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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 
1) Πρόκειται για την βελτίωση υφισταμένων μικρών αρδευτικών έργων στους οικισμούς Αγ. Θεόδωρος, Αμπέλια, 
Αμβρακιά, τα οποία είναι είτε ανοιχτοί χωμάτινοι αγωγοί είτε σωλήνες PVC. Τα αρδευτικά αυτά μεταφέρουν νερό από τους 
παρακείμενους χειμάρρους με πρόχειρες κατασκευές υδροληψίας στην  άκρη  των  χειμάρρων  αυτών. 
Τα αυλάκια αυτά με την πάροδο του χρόνου επιχώθηκαν. Οι σωλήνες επίσης έχουν φθαρεί. 
Με το παρόν έργο γίνονται εργασίες αποκατάστασης των χωμάτινων υδραυλάκων και επένδυσή τους με οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Για την κατασκευή και την μετέπειτα επίσκεψη και  ενδεχόμενη επισκευή, θα διαμορφωθεί εδαφολωρίδα 
ικανού πλάτους. Επίσης γίνεται αντικατάσταση των φθαρμένων σωλήνων. 
Θα κατασκευασθούν τοιχεία αντιστήριξης όπου χρειασθεί και προκύψει από τις εκσκαφές. 
2) Επίσης, πρόκειται για την αντικατάσταση, λόγω παλαιότητας, των αντλιοστασίων στον οικισμό Κόφτρα Τ.Κ. Ανάληψης. 
ΑΓΙΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ : 
1) θα κατασκευασθεί τσιμενταύλακας στη θέση του παλαιού υδραύλακα, με οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο θα 
παρασκευάζεται επι τόπου του έργου με μικρή αυτοφορτώμενη μπετονιέρα, μήκους 1.070 μ. και θα τοποθετηθούν,  
κάθετοι προς αυτόν, σωληνωτοί αγωγοί εκ πολυαιθυλενίου Φ140, συνολικού μήκους 250 μ. επιφανειακά. Επίσης θα  
διαμορφωθεί ο χώρος της παλαιάς εφθαρμένης υδροληψίας, στην άκρη του χειμάρρου. 
2) θα τοποθετηθεί σωλήνας εκ πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους 130 μ. Φ160 μέσα στον οικισμό, σε τάφρο.  
 
ΑΜΠΕΛΙΑ : 
1) Νεράιδες (εκτός οικισμού) : θα κατασκευασθεί τσιμενταύλακας στη θέση του παλαιού  υδραύλακα, με οπλισμένο 
σκυρόδεμα το οποίο θα παρασκευάζεται επι τόπου του έργου με μικρή αυτοφορτώμενη μπετονιέρα, μήκους 1.250 μ. 
Επίσης θα διαμορφωθεί ο χώρος της παλαιάς φθαρμένης, υδροληψίας στην άκρη του χειμάρρου. 
2) Αμπέλια – Κούρβουλα : θα τοποθετηθεί σωλήνας εκ πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους 250 μ. Φ160 10atm 
επιφανειακά και πάνω από την υπάρχουσα γέφυρα του ρέματος των νεράιδων. 
Θα τοποθετηθεί σωλήνας εκ πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους 450 μ. Φ160 στο διανοιγμένο χωματόδρομο, σε τάφρο. 
Θα τοποθετηθεί σωλήνας εκ πολυαιθυλενίου  συνολικού  μήκους 180 μ. Φ160 στη θέση του παλαιού υδραύλακα, και  θα 
επιχωθεί στοιχειωδώς. 
3)  οικισμός  (εντός)  :  θα τοποθετηθεί σωλήνας εκ πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους   
1.000 μ.  (Φ200 S 300 μ. Φ160 S300μ. Φ140 S300μ.) και τέσσερα (4) φρεάτια πιεζόθραυσης. 
Θα κατασκευασθεί δεξαμενή αποθήκευσης ύδατος χωρητικότητας 300 κυβικών μέτρων  στην  κορυφή  του  οικισμού  
Αμπέλια. 
 
