκινεί εγκάρσια της οδού τεχνικό 

ομβρίων μήκους 15m περίπου, τo όποιο αποτελείται από σωληνωτό αγωγό διαμέτρου Φ500 

mm (Σχήμα 5γ) μήκους περίπου 10 μέτρων o οποίος συνδέεται με κιβωτοειδή οχετό 

διαστάσεων 1100x600 mm (Σχήμα 5β και Σχήμα 5δ) για το υπόλοιπο τμήμα μήκους 5m, 

περίπoυ. Τα όμβρια εκβάλλουν σε χωμάτινη τάφρο ομβρίων μέσω της οποίας καταλήγουν 

στον πλησιέστερο φυσικό αποδέκτη όπως απεικονίζεται στο  

Σχήμα 5ε.  

 

Στη θέση του έργου, μετά από επιτόπια αυτοψία κλιμακίου της ΔΕΥΑΑ, διαπιστώθηκε 

έμφραξη του σωληνωτού αγωγού του τεχνικού από φερτά υλικά με αποτέλεσμα να 

σημειώνεται υπερχείλιση των ομβρίων στην θέση του φρεατίου και τα νερά να απορρέουν 

επιφανειακά. Tα όμβρια που υπερχειλίζουν επί της οδού εξαιτίας των κλίσεων του 

οδοστρώματος καταλήγουν στην απέναντι μεριά της αδιαμόρφωτης οδού επηρεάζοντας 

παρακείμενες ιδιοκτησίες που γειτνιάζουν με την οδό. Ως συνέπεια αυτής της κατάστασης 

είναι το γεγονός ότι τα όμβρια και λοιπά επιφανειακά ύδατα συσσωρεύονται στην θέση 

εντείνοντας το ήδη υπάρχον πρόβλημα, ιδιαιτέρα όταν σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις. 
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Σχήμα 5 Φωτογραφίες: α) χωμάτινη τάφρος συλλογής ομβρίων, β) κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 

1100x600 mm. και γ) φρεάτιο ομβρίων αποτελούμενο από σωληνωτό αγωγό διαμέτρου 

Φ500 mm, δ) λεπτομέρεια κιβωτοειδούς οχετού, και ε) φυσικός αποδέκτης ομβρίων υδάτων. 

  

α) β) 

γ) 

Υφιστάμενο φρεάτιο 

συλλογής ομβρίων  

Θέση κατασκευής νέου 

εγκιβωτισμένου αγωγού 

διαμέτρου Φ500 mm με 

αναβαθμό συγκράτησης 

φερτών υλικών. 

Θέση προτεινόμενης 

επενδεδυμένης τάφρου με 

αναβαθμό συγκράτησης 

(παγίδα) φερτών υλικών 

Ενδεικτική θέση 

νέου/προτεινόμενου 

φρεατίου συλλογής 

ομβρίων. 

11m 

5m 
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Σχήμα 5 Φωτογραφίες (Συνέχεια) 

 

Προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα του σημείου και να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του 

δικτυού ομβρίων απαιτείται ανακατασκευή - αντικατάσταση των υφιστάμενων φρεατίων 

υδροσυλλογής με την δημιουργία νέας επενδεδυμένης τάφρου (στη θέση της υφιστάμενης 

χωμάτινης τάφρου συλλογής ομβρίων) και φρεατίου συλλογής ομβρίων. Από το νέο φρεάτιο 

συλλογής ομβρίων θα κατασκευαστεί νέο τμήμα αγωγού ομβρίων διαμέτρου Φ600 mm και 

μήκους 15m, περίπου το οποίο θα καταλήγει (εγκάρσια της οδού)  δίπλα στον υφιστάμενο 

κιβωτοειδή οχετό διαστάσεων 1100x600 mm. Επιπρόσθετα, από το νέο φρεάτιο συλλογής 

ομβρίων θα κατασκευαστεί νέος εγκιβωτισμένο αγωγός διαμέτρου Φ500 mm και μήκους 5m, 

περίπου, που θα συνδεθεί στο υφιστάμενο φρεάτιο όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 5γ. 

