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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

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6081.1

100%

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος
(αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές
υπερβαίνει τα
αντιστηρίξεις
σύμφωνα με τα

θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν
2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές
επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους,
καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.
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.
ΕΥΡΩ : 7,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km)
(0,20€/m3.km)
3 x 0,20 =
0,60
Συνολικό κόστος άρθρου 8,10
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,10
(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα λεπτά

A.T. : 4
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6069

100%

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης
Σελίδα 1 από 2

Τιμές Εφαρμογής

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή
για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη
γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).
ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
20 x 0,19 =
3,80
Συνολικό κόστος άρθρου 15,10
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,10
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και δέκα λεπτά

A.T. : 10
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός
είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι
δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων
και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km)
(0,20€/m3.km)
3 x 0,20 =
0,60
Συνολικό κόστος άρθρου 28,60
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 28,60
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και εξήντα λεπτά

Αγία Φωτεινή
25/06/2018
Ο μελετητής

Αγία Φωτεινή
25/06/2018
Η αν/τρια προϊσταμένη Τ/Υ Δήμου
Αμαρίου

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELENI
PERNIENTAKI
Ημερομηνία: 2018.09.04 12:22:44 EEST
Αιτία: ΨΗΦΙΑΚΑ
Τόπος: ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Σελίδα 2 από 2