ΑΜΒΡΑΚΙΑ : 
1) Παλαιοχώρι (εκτός οικισμού) : θα τοποθετηθεί σωλήνας εκ πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους 650 μ. Φ200 στη θέση  
του παλαιού υδραύλακα, και θα επιχωθεί στοιχειωδώς.  
2) οικισμός (εντός) : θα κατασκευασθεί τσιμενταύλακας στη θέση του παλαιού υδραύλακα, κατά τμήματα, συνολικού 
μήκους 550 μ και θα γίνει τμηματική επισκευή στο υπάρχον δίκτυο όπου απαιτείται. 
 
ΚΟΦΤΡΑ : 
1) θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα ισχύος 180 ΗΡ, 1500 στρ./min 
Θα επισκευαστεί ο ηλεκτροκινητήρας ισχύος 340 ΗΡ 
Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση αξονικού εξαεριστήρα βιομηχανικού τύπου με διάμετρο 450 mm και 1400στρ./min. 
Παροχής 6.500 m3/h 
Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση ομαλού εκκινητή 132 ΚW 
Θα γίνει αυτοματισμός της δεξαμενής με σύστημα GSM και ενημέρωση βλαβών αντλιοστασίων 
 
Για την καλύτερη παρακολούθηση του αρδευτικού νερού καθώς και για τον έλεγχο των εφαρμοζόμενων μεθόδων 
άρδευσης, η οποία συμβάλλει στη μείωση των απολήψεων του νερού και συνεπώς στη βελτίωση της αποδοτικότητας του 
νερού, προβλέπεται η εγκατάσταση υδρομετρητών σε όλες τις τοποθεσίες παροχής 10 at, ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 
mm οι οποίοι θα τοποθετηθούν εντός τυπικών φρεατίων για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ 
 
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
 Εκσκαφές πρανών  
 Οι εκσκαφές αφορούν την διαπλάτυνση της εδαφικής ζώνης από την οποία διέρχεται ο αγωγός ώστε να χωράει 
εκτός από τον υδραύλακα και ένα στοιχειώδη δρόμο πρόσβασης. 
 Ο γενικός χαρακτηρισμός βράχου – γαιών, αφορά το σύνολο και προεκτιμάται 75% γαιοημίβραχος και  25% 
βράχος. 
 Η οριστικοποίηση και ο ακριβής προσδιορισμός του ποσοστού κατά τμήματα θα γίνει από την υπηρεσία. 
 
1. Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες 
(Άρθρο NAΟΔΟ A02) 
Τμήμα 1ο (Αγ. Θεόδωρος-Μαχαλάς) 
Θα γίνει εκσκαφή σε  μήκος  1200  μέτρα  με  μέση  επιφάνεια  διατομής  Ε = 8,00 m2 

                                                                                                    



 

Τμήμα 2ο (κοιλάδα  νεράιδων) 
Θα γίνει εκσκαφή σε  μήκος  1.250  μέτρα  με  μέση  επιφάνεια  διατομής  Ε = 9,00 m2  
                 ΣΥΝΟΛΟ:20850μ3χ75%=15.637μ3                                                                                 

                                                                                           Λαμβάνονται      V =15.600,00 m³ 
 
2.  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών 
(Άρθρο NAΟΔΟ Α03.3) 
Τμήμα 1ο (Αγ. Θεόδωρος-Μαχαλάς) 
Θα γίνει εκσκαφή σε  μήκος  1200  μέτρα  με  μέση  επιφάνεια  διατομής  Ε = 8,00 m2 

 
Τμήμα 2ο (κοιλάδα  νεράιδων) 
Θα γίνει εκσκαφή σε  μήκος  1250  μέτρα  με  μέση  επιφάνεια  διατομής  Ε = 9,00 m2  
Για την θεμελίωση της δεξαμενής στον οικισμό Αμπέλια  
Επίσης  θα  γίνει  Διεύρυνση -  καθαρισμός – διαμόρφωση  των  θέσεων  των  ταμιευτήρων  στις  περιοχές  Αγίου  
Θεοδώρου, Αμπελίων – κοιλάδα  νεράιδων  και  Αμβρακιάς - Παλαιοχώρι.   
                 ΣΥΝΟΛΟ:20850μ3χ25%=5.212μ3+1300μ3=6512μ3   

                                                             Λαμβάνονται      V =6.500,00 m³  
 
3. 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 
(Άρθρο ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01) 
                              Χαρακτηρισμός  75%  
Τμήμα 1ο (Αγ. Θεόδωρος-Μαχαλάς) 
Θα  γίνει  εκσκαφή  τάφρου σε  μήκος 130  μέτρα για την  τοποθέτηση σωλήνα  άρδευσης  σε  συνέχεια  του  
τσιμενταύλακα,  εκ  των  οποίων τα  65  μέτρα  θα  γίνουν  με  μηχάνημα  και  τα  υπόλοιπα 65 μέτρα  με  χέρια  μέσα  
στον  οικισμό  Άγιος  Θεόδωρος, λόγω  στενότητος  χώρου. 

