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 ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Συντήρηση αγροτικής 
οδοποιίας  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά σε εργασίες συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας 

κτηματικών περιοχών Κασσιτερών, Σαπών, Αρσακείου, Χαμηλού, Βελκίου, Αετοκορυφής, 

Κρωβύλης, Παλαιάς Κρωβύλης, και Νέας Σάντας του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών. Πρόκειται για 

χωμάτινες αγροτικές οδούς ορεινής-ημιορεινής και πεδινής περιοχής οι οποίες εξυπηρετούν τις 

αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες και οι οποίες παρουσιάζουν φθορές στο οδόστρωμα 

καθώς και συγκέντρωση φερτών υλών λόγω των βροχοπτώσεων της χειμερινής περιόδου. Οι 

εργασίες που θα λάβουν χώρα περιλαμβάνουν την απομάκρυνση των φερτών υλών και επιφανειακή 

διαμόρφωση του οδοστρώματος μέσου βάθους 5.0 cm. Επίσης τον καθαρισμό και μόρφωση 

τριγωνικής τάφρου εκτιμώμενου μήκους 20.000 m καθώς και τμηματικές χαλικοστρώσεις. 

Αναλυτικά, οι προκύπτουσες ποσότητες παρουσιάζονται στην αναλυτική προμέτρηση εργασιών και 

τον προϋπολογισμό που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. 

  

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται σε 72.912,00 € εκ των οποίων 58.800,00 € για 

εργασίες και 14.112,00 € για Φ.Π.Α. 24%. Η χρηματοδότηση των εργασιών θα γίνει από την ΣΑΤΑ 

του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών με υπάρχουσα πίστωση 73.600,00 € και Κ.Α. 30-7323.006 στον 

προϋπολογισμό έτους 2018. 
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 ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Συντήρηση αγροτικής 
οδοποιίας 

 
Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η 

 

1 
Α.Τ. 1 Εκασκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (NET-ΟΔΟ-A-2) 
(m3)    

 
150.000,00*4,00*0,05 = 30000.00 

 
     

2 
Α.Τ. 2 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή 
τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος (NET-ΟΔΟ-A-14) (m)    

 
κατ' εκτίμηση 

   

 
20000.00 = 20000.00 

 
     

3 
Α.Τ. 3 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά  (ΝΕΤ-ΥΔΡ-
4.07) (m3)    

 
κατ' εκτίμηση 

   

 
20.000,00*4,00*0,05 = 4000.00 

 

 

 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

α/α Είδος εργασίας 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης  

Α.Τ. Μ.M Ποσότητα  
Τιμή  

Μονάδας 

Δαπάνη 

Μερική Ολική 

1 
Εκασκαφή σε έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες 

ΝΕΤ-
ΟΔΟ-Α-2 

ΟΔΟ-1123Α 1 m3 30,000.00 0.70 21,000.00   

2 

Καθαρισμός και μόρφωση 
τάφρου τριγωνικής διατομής ή 
τάφρου ερείσματος, σε κάθε 
είδους έδαφος  

ΝΕΤ-
ΟΔΟ-Α-

14 
ΟΔΟ-1310 2 m 20,000.00 0.65 13,000.00   

3 
Επίστρωση αγροτικών οδών με 
αμμοχαλικώδη υλικά   

ΝΕΤ-
ΥΔΡ-
4.07 

75 % ΥΔΡ 
6251       25% 

ΥΔΡ 6253 
3 m3 4,000.00 6.20 24,800.00   

                    

  Σύνολο Δαπανών   
 

          58,800.00 

  Φ.Π.Α. 24% 
      

  14,112.00 

  Δαπάνη Έργου με Φ.Π.Α.               72,912.00 
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ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Συντήρηση αγροτικής 
οδοποιίας 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
Άρθρο Α-2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 

 
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους καικλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή 
συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί 
(κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και 

του πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες,  

 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο 
σχηματισμός των αναβαθμών  

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή 
για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων 
και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωσηκαι διαμόρφωση των χώρων απόθεσης 
σύμφωναμε τους περιβαλλοντικούς όρους 

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση 
και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του 
βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή 
ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' 
ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor(ProctorModifiedκατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
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 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι 
εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς.  
 
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, 
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης 
φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 

 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση 
καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει 
δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Μηδέν και Εβδομήντα λεπτά 
 Αριθμητικά: 0,70 

 

 
Άρθρο Α-14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Η΄ ΤΑΦΡΟΥ 

ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1310) 

 
Καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου 
ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος, με διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη μελέτη, που θα εκτελεσθεί 
με μηχανικά μέσα ή/και εργαλεία χειρός, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων,  

 η δαπάνη της εργασίας καθαρισμού της τάφρου και μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα της ή του 
ερείσματος,  

 η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισμούκαι μεταφοράς των παραγομένων προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα έως 0,30 m. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Μηδέν και εξήντα πέντε 

 Αριθμητικά: 0,65 

 

 
Αρθρο 4.07 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6251 x 75% + ΥΔΡ 6253 x 25% 

 

Eπιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρου, μεγίστου κόκκου 
10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και μέσο πάχος που προβλέπονται από την μελέτη. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 
 Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 

απόσταση. 
 Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών 

στρώσεων και φυτικής γής, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η συμπύκνωση της σκάφης 
με οδοστρωτήρα  

 Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η συμπύκνωση της 
στρώσης με χρήση οδοστρωτήρα. 

 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης που 
προβλέπεται από την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την μελέτη πλάτους δεν 
επιμετρώνται προς πληρωμή. Το μέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την μελέτη μπορεί να 
αυξηθεί τοπικά για την αντιμετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών μεγάλης πλαστικότητας, μετά από 
αιτιολογημένη έγκριση της Υπηρεσίας.    

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι και είκοσι 

 Αριθμητικά: 6,20 

 

 

Σάπες 10-07-2018 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 

Αθανάσιος Κλωνίδης  
Πολιτικός Μηχανικός 

 


