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ΕΡΓΟ: ΔΙΚΣΤΟ ΤΔΡΕΤΗ
ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ
ΛΙΜΝΟΣΟΠΟΤ ΜΕΥΡΙ
ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΑΠΡΟΤ

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΕ 055 – 200.000,00 €
Δ.Ε.Τ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – 38.000,00 €

ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΠΡΟΜΕΣΡΗΕΙ

1. ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ, ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΤΔΑΣΩΝ, ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΕΙ, ΕΡΓΑΙΕ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Άξζξν 1νλ 1.1 ΤΓΡ ΚΠΣ-2.03.-Α.Ν: Γηαρείξηζε πξνηόλησλ εθζθαθήο ΑΔΚΚ (Απόβιεηα
Δθζθαθώλ Καηεδαθίζεσλ Καζαηξέζεσλ)
Σα πξντόληα εθζθαθήο πνπ ζα κεηαθεξζνύλ πξνο δηαρείξεζε, είλαη ε πνζόηεηα ησλ
εθζθαθώλ πνπ ζα πεξηζζέςεη κεηά ηελ επαλαπιήξσζε ηεο ράλδαθνο ζηνπο ρσκαηόδνκνπο
θαη ε πνζόηεηα ησλ εθζθαθώλ ζην ζύλνιν ηνπο ζηα ηκήκαηα πνπ γίλεηαη θνπή ηεο
αζθάιηνπ θαηά κήθνο ηεο νδνύ ζηνπο αζθαιηνζηξσκέλνπο δξόκνπο.
V= 1894,12 κ3.

Άξζξν 2νλ 1.2 ΤΓΡ ΚΠΣ-3.15.01-Α: Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ράλδαθνο αξδεπηηθνύ
δηθηύνπ ή ππνγείνπ δηθηύνπ ζσιελώζεσλ (εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ) ε θάζε είδνο
εδάθε εθηόο από βξαρώδε
Ο ραξαθηεξηζκόο ησλ ρσκαηηζκώλ, κεηά θαη από δνθηκαζηηθέο ηνκέο πνύ έγηλαλ ζε δηάθνξα
επηιεγκέλα ζεκεία ηεο ράξαμεο, είλαη κε πνιύ κεγάιε πξνζέγγηζε 80% – 20% γηα α)
γαηώδε-εκηβξαρώδε θαη β) βξαρώδε εδάθε.
Από ηνλ όγθν ησλ εθζθαθώλ έλα κέξνο ζα κείλεη πξνο επαλαπιήξσζε ηνπ ράλδαθνο θαη ην
ππόινηπν ζα κεηαθεξζεί. Ο όγθνο πνπ ζα κείλεη πξνο επαλαπιήξσζε πξνθύπηεη απν ηελ
αθαίξεζε ηνπ όγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ νη ζηξώζεηο έδξαζεο θαη
εγθηβσηηζκνύ ζσιήλσλ κε άκκν νξπρείνπ ή ρεηκάξξνπ ζηνπο ρσκαηόδξνκνπο θαη ζηα
ηκήκαηα ηνπ δηθηύνπ πνπ νδεύνπλ ζην έξεηζκα ηεο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνύ.

L εθζθαθσλ ζε ρσκαηόδξνκνπο = 2550,12 κ
Vεθζθθ = 1498,25 κ3.
L εθζθαθσλ ζην έξεηζκα αζθαιηνζηξσκέλσλ νδώλ = 5646,40 κ
Vεθζθθ = 3223,26 κ3.

