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1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια του αντικε ιμ ένου εργασιώ ν, για
την εκπόνηση της οριστικής μ ελέτης «Ανάπ λαση, κατασκευή αποχέτευσης ομβρίω ν και
ασφαλτόστρωση στο βόρειο δυτικό τμήμα του οικ ισμού Κουφαλίω ν του Δήμου
Χαλκηδόνος».

2. ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ ια το υπό μελέτη τμήμα δεν έχουν εκπονηθεί άλλες μ ελέτες οδοποιίας .
Γ ια την σύνταξ η της μ ελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι εγκεκριμ ένες μ ελέτες της επ έκτασης

του οικ ισμού (Πολεοδομ ική , Υψομετρ ική μ ελέτη οδώ ν), ο ι εγκεκριμ ένες μ ελέτες της
ύδρευσης και αποχέτευσης λυμμάτω ν και η εγκεκριμ ένη μ ελέτη της αποχέτευσης ομβρίω ν
στην επ έκταση Κουφαλίω ν. Π ιο συγκεκριμμ ένα:

 Η πράξ η εφαρμογής της πολεοδομ ικής μ ελέτης επ έκτασης σχεδίου πόλεω ς
Κουφαλίω ν, που συντάχθηκε το 1996.

 Την Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομ ικού Σχεδίου του Δήμου
Κουφαλίω ν(Δεκέμβριος 1997).

 Την μελέτη του εσω τερικού δικτύου ύδρευσης της π εριοχής επ έκτασης του οικ ισμού τω ν
Κουφαλίω ν(Απρίλιος 2000).

 Την μελέτη του εσω τερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίω ν και ακαθάρτω ν υδάτω ν της
π εριοχής επ έκτασης του οικ ισμού τω ν Κουφαλίω ν(2003).

 Η μελέτη αποχέτευσης ομβρίω ν στον οικ ισμό Κουφαλίω ν.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ι μελετούμενες οδοί (1-2-3) ε ίναι υφ ιστάμενες μ ε χώ μα και μ ε κατασκευασμένα
κράσπεδα και στις δύο πλευρές.

Σ την έναρξ η τω ν εργασιώ ν και για κάθε οδό υφ ίστανται ασφαλτοστρω μένες οδοί.
Σύμφωνα με την ρυμοτομ ική μ ελέτη η οδός 1 είναι π λάτους 16,00 μ έτρω ν και ο ι οδοί 2

και 3 είναι π λάτους 10,00 μ έτρω ν.
Σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ Κουφαλίω ν 20/2000, η οδός 1 είναι π λάτους

κυκλοφορίας οχημάτω ν 11,00 μέτρω ν με π εζοδρόμ ια πλάτους 2,50+2,50 μ έτρω ν και οδοί 2
και 3 είναι π λάτους κυκλοφορίας οχημάτω ν 7,00 μέτρω ν με π εζοδρόμ ια πλάτους 1,50+1,50
μ έτρω ν.

4. Τόπος εκτέλεσης έργου.

Τόπος εκτέλεσης του έργου ε ίναι Βορειο -Δυτική π ερ ιοχή του ο ικ ισμού Κουφαλίω ν.

Συγκεκριμ ένα θα γίνε ι ασφαλτόστρωση στις ακόλουθες οδούς:

1 . Ο δός 1 : Κ .Καραμανλή , σε μήκος 437,00 m
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ΟΔΟΣ 5
ΟΔΟΣ 6

2 . Ο δός 2 : Ο δυσσέα Ελύτη, σε μήκος 195 ,00 m

3. Οδός 3: Κ .Βάρναλη , σε μήκος 475,00 m

4. Οδός 4: Ε .Παλληκαρίδη, σε μήκος 282 ,00 m

5. Οδός 5: Μακεδονομάχω ν, σε μήκος 275,00 m

6. Οδός 6 : Κ .Παλαιολόγου, σε μήκος 272,00 m

Θ α γίνε ι κατασκευή κρασπ έδω ν στην οδό Α . Ε ξ αδακτύλου (οδός 7), ανατολικά του
ΟΤ 216, το οποίο αποτελε ί δημοτική έκταση.

Θ α γίνε ι κατασκευή αγω γού ομβρίω ν Φ1200 , μήκους 191,00 m , επ ί της οδού Κ .
Καραμανλή , από τη δ ιαστάυρωση με την οδό 25ης Μαρτίου έω ς τη δ ιασταύρωση
με την οδό Αγίας Σοφ ίας. Ο αγω γός θα συνεχίζε ι επ ί της οδού Αγίας Σοφ ίας έω ς τη
δ ιασταύρωση αυτής μ ε την οδό Α . Ε ξ αδακτύλου.