Συγκεκριμένα οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής: 

 

• Καθαρισμός του υφιστάμενου φρεατίου και σωληνωτού αγωγού διαμέτρου Φ500 mm 

(Σχήμα 5γ και Σχήμα 5δ) μήκους περίπου 10m o οποίος συνδέεται με κιβωτοειδή 

οχετό μήκους ~5m και διαστάσεων 1100x600 mm (Σχήμα 5β). 

• Καθαίρεση υφιστάμενου οδοστρώματος λωρίδας μήκους 15,00m και πλάτους 1,20m 

κατόπιν υποδείξεων των αρμόδιων υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Αγρινίου οι οποίοι και θα 

επιβλέπουν τις εργασίες. 

• Καθαρισμός και διαμόρφωση της χωμάτινης τάφρου συλλογής ομβρίων και 

κατασκευή νέας επενδεδυμένης τάφρου συλλογής ομβρίων. Σημειώνεται ότι στη θέση 

της επενδεδυμένης τάφρου θα κατασκευαστεί και αναβαθμός (παγίδα) συγκράτησης 

Φυσικός αποδέκτης   

δ) ε) 
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φερτών υλικών διαστάσεων 1,00m x 1,00m x 0,30m (μήκος x πλάτος x ύψος), Σχήμα 

5α. 

• Κατασκευή νέου «τυπικού» φρεατίου συλλογής ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20.  

• Κατασκευή νέου τμήματος αγωγού ομβρίων διαμέτρου Φ600 mm και μήκους 15m 

περίπου, το οποίο θα καταλήγει (εγκάρσια της οδού) με κατάλληλη κλίση σε 

χωμάτινη τάφρο ομβρίων μέσω της οποίας καταλήγουν στον πλησιέστερο φυσικό 

αποδέκτη (Σχήμα 5β). Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε ο νέο αγωγός 

ομβρίων να έχει κατάλληλη κλίση διερχόμενος άνω του υφιστάμενου κιβωτοειδούς 

οχετού προκειμένου να επιτευχθεί σωστή απορροή των ομβρίων.  

• Εγκιβωτισμός του αγωγού ομβρίων διαμέτρου Φ600 mm και μήκους 15m περίπου, 

από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. μέχρι του ύψους του αγωγού  κ ι στην 

συνέχεια αποκατάσταση του οδοστρώματος με τσιμεντόστρωση πάχους 15 εκ  κα 

ασφαλτοτάπητα πάχους 5 εκ. 

• Κατασκευή νέου εγκιβωτισμένου αγωγού διαμέτρου Φ500 mm και μήκους 5m, για τη 

σύνδεση μεταξύ του νέου φρεατίου και του υφιστάμενου φρεατίου όπως 

απεικονίζεται στο Σχήμα 5γ.  

 

Η ανωτέρω τεχνική λύση προϋποθέτει τον καθαρισμό της επενδεδυμένης τάφρου και του 

αναβαθμού (παγίδα) ανά κατάλληλα χρονικά διαστήματα ή μετά από έντονες βροχοπτώσεις 

ώστε να αποφεύγεται η έμφραξη των νέων και υφιστάμενων αγωγών επιτυγχάνεται η ομαλή 

λειτουργία των φρεατίων συλλογής ομβρίων και O ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιήσει 

γεννήτρια και  φορητή αντλία για την απομάκρυνση των όποιων υδάτων από το όρυγμα  

 

2.2 Επισκευή αγωγού  oμβρίων στο Αγγελόκαστρο 

Στην περιοχή του Αγγελοκάστρου  η παρέμβαση αφορά την έκτακτη επισκευή αγωγού 

διάθεσης  ομβρίων Φ800 ύστερα από βλάβη-θραύση του αγωγού Η θέση της βλάβης  

βρίσκεται πλησίον της  Νότιας  εισόδου του οικισμού στο ρεύμα προς Αγγελόκαστρο . Ο 

αγωγός ομβρίων είναι τμήμα του τοπικού δικτύου μεταφοράς όμβριων στην είσοδο του 

οικισμού  από Σταμνά. Τα όμβρια οδηγούνται μέσω ανοικτών τάφρων προς υπόγειο δίκτυο 

ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες διαφόρων διατομών και μέσω του υπογείου δικτύου   προς το 

παρακείμενο ρέμα Αγγελοκάστρου. Στο συγκεκριμένο σημείο ,μετά από επιτόπια αυτοψία 

της ΔΕΥΑΑ ,  διαπιστώθηκε θραύση τμημάτων  σωληνωτού οχετού  o  οποίος   βρίσκεται σε 

διαμήκη θέση  παράλληλα  της  επαρχιακής οδού   Χάνι Μπάγια - Αγγελοκάστρου στην  
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είσοδο του Αγγελοκάστρου  στην αριστερή πλευρά (ρεύμα εισόδου προς Αγγελοκάστρου) 

και αποτελείται από  εγκιβωτισμένους  τσιμεντοσωλήνες  διατομής Φ800 οι οποίοι 

εδράζονται σε βάθος περίπου 3,00-3,50  μέτρων από την στάθμη του εδάφους   . Η 

συγκεκριμένη θέση βλάβης βρίσκεται ακριβώς δίπλα  από την θεμελίωση υφιστάμενου 

κτίσματος και η αποκατάσταση της βλάβης θεωρείται επιβεβλημένη προκειμένου να 

αποφευχθεί εισροή ομβρίων προς την γειτονική  θεμελίωση από ενδεχόμενη πλημμύρα. Οι 

εργασίες οι οποίες πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής: 

Καθαίρεση  οδοστρώματος από σκυρόδεμα  λωρίδας μήκους 7,00 μ και πλάτους 2,00μ 

  Εκσκαφή ορύγματος 7,00 m x 2,00 m x 3,00-3,50 m (Μήκος x Πλάτος x Βάθος) για την 

αποκάλυψη του σωληνωτού  αγωγού Φ800 κατόπιν υποδείξεων των αρμόδιων υπαλλήλων 

της ΔΕΥΑ Αγρινίου οι οποίοι και θα επιβλέπουν τις εργασίες. 

Εδώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αντιστήριξη του δαπέδου του εξώστη της 

γειτονικής οικίας το οποίο εφάπτεται επί του εδάφους και βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τη 

θέση του σπασμένου αγωγού όπου πρόκειται να διανοιχτεί το σκάμμα. O  τρόπος 

αντιστήριξης  του πρανούς από την μεριά της υφιστάμενης οικίας θα   εξαρτηθεί από τις επί 

τόπου συνθήκες και την κατάσταση του πρανούς που θα αποκαλυφθεί μετά την εκσκαφή 

.Στην συγκεκριμένη θέση  θα απαιτηθεί υποστύλωση του υφιστάμενου δαπέδου του εξώστη 

της διπλανής οικίας .H στήριξη του δαπέδου του εξώστη  είναι απαραίτητη προϋπόθεση  τόσο 

για την εξασφάλιση του δαπέδου όσο και την ασφάλεια του ανοικτού  ορύγματος. Για την 

υποστύλωση   θα απαιτηθεί κατασκευή  στοιχείου   υποστύλωσης του  από οπλισμένο 

σκυρόδεμα . Το τοιχίο θα  εδρασθεί δίπλα στον αγωγό  και θα έχει πλάτος στέψης  ίσο με 

0,20 μ η οποία στέψη του τοιχίου θα εφάπτεται  επί του εξωτερικού κάτω άκρου του  εξώστη 

. Με την αποκάλυψη του αγωγού Φ800 θα πρέπει να γίνει η αντικατάσταση των 

προβληματικών αγωγών. Θα γίνει απομάκρυνση των  κατεστραμμένων  τσιμεντοσωλήνων με 

ιδιαίτερη προσοχή  και ταυτόχρονη λήψη μέτρων αντιστήριξης για την αποτροπή 

υποχώρησης του σκάμματος Αφού  ληφθούν επαρκή μέτρα αντιστήριξης και απομακρυνθούν 

οι φθαρμένοι τσιμεντοσωλήνες  θα γίνει ανακατασκευή του σωληνωτού αγωγού με  

αντικατάσταση των σπασμένων τσιμεντοσωλήνων και επανατοποθέτηση των υφιστάμενων  

σωλήνων οι οποίοι δεν έχουν φθαρεί. Θα χρησιμοποιηθούν κατ εκτίμηση  7,00 m νέων 

τσιμεντοσωλήνων  Φ800. 