Άξζξν 3νλ 1.3 ΤΓΡ ΚΠΣ-3.10.02.01.Μ-Α: Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο
γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 Μ, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ
εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Γηα
βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 Μ
Σα πξντόληα εθζθαθήο πνπ ζα θνξηνεθθνξησζνύλ, είλαη ε πνζόηεηα ησλ εθζθαθώλ ζην
ζύλνιν ηνπο ζηνπο αζθαιηνζηξσκέλνπο δξόκνπο θαζώο θαη νη πνζόηεηεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ νη ζηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνύ ζσιήλσλ κε άκκν νξπρείνπ ή
ρεηκάξξνπ ζηνπο ρσκαηόδξνκνπο θαη ζηα ηκήκαηα ηνπ δηθηύνπ πνπ νδεύνπλ ζην έξεηζκα ηεο
αζθαιηνζηξσκέλεο νδνύ.
Vκεηαθ = 1894,12 κ3.
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ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΗΣΩΝ ΥΩΜΑΣΙΜΩΝ ΟΡΤΓΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΟΤ
Α.Σ. 1,2,3,5,6,7 & 8
ςνολικό μήκορ δικηύος:
Μεθνο ηερληθώλ έξγσλ:
Γέθπξα Ληκλνηνπνπ: 22,50 κ

8439,02

ςνολικο μήκορ εκζκαθών
Μεθνο εθζθαθσλ ζε ρσκαηνδξνκνπο
Μεθνο εθζθαθσλ ζε αζθαιηνζηξσκέλνπο δξόκνπο
Μεθνο εθζθαθσλ ζην ξεηζξν αζθαιηνζηξσκέλσλ δξόκσλ

8416,52
2550,12
220,00
5646,40

Ογκορ εκζκαθων
Υσκαηόδξνκνη:
Αζθαιηνζηξσκέλνη δξόκνη:
Έξεηζκα αζθαιηνζηξσκέλσλ δξόκσλ:

6615,64
2032,80
158,40
4424,44

Ογκορ ζηπώζεων έδπαζηρ και εγκιβωηιζμού ζωλήνων με άμμο οπςσείος ή σειμάππος
Υσκαηόδξνκνη:

1782,53

Αζθαιηνζηξσκέλνη δξόκνη:
Έξεηζκα αζθαιηνζηξσκέλσλ δξόκσλ:

22,50

534,54
46,80
1201,18

Ογκορ επισώζεων με διαβαθμιζμένο θπαςζηό αμμοσάλικο λαηομείος για ζςνολικό
Υσκαηόδξνκνη:
Αζθαιηνζηξσκέλνη δξόκνη:
Ρείζξν αζθαιηνζηξσκέλσλ δξόκσλ:

78,60
0,00
78,60
0,00

Ογκορ ζηπώζεων έξςγιανηικών ζηπώζειρ με θπαςζηό ςλικό λαηομείος
Αζθαιηνζηξσκέλνη δξόκνη:

19,80

Ογκορ εκζκαθων ππορ επαναπληπωζη
Υσκαηόδξνκνη:
Αζθαιηνζηξσκέλνη δξόκνη:
Ρείζξν αζθαιηνζηξσκέλσλ δξόκσλ:

4721,51
1498,25
0,00
3223,26

Ογκορ εκζκαθων ππορ μεηαθοπά
Υσκαηόδξνκνη:
Αζθαιηνζηξσκέλνη δξόκνη:
Ρείζξν αζθαιηνζηξσκέλσλ δξόκσλ:

1894,12
534,54
158,40

1201,18
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Άξζξν 4νλ 1.4 ΤΓΡ ΚΠΣ-3.12-Α: Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ
γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηώλ
Από πξνκεηξήζεηο αιιά θαη εθηηκήζεηο πνπ έγηλαλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο
πιεξνθνξίεο γηα ηα δίθηπα ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ΟΣΔ, ΓΔΖ θαζώο θαη ησλ ηερληθώλ
έξγσλ θαη δηθηύσλ νκβξίσλ πδάησλ ζ΄ όιν ην κήθνο ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο πνπ ζα
θαηαζθεπαζζεί, ζα απαηηεζεί ε αληηκεηώπηζε δηθηύσλ ΟΚΩ ζε κήθνο:
ύλνιν: l = 10,00 κ.