Ο ι π ερ ιοχές παρέμβασης απ εικονίζονται στα σχέδ ια 1 και 2

Σχέδιο 1: Περιοχή Παρέμβασης (ασφαλτόστρωση στις οδούς 5 και 6).
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Σχέδιο 2: Ασφαλτόστρωση στις οδούς 1 ,2 ,3 ,4 , κατασκευή κρασπ έδω ν στην οδό 7
και κατασκευή αγω γού ομβρίω ν.

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΟΔΟΣ 3

ΟΔΟΣ 4

ΟΔΟΣ 7
(κράσπεδα)

Αγωγός Ομβρίων
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5. Αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου

Αντικείμ ενο του δημοπρατούμενου έργου ε ίναι, ενδε ικτ ικά και όχι π ερ ιορ ιστικά, η
εκτέλεση τω ν παρακάτω εργασιώ ν :

(Α) Η υλοποίηση έργω ν οδοποιίας όπω ς: εκσκαφές, υπόβαση και βάση
οδοστρωσίας, εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλε ιψης, εφαρμογή ασφαλτικής
ισοπ εδω τικής στρώσης, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, δ ιάφορες κατασκευές από
σκυρόδεμα κ.λ .π .

Α-1 Χωματουργικά

Σ τους δρόμους προβλέπ εται εκσκαφή και αφαίρεση του εδάφους στο πλάτος της
κυκλοφορίας οχημάτω ν και σε βάθος πάχους 0 ,55μ στην οδό 1 και 0 ,45μ στις οδούς
2,3 ,4 ,5 και 6 , από την ερυθρά της υψομ ετρ ικής μ ελέτης. Το έδαφος κρ ίνεται
κατάλληλο για έδραση της οδοστρωσίας και δεν απαιτείται εξ υγίανση ή στρώση
στράγγισης μ ε χρήση κατάλληλου υλικού (βλ. ΣΧ .1 και ΣΧ .2 )

Επ ίσης επ ί της οδού 7 (οδός Α .Ε ξ αδάκτυλου) θα γίνε ι δ ιάνο ιξ η τάφρου μήκους 52
μ . , π λάτους 1 .20 μ . και βάθους 0 ,45 μ . (σύμφω να με την προμ έτρηση) προκειμ ένου
για την τοποθέτηση τω ν κρασπ έδω ν καθώ ς και για την σκυροδέτηση της
αντίστο ιχης βάσης , αντιστήρ ιξ ης και ερε ίσματος από σκυρόδεμα C16/20 (βλ. ΣΧ .1
και ΣΧ .3 ).

Α-2 Οδοστρωσία

Προ της οδοστρωσίας θα γίνε ι κατάλληλη δ ιαμόρφωση της σκάφης του δρόμου και
συμπύκνωση του εδάφους έδρασης μ ε χρήση οδοστρω τήρα. Από τη μ ελέτη
προβλέπ εται η δημ ιουργία τω ν παρακάτω στρώσεω ν οδοστρωσίας (βλ. ΣΧ .1 και
ΣΧ .2 ) :

α) Τρε ις στην οδό1 και δύο στις οδούς 2&3, στρώσεις υπόβασης από θραυστό υλικό
λατομ ε ίου (σκύρα ελάχιστης δ ιατομής 5 εκ.) και κατά τα λο ιπά σύμφω να με την ΕΤΕΠ

05-03-03-00 "Σ τρώσεις οδοστρω μάτω ν από ασύνδετα αδρανή υλικά", συμπυκνω μένου
πάχους 0 ,10μ . έκαστη.

β ) Δύο στρώσεις βάσης από θραυστό υλικό λατομ είου (3Α ) και κατά τα λο ιπά
σύμφω να με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Σ τρώσεις οδοστρω μάτω ν από ασύνδετα αδρανή

υλικά", συμπυκνω μένου πάχους 0 ,10μ . έκαστη .

Α-3 Ασφαλτικές Εργασίες
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Επ ί της τελευταίας στρώσης της βάσης οδοστρωσίας θα εφαρμοστεί ασφαλτική
προεπάλε ιψη δ ια ασφαλτικού δ ιαλύματος και κατόπ ιν θα κατασκευασθεί ασφαλτική
στρώση κυκλοφορίας συμπυκνω μένου πάχους 5 εκ. τύπου ΑΣ12,50 ή εναλλακτικά
ΑΣ20 , σύμφω να και μ ε τ ις εγκεκριμμ ένες μ ελέτες σύνθεσης ασφαλτοσκυροδέματος
που θα υποβληθούν προηγουμ ένω ς και για τον σκοπό αυτό από τον ανάδοχο .