Πριν την επανατοποθέτηση θα πρέπει να προηγηθεί  καθαρισμός  και εξυγίανση του πυθμένα 

έδρασης των σωλήνων με θραυστό υλικό και κατάλληλη τοποθέτηση τους ώστε να είναι 

δυνατός ο εγκιβωτισμός τους με σκυρόδεμα. Αφού οι  τσιμεντοσωλήνες τοποθετηθούν και 

στερεωθούν κατάλληλα  ,θα ακολουθήσει εγκιβωτισμός τους με σκυρόδεμα C16/20. Στην 

συνέχεια τα όρυγμα θα επιχωθεί με θραυστό υλικό  λατομείου και η τελική αποκατάσταση 
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του ορύγματος θα γίνει με  την επαναφορά του υφιστάμενου οδοστρώματος με  ελαφρά 

οπλισμένο σκυρόδεμα 

Οι απαραίτητες εργασίες  για  την αποξήλωση των κατεστραμμένων σωλήνων θα πρέπει να 

γίνουν ,κατά προτίμηση, με χρήση μικρού εκσκαφέα προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με 

πλεονάζοντα φορτία τα  δάπεδο εργασίας  Ιδιαίτερα στα σημεία όπου ο αγωγός είναι 

εγκιβωτισμένος   θα πρέπει η αποκάλυψη να γίνει με κομπρεσέρ χειρός για λόγους ασφαλείας 

και με προσοχή ώστε οι απαιτούμενες καθαιρέσεις να περιοριστούν στο ελάχιστο  .O 

ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιήσει γεννήτρια και μία χειροκίνητη αντλία για την 

απομάκρυνση των όποιων υδάτων από το όρυγμα  Με την ολοκλήρωση της αποκατάστασης 

του αγωγού, θα ανακατασκευαστεί  το οδόστρωμα με  ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα  Τέλος 

θα γίνει σήμανση του αγωγού και αποκατάσταση και καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου  

με την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων εκσκαφών και περίσσιας  υλικών 

 

Σχήμα 6 Δορυφορική φωτογραφία (Google Earth @) με θέση της μετατόπισης του αγωγού 

αποχέτευσης στον οικισμό «Αγγελόκαστρο». 

 

 

Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής: 

•  Εκσκαφή σε μήκος περίπου 7,00μμ για την αποκάλυψη του φθαρμένου αγωγού  

• Αποξήλωση  κατεστραμμένου αγωγού ομβρίων Φ800 και εφαρμογή τοπικής 

αντιστήριξης του πρανούς καθώς και της παρακείμενης κατασκευής  

• Κατασκευή νέου αγωγού διαμέτρου Φ800 σε μήκος περίπου 7,00 μέτρων 

• Κατασκευή νέου τοίχου αντιστήριξης για μήκος 2,5-3,00 μέτρα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και εγκιβωτισμός του  νέου αγωγού από  σκυρόδεμα 

• Επανεπίχωση τεχνικού όμβριων και σκάμματος με θραυστό υλικό λατομείου 
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• Αποκατάσταση οδοστρώματος από σκυρόδεμα  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε αυτό το ποσό σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α Είδος Εργασίας 
Κωδικός 
Άρθρου 

Α.Τ. 
Κ. Άρθρου 
Αναθεώρη

σης 
Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή ( € ) Δαπάνη ( € ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α :ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ              μερική ολική  

1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 

την σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

ΥΔΡ 
3.10.02.

01 
1 

ΥΔΡ 
6081.1 

m3 35,00 11,30 395,50   

2 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών 

από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα 
ΟΚΩ. 