Άξζξν 5νλ 1.5 ΤΓΡ ΚΠΣ-4.09.02-Α: Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ
αζθαιηηθέο ζηξώζεηο κέζνπ πάρνπο 10 cm
Ζ επηθάλεηα ησλ απνθαηαζηάζεσλ ησλ αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ζα γίλεη ζην ζπλνιν ηνπ
κήθνπο ησλ εθζθαθώλ ζε αζθαιηηζηξσκέλνπο δξόκνπο. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ζηελ νπνία
ζα γίλεη απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ κε πιάηνο ζθάκκαηνο 0,60 κ. είλαη:
Δ = 220,00*0,60 = 132,00 κ2

Άξζξν 6νλ 1.6 ΤΓΡ ΚΠΣ-5.05.01.Μ-Α: Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε
δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν ιαηνκείνπ γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm
Ο όγθνο ηνπ ακκνράιηθνπ γηα ηελ επίρσζε
αζθαιηνζηξσκέλσλ δξόκσλ πξνθύπηεη:

ησλ

ραλδαθσλ

ζηα

ηκήκαηα

ησλ

V= 78,60 κ3.

Άξζξν 7νλ 1.7 ΤΓΡ ΚΠΣ-5.08.Μ-Α: ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν
νξπρείνπ ή ρεηκάξξνπ.
Ο όγθνο ηεο άκκνπ γηα ηηο ζηξώζεηο έδξαζεο 0,10 κ θαη ηνλ εγθηβσηηζκό ησλ ζσιήλσλ
(0,125+0,15 – Eζσι) πξνθύπηεη:
V= 1782,53 κ3.

Άξζξν 8νλ 1.8 ΤΓΡ ΚΠΣ-5.09.02.Μ-Α: Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ
Ο όγθνο ησλ εμπγηαληηθώλ ζηξώζεσλ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε δηακόξθσζε βάζεο 15 εθ. ζηα
ζηα ηκήκαηα ησλ αζθαιηνζηξσκέλσλ δξόκσλ πξηλ ηελ απνθαηαζηάζεσλ ησλ αζθαιηηθώλ
νδνζηξσκάησλ:
V= 220,00*0,60*0,15 = 19,80 κ3.
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2. ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ, ΣΕΓΑΝΟΠΟΙΗΕΙ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ,
ΛΟΙΠΕ ΕΡΓΑΙΕ

Άξζξν 9νλ 2.1 ΤΓΡ ΚΠΣ-9.10.04-Α: Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη
ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20
Ο ζπλνιηθόο όγθνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εγθηβσηηζκό ησλ
ζσιήλσλ ζηα ηκήκαηα ηνπ ρσκαηόδξνκνπ όπνπ πθίζηαληαη ηξιαλδηθέο δηαβάζεηο , είλαη :
Vνι = 25,00 m3.

Άξζξν 10νλ 2.2 ΤΓΡ ΚΠΣ-9.30.02.Ν.-Α: Σππηθά θξεάηηα αεξεμαγσγνύ, γηα αγσγνύο DN 125
mm, δηαζηάζεσλ 1.40 x 1.40 Μ
Σεμ. 13.

Άξζξν 11νλ 2.3 ΤΓΡ ΚΠΣ-9.31.01.Ν-Α: Σππηθά θξεάηηα εθθέλσζεο, απιά DN 125
Σεμ. 3.

Άξζξν 12νλ 2.4 ΤΓΡ ΚΠΣ-9.32.01.Ν-Α: Σππηθά θξεάηηα δηθιίδσλ, γηα αγσγνύο DN 125 mm,
δηαζηάζεσλ 1,40 x 1,40 Μ
Σεμ. 2.
Άξζξν 13νλ 2.5 ΟΗΚ ΚΠΣ-79.50-Α: Θεξκνκόλσζε κε εθηνμεπόκελν αθξό δηνγθσκέλεο
πνιπνπξεζάλεο
V= 22,5(0,182-3,14*0,1252/4) = 0,45 κ3.

3. ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΕ, ΩΛΗΝΩΕΙ, ΔΙΚΣΤΑ, ΤΚΕΤΕ
ΔΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΕΩΝ

Άξζξν 14νλ 3.1 ΤΓΡ ΚΠΣ-12.13.02.06.Ν-Α: Αγσγνί ππό πίεζε από ζσιήλεο PVC-U
Ολνκαζηηθήο πίεζεο 10 at Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D125 mm
8439,02 μ.
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Άξζξν 15νλ 3.2 ΤΓΡ ΚΠΣ-11.05.02-Α: Καηαζθεπέο από ραιύβδηλα πξνθίι θαη ιακαξίλεο,
ρσξίο ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ηελ βαθή, επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ. Καηαζθεπέο κε
πεξηνξηζκέλε κεραλνπξγηθή επεμεξγαζία
Υαιύβδηλν νξζνγσληθό θαλάιη (πάρνπο 2mm), πεξηέρνλ ηνλ θπξίσο αγσγό ζηα ζεκεία
γεθπξώλ θαη ινηπώλ ηερληθώλ έξγσλ, πιήξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνριηώλ ζηήξημεο,
ησλ νπώλ θνριηώζεσο, ηεο ζηεξέσζήο ηνπ επί ησλ γεθπξώλ θαη ινηπώλ ηερληθώλ έξγσλ θαη
πάζεο ζπλαθνύο εξγαζίαο δηα ηελ άξηηαλ θαηαζθεπήλ θαη αλάξηεζελ απηνύ.
Γέθπξα Ληκλνηόπνπ 22,5*26,85+22*1 = 626,13 ριγξ.

Άξζξν 16νλ 3.3 ΤΓΡ ΚΠΣ-12.17.01-Α: Κακπύιεο, ηαπ, ζπζηνιέο, πώκαηα θιπ, όισλ ησλ
ηύπσλ, κεγεζώλ, θιάζεσλ πίεζεο ιεηηνπξγίαο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 598
Σν βάξνο ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ ππνινγίδεηαη παξαθάησ:
Αερεξαγωγος
Ταφ 125/110
Εξαρμωςεισ
Ενωτικά
Συςτολικό 110/80
Εκκενωτες
Ταφ 125/110
Εξαρμωςεισ
Ενωτικά
Συςτολικό 110/80

Σφνολο:

kg/τεμ ποςοτητα
27
1
23,2
0
10
2
11
1

27
23,2
10
11

13*58+3*68 =

1
0
3
1

ςυνολο
27
0
20
11
58
27
0
30
11
68
1094

Άξζξν 17νλ 3.4 ΤΓΡ ΚΠΣ-13.03.01.04: Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο Με σηίδεο,
νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 125 mm
Σεμ. 16.

Άξζξν 18νλ 3.5 ΤΓΡ ΚΠΣ-13.10.02.02-Α: Βαιβίδεο εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο
ελεξγείαο, παιηλδξνκηθνύ ηύπνπ Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80
mm
Σεμ. 13.

5

Άξζξν 19νλ 3.6 ΤΓΡ ΚΠΣ-16.18.02-Α: ύλδεζε λένπ αγσγνύ ύδξεπζεο θαη' επέθηαζε
πθηζηακέλνπ από νπνηνδύπνηε πιηθό, ν νπνίνο έρεη απνκνλσζεί από ην δίθηπν, κε ρξήζε
εηδηθώλ ηεκαρίσλ Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνύ Φ 150 mm
Σεμ. 2.
Άξζξν 20νλ 3.7 ΤΓΡ ΚΠΣ-13.03.01.02: Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο Με σηίδεο,
νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 mm
Σεμ. 13.

ΠΟΛΤΚΑΣΡΟ

11 / 04 / 2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΜΠΔΡΜΠΔΡΗΓΖ ΣΤΛΗΑΝΟ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΣΔ0

ΟΤΠΛΖ ΛΑΕΑΡΟ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔ3
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