(Β) Η υλοποίηση έργω ν αποχέτευσης ομβρίω ν στην οδό 1 , όπω ς: εκσκαφές,
επ ιχώσεις , αντ ιστηρ ίξ εις, δ ιάφορες κατασκευές από σκυρόδεμα, φρεάτια
υδροσυλλογής και επ ισκέψεω ς , σω ληνώ σεις από αγω γούς δομημ ένου το ιχώ ματος ,
κλάσης αντοχής SN8 και εξω τερ ικής δ ιαμ έτρου Φ1200 κ.λ .π .

Β-1 Τοποθέτηση αγωγών

Ο αγω γός τω ν ομβρίω ν θα τοποθετείται κατά προτίμηση στον άξ ονα της οδού και
μ ε βάση τη θέση τω ν ήδη υπαρχόντω ν δ ικτύω ν.

Ο χάνδακας στον οποίο θα τοποθετηθε ί ο κάθε αγω γός ομβρίω ν θα έχε ι
ελάχιστο βάθος τέτο ιο ώστε ο αγω γός τω ν ομβρίω ν να είναι χαμηλότερα από τους
αγω γούς του εσω τερ ικού δ ικτύου ύδρευσης και π λάτος τέτο ιο ώστε να υπάρχε ι
π ερ ιθώ ριο π ερ ίπου 35 cm εκατέρω θεν του αγω γού από τις παρειές του σκάμματος.
Το ελάχιστο πλάτος εκσκαφής θα πρέπ ει να ε ίναι τέτο ιο ώστε να εξασφαλίζεται και ο
εγκιβω τισμός του αγω γού μ ε άμμο καθώ ς και ο ι απαραίτητες αντιστηρ ίξ εις .

Ο πυθμένας του χάνδακα αυτού θα πρέπ ει να δ ιαμορφω θεί έτσι ώστε να ε ίναι
επ ίπ εδος χω ρίς π έτρες και άλλα αιχμηρά αντικε ίμ ενα.

Επ ίσης ο ι αγω γο ί θα εγκιβω τιστούν μ ε άμμο, όπω ς φαίνεται στα σχετικά σχέδ ια.
Η τοποθέτηση τω ν αγω γώ ν ομβρίω ν έγινε κυρ ίω ς σε βάθος μ ικρότερο από αυτό
τω ν ακαθάρτω ν δ ιότι τυχόν δ ιαρροές του δ ικτύου ακαθάρτω ν θα είχαν σαν
αποτέλεσμα την μόλυνση του δ ικτύου και τω ν αποδεκτώ ν τω ν ομβρίω ν υδάτω ν.

Β-2 Φρεάτια

Σε τρείς (3 ) θέσεις του συλλεκτήριου αγω γού ομβρίω ν Φ1200 θα υπάρχουν
φρεάτια επ ίσκεψης (τα υπ ’αρ.132 - 144 - Φ14) που υποδεικνύονται στη
ορ ιζοντογραφ ία του δ ικτύου ομβρίω ν (βλ. ΣΧ .4 ) . Σ τα φρεάτια αυτά, θα γίνεται ο
καθαρισμός τω ν αγω γώ ν του δ ικτύου από διάφορα φερτά υλικά που θα
συσσωρεύονται στους σω λήνες μ ε τη πάροδο του χρόνου.

Η κατασκευή τους θα γίνε ι από επ ιμ έρους προκατασκευασμένα τμήματα από
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σκυρόδεμα C20/25 .Τα φρεάτια θα καλύπ τονται μ ε κάλυμα από ελατό χυτοσίδηρο .
Ο ι δ ιαστάσεις τω ν φρεατίω ν αυτώ ν είναι συνάρτηση του βάθους στο οποίο

βρ ίσκονται ο ι αγω γο ί ομβρ ίω ν και της δ ιαμ έτρου τω ν.(β λ. ΣΧ .4 και ΣΧ .6).
Επ ίσης σε 8 θέσεις του συλλεκτήρ ιου αγω γού ομβρίω ν (Φ1200) θα υπάρχουν