ΥΔΡ 
3.12 

2 ΥΔΡ 6087 μμ 5,00 15,50 77,50   

3 

Αποκατάσταση ασφαλτικών 

οδοστρωμάτων στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 
Αποκατάσταση ασφαλτικών 

οδοστρωμάτων που έφεραν 

ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 
cm 

ΣΧ.ΥΔΡ 
4.09.01 

3 
ΟΔΟ 

4521Β 
m2 23,00 12,40 285,20   

4 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό 

πάχος επίχωσης έως 50 cm 

ΥΔΡ 
5.05.01 

4 ΥΔΡ 6068 m3 5,00 14,15 70,75   

5 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου 

ΥΔΡ 
5.07  

5 ΥΔΡ 6069 m3 3,50 15,25 53,38   

6 

Διαχείριση αποβλήτων κατασκευών 

και εκσκαφών (μικτά ρεύματα 
υλικών) (οπλισμένο σκυρόδεμα, 

άσφαλτος, χώματα, πέτρες, 

αμμοχάλικα, μπάζα εκσκαφών) 
(ΑΕΚΚ) 

ΣΧ. ΟΙΚ 
20.41  

6 ΟΙΚ 2178 tn 65,00 1,20 78,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ A:              960,33 

 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

      

7 
Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή 

μή 

ΥΔΡ 
4.05 

7 ΥΔΡ 6808 m 4,00 6,15 24,60   

8 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 
 ΟΔΟ Β-

51 
8 ΟΔΟ-2921 m 4,00 9,60 38,40   

9 
Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεμα 

ΥΔΡ 
4.13 

9 
ΥΔΡ 

6082.1 
m3 1,00 23,45 23,45   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β:              86,45 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ        

10 
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 

επιφανειών 

ΥΔΡ 
9.01 

10 ΥΔΡ 6301 m2 7,00 8,20 57,40   

11 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος.Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

ΥΔΡ 
9.10.04 

11 ΥΔΡ 6327  m3 18,00 82,00 1.476,00   

12 
 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών 

έργων  

ΥΔΡ 
9.26 

12 ΥΔΡ 6311 kg 250,00 0,98 245,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β:              1.778,40 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ                 

13 

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης 
κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916  
Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm 

ΥΔΡ 
12.01.01

.04 
13 

ΥΔΡ 
6551.4 

m 5,00 57,00 285,00   

14 

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης 
κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916  
Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm 

ΥΔΡ 
12.01.01

.05 
14 

ΥΔΡ 
6551.5 

m 15,00 72,00 1.080,00   
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15 

Σωληνώσεις πιέσεως από  
σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  
(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 
MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2.Ονομ. 
διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 
atm 

ΥΔΡ 
12.14.01

.10 
15 

ΥΔΡ 
6621.3 

m 4,00 17,30 69,20   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ:              1.434,20 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ 

    

16 

Καθαρισμός ορθογωνικών, 
σκουφοειδών, ωοειδών και 
κυκλικών αγωγών από φερτά 
υλικά και προσχώσεις  

ΥΔΡ 
16,05 

16 ΥΔΡ 6053 m3 6,00 20,60 123,60   

17 
Επισκευή φρεατίου παροχής 
ύδρευσης. 

ΥΔΡ 
16.12 

17 ΗΛΜ-4 τεμ. 1,00 30,90 30,90   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ:              154,50 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ  
  

  

18 

Ανακατασκευή  αγωγού ομβρίων 
στην Τ.Κ. Αγγελοκάστρου .Η 
δαπάνη αφορά   την 
ανακατασκευή υφιστάμενου 
αγωγού  ομβρίων διατομής Φ800 
όπως περιγράφεται αναλυτικά 
στην μελέτη- τεχνική περιγραφή  
μετά των εργασιών  
αποκατάστασης. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται:                                                                                              
1. εκσκαφή και αντιστήριξη 
σκάμματος  μήκους 7,00 μ                       
2. αποξήλωση υφιστάμενων 
σωλήνων και ανακατασκευή 
σωληνωτού αγωγού   Φ800                                                                                         
3.εγκιβωτισμος αγωγου με 
σκυρόδεμα C16/20                                            
4.αντιστηριξη  στηθαίου με τοιχίο 
σκυροδέματος                                                  
5. επανεπίχωση σκάμματος  και 
αποκατάσταση δαπέδου από 
σκυρόδεμα 

K.A. 18 

ΥΔΡ 
6081.1 
30% 

+ΥΔΡ6327 
30%+ΥΔΡ6
551.630%+
ΥΔΡ6068 

10% 

1 1,00 3.800,00 3.800,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ E:             
 

3.800,00 
 

 
 

 
   

 
ΣΥΝΟΛΟ 1: 8.213,88 

 

    

 

  
Γ.Ε. & Ο.Ε. 