φρεάτια υδροσυλλογής 1 .00Χ0.80μ από σκυρόδεμα C16/20 μ ε εσχάρα 0.80Χ0.60μ
από ελατό σίδηρο. Η σύνδεση αυτώ ν τω ν φρεατίω ν (υπ ’αρ. ΦΥ1 εώ ς και ΦΥ8) μ ε
τους αγω γούς του δ ικτύου θα γίνεται μ ε σω λήνα Φ20. (β λ. ΣΧ .4 και ΣΧ .6 )

6. Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του έργου συντάχθηκε σύμφω να με τις προμ ετρήσεις τω ν
δ ιαφόρω ν εργασιώ ν και τω ν τιμώ ν εφαρμογής που π ερ ιέχονται στα Αναλυτικά
Τ ιμολόγια Eργω ν.

A/A
(WBS) Περιγραφή Δαπάνη ομάδας

(Ευρώ)

[1] [2] [3]

1 ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ
1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓ ΙΚΑ 10.459,37

1.2 ΟΔΟΣΤΡΩΣ ΙΑ 100.702,76

1.3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 113.200,82

2 ΟΜΒΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓ ΙΚΑ, ΑΝΤ ΙΜΕΤΩΠ ΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕ ΙΣ , ΚΑΘ Α ΙΡΕΣΕ ΙΣ ,

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕ ΙΣ , ΑΣΦΑΛΕ ΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ κλπ
17.575,84

2.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΟΠΛ ΙΣΜΟ Ι, ΞΥΛΟΤΥΠΟ Ι 9.001,48

2.3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ΣΩΛΗΝΩΣΕ ΙΣ -Δ ΙΚΤΥΑ, ΕΡΓΑΣ ΙΕΣ
ΕΠ ΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ , ΛΟ ΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

46.204,76

Άθροισμα 297.145,03
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 53.486,11

Άθροισμα 350.631,14
Απρόβλεπ τα 15,00% 52.594,67

Άθροισμα 403.225,81
Πρόβλεψη
αναθεώ ρησης 0,00

Άθροισμα 403.225,81
ΦΠΑ 24,00% 96.774,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 500.000,00

Συντάχθηκε
Κουφάλια, 25/2/2020

Νικολαϊδης Μιχαήλ
ΠΕ Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Κουφάλια 25/2/2020

Ο Προϊστάμ ενος Τμήματος
Τεχν. Έργω ν, Μ ελετώ ν & Συγκ /νιώ ν

Τζιοβάρας Δημήτριος
ΠΕ Πολιτ ικός Μ ηχανικόςΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κουφάλια, 25/2/2020
Ο Προϊστάμ ενος

Δ /νσης Τεχνικώ ν Υπηρεσιώ ν

Τουλουπίδης Νικόλαος
ΤΕ Πολιτ ικός Μ ηχ/κός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΩΝ
–ΜΕΛΕΤΩΝ–ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ :Ανάπλαση, κατασκευή αποχέτευσης  ομβρίων  και 
ασφαλτόστρωση  στο βορειοδυτικό τμήμα του 
οικισμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος (Αρ. 
Μελέτης 137/2018)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000 €- (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός 
Άρθρου

Κωδικός 
Αναθεώρηση

ς
Α.Τ.

Μον. 
Mετρ. Ποσότητα

Τιμή 
Μονάδα

ς 
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική 
Δαπάνη

Ολική Δαπάνη

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

1. ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες - ημιβραχώδες

ΝΑΟΔΟ Α02 ΝΟΔΟ 1123.Α 01 m3 6.537,11 1,60 10.459,37

Σύνολο : 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 10.459,37 10.459,37

1.2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

1 Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκωμένου πάχους 0,10 m

ΝΑΟΔΟ Γ01.2 ΝΟΔΟ 3111Β 02 m2 31.602,98 1,67 52.776,98

2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο
-155)

ΝΑΟΔΟ Γ02.2 ΝΟΔΟ 3211Β 03 m2 27.076,71 1,77 47.925,78

Σύνολο : 1.2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 100.702,76 100.702,76

1.3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ03 ΝΟΔΟ 4110 04 m2 13.507,24 1,20 16.208,69

2 Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05m

ΝΑΟΔΟ Δ07 ΝΟΔΟ 4421Β 05 m2 13.507,24 7,18 96.992,13

Σύνολο : 1.3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 113.200,82 113.200,82
Σύνολο : 1. ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ 224.362,95

2. ΟΜΒΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
κλπ

1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των
προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m

ΝΑΥΔΡ 
3.10.01.01

ΥΔΡ 6081.1 06 m3 245,29 6,70 1.643,46

2 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

ΝΑΥΔΡ 
3.10.02.01

ΥΔΡ 6081.1 07 m3 582,10 8,40 4.889,63

3 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 
γαιώδες - ημιβραχώδες

Α4.1 ΟΔΟ 1212 08 m3 28,00 2,55 71,41
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A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός 
Άρθρου

Κωδικός 
Αναθεώρηση

ς
Α.Τ.

Μον. 
Mετρ. Ποσότητα

Τιμή 
Μονάδα

ς 
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική 
Δαπάνη

Ολική Δαπάνη

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

4 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων με προϊόντα
εκσκαφών, με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης

ΝΑΥΔΡ 5.04 ΥΔΡ 6067 09 m3 245,29 1,55 380,20

5 Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
ορυχείου ή χειμάρρου.

ΝΑΥΔΡ 5.08 ΥΔΡ 6069.1 010 m3 329,27 8,36 2.752,69

6 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος 
με μεταλλικά πετάσματα

ΝΑΥΔΡ 7.06 ΥΔΡ 6103 011 m2 435,47 18,00 7.838,45

Σύνολο : 2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ κλπ

17.575,84 17.575,84

2.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΟΠΛΙΣΜΟΙ, ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ

1 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι 
επιπέδων επιφανειών

ΝΑΥΔΡ 9.01 ΥΔΡ 6301 012 m2 60,39 8,20 495,22

2 Σκυρόδεμα ρείθρων C16/20 B.29.3.1 ΟΔΟ 2532 013 m3 6,61 94,20 622,83

3 Κατασκευή πρόχυτων κρασπέδων Β.51 ΟΔΟ 2921 014 m 52 9,60 497,83

4 Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
C12/15 

ΝΑΥΔΡ 
9.10.03

ΥΔΡ.6326 015 m3 3,00 77,00 231,00

5 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15

ΝΑΟΔΟ 
Β29.2.2

ΝΟΔΟ 2531 016 m3 3,00 89,80 269,40

6 Προκατασκευασμένα κυκλικά 
φρεάτια επίσκεψης αγωγών 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 
κατοικημένων περιοχών
Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,50 m

ΝΑΥΔΡ 
16.14.02

ΥΔΡ 6327 017 ΤΕΜ 3,00 1650,00 4950,00

7 Φρεάτια Υδροσυλλογής ΝΑΥΔΡ 
Ν.16.ΦΥ

ΥΔΡ 6327 018 ΤΕΜ 8,00 241,90 1935,20

Σύνολο : 2.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΟΠΛΙΣΜΟΙ, ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 9.001,48 9.001,48

2.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1 Δίκτυα   αποχέτευσης ομβρίων 
και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δομημένου τοιχώματος, 
με λεία εσωτερική και αυλακωτή 
(corrugated)
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων 
(DN) κατά την
εξωτερική διάμετρο [DN/OD] 
Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 
1200 mm

ΝΑΥΔΡ 
12.30.02.31

ΥΔΡ 6711.7 019 m 191,48 237,00 45.380,76

2 Σύνδεση αγωγού εξόδου
φρεατίου υδροσυλλογής με το 
δίκτυο ομβρίων

ΝΑΥΔΡ 16.01 ΥΔΡ 6744 020 ΤΕΜ 8,00 103,00 824,00

Σύνολο : 2.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

46204,76 46204,76

Σύνολο : 2. ΟΜΒΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 72.782,08

Άθροισμα (Σύνολο1+Σύνολο 2) 297.145,03
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A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός 
Άρθρου

Κωδικός 
Αναθεώρηση

ς
Α.Τ.

Μον. 
Mετρ. Ποσότητα

Τιμή 
Μονάδα

ς 
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική 
Δαπάνη

Ολική Δαπάνη

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΑ
Άθροισμα (Σύνολο1+Σύνολο 2) 297.145,03

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% 53.486,11

Άθροισμα 350.631,14

Απρόβλεπτα 15% 52.594,67

Άθροισμα 403.225,81

Πρόβλεψη αναθεώρησης 0,00

Άθροισμα 403.225,81

ΦΠΑ 24% 96.774,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 500.000,00

Φεβρουάριος, 2020

Συντάχθηκε ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τεχν. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών 

Νικολαίδης Μιχαήλ Τζιοβάρας Δημήτριος Τουλουπίδης Νικόλαος
ΠΕ Αγρ. &Τοπ. μηχανικός ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Πολιτικός Μηχ/κός
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