(18%): 1.478,50 

 
    

 
  

ΣΥΝΟΛΟ 2: 9.692,38 

 
    

 

  
ΑΠΡΟΒΛΕ

ΠΤΑ (15%): 1.453,86 

 
    

 
  

ΣΥΝΟΛΟ 3: 11.146,24 

 
    

 

  
ΑΝΑΘΕΩΡ

ΗΣΕΙΣ 
53,76 

 
    

 
  

ΣΥΝΟΛΟ 4: 11.200,00 

 
    

 

  
Φ.Π.Α. 
(24%): 2.688,00 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΟΥ: 

13.888,00 

 

Σημείωση: Το τίμημα περιλαμβάνει τις πλήρως περαιωμένες προαναφερθείσες εργασίες, με 

τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό και τα ειδικά 

εργαλεία. Επίσης, ο Ανάδοχος φέρει την μοναδική και αποκλειστική ευθύνη καθ’ όλη τη 

διάρκεια των εργασιών, ενώ είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια όλου του προσωπικού που θα 

απασχοληθεί (χειριστές, εργάτες, υδραυλικούς).  
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Γενικά κατασκευαστικά στοιχεία 

Εκσκαφές 

Το πλάτος σκάμματος σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση, τα σχέδια και τις σχετικές 

προδιαγραφές. Καμιά υπέρβαση των θεωρητικών γραμμών δεν μπορεί να επισέλθει 

αμεθόδευτα. Οι εκσκαφές εκτιμούνται στο σύνολό τους γαιωημιβραχώδεις. 

 

Αντιστηρίξεις 

Προβλέπονται αντιστηρίξεις κατά την εκτέλεση των εργασιών και συγκεκριμένα κατα την 

εκτέλεση των  εργασιών εκσκαφών στη θέση αποκατάστασης ομβρίων στον οικισμό 

Αγγελοκάστρου. Επιπλέον προβλέπεται αντιστήριξη παρακείμενης κατασκευής –εξώστης 

κατοικίας από σκυρόδεμα Παρ’ όλα αυτά σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τη φύση του 

εδάφους ότι απαιτούνται πρόσθετες  αντιστηρίξεις κατά την εκτέλεση των εργασιών, 

αποτελεί υποχρέωση των μηχανικών της κατασκευής (επιβλέποντες αναδόχου, Ε.Σ.Υ.) η 

ανάλυση της χρησιμοποιούμενης τεχνοτροπίας και οι τεκμηριώσεις. 

 

Εγκιβωτισμός σωλήνων από σκυρόδεμα-σκυροδέματα 

Οι τσιμεντοσωλήνες  σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση θα εγκιβωτίζονται με σκυρόδεμα, ενώ 

κάθε άλλος αγωγός με άμμο λατομείου. Οι εργασίες σκυροδεμάτων θα εκτελούνται συμφωνά 

με τον ΚΤΣ  .Καμιά υπέρβαση των θεωρητικών γραμμών δεν μπορεί να επισέλθει 

αμεθόδευτα. 

Επιχώσεις ορυγμάτων 

Τα ορύγματα θα επιχώνονται και θα αποκαθίστανται σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στην 

Τεχνική Έκθεση. Καμιά υπέρβαση των θεωρητικών γραμμών δεν μπορεί να υπεισέλθει 

αμεθόδευτα. 

Όλες οι εργασίες  θα εκτελούνται σύμφωνα με τις υφιστάμενες Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές –ΕΤΕΠ  

 

 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  

 

 

 

 

 

 

ΜΠΑΤΙΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε  

 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  

  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ 
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