V = 65,00 x 0,80 x 0,60 x 75% =23,40 m3 

 
Τμήμα 2ο (Αμπέλια οικισμός) 
Θα  γίνει  εκσκαφή  για  την  τοποθέτηση  του  σωλήνα  σε  σημεία  όπου  αυτός  διέρχεται  από  δρόμους  και  περιοχές  
που  χρειάζεται προστασία..  Προϋπολογίζεται  μήκος  εκσκαφών  100 μέτρα. 

V = 100,00 x 0,80 x 0,60 x 75% =36,00 m3 
 
Τμήμα 3ο (Κούρβουλα) 
Θα  γίνει  εκσκαφή  τάφρου σε  μήκος 450  μέτρα για την  τοποθέτηση σωλήνα  άρδευσης   

V = (450,00 +180,00)x 0,80 x 0,60 x 75%  =226,80 m3 
 
Τμήμα 4ο (Αμβρακιά) 
Θα  γίνει  εκσκαφή  τάφρου σε  μήκος 80  μέτρα για την  κατασκευή τσιμενταύλακα   

V = 80,00 x 0,80 x 0,60 = 38,40 m3 

 
ΣΥΝΟΛΟ  : V= 23,40 + 36,00 + 226,80 + 38,40 = 324,60 m³ 

                                                             Λαμβάνονται      V = 325,00 m³  
 
4. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
(Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α3.11.01.01) 
                              Χαρακτηρισμός  25%  
Τμήμα 1ο (Αγ. Θεόδωρος-Μαχαλάς) 
Θα  γίνει  εκσκαφή  τάφρου σε  μήκος 130  μέτρα για την  τοποθέτηση σωλήνα  άρδευσης  σε  συνέχεια  του  
τσιμενταύλακα,  εκ  των  οποίων τα  65  μέτρα  θα  γίνουν  με  μηχάνημα  και  τα  υπόλοιπα 65 μέτρα  με  χέρια  μέσα  
στον  οικισμό  Άγιος  Θεόδωρος, λόγω  στενότητος  χώρου. 

V = 65,00 x 0,80 x0,60 x 25% =7,80 m3 

 
Τμήμα 2ο (Αμπέλια) 
Θα  γίνει  εκσκαφή  για  την  τοποθέτηση  του  σωλήνα  σε  σημεία  όπου  αυτός  διέρχεται  από  δρόμους  και  περιοχές  
που  χρειάζεται προστασία..  Προϋπολογίζεται  μήκος  εκσκαφών  100 μέτρα. 

V = 100,00 x 0,80 x0,60 x 25% = 12,00 m3 
 
Τμήμα 3ο (Κούρβουλα) 
Θα  γίνει  εκσκαφή  τάφρου σε  μήκος 450  μέτρα για την  τοποθέτηση σωλήνα  άρδευσης   

V = 450,00  x 0,80 x0,60 x 25%  = 54,00 m3 
 
ΣΥΝΟΛΟ  : V=  7,80 + 12,00 + 54,00  = 73,80 m³ 

                                                             Λαμβάνονται      V = 75,00 m³  
 
5.  Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως  



 

(Άρθρο NAΟΔΟ A04.4) 
Τμήμα 1ο (Αγ. Θεόδωρος-Μαχαλάς) 
Θα  γίνει  εκσκαφή  τάφρου σε  μήκος 130  μέτρα για την  τοποθέτηση σωλήνα  άρδευσης  σε  συνέχεια  του  
τσιμενταύλακα,  εκ  των  οποίων τα  65  μέτρα  θα  γίνουν  με  μηχάνημα  και  τα  υπόλοιπα 65 μέτρα  με  χέρια  μέσα  
στον  οικισμό  Άγιος  Θεόδωρος, λόγω  στενότητος  χώρου. 

V = 65,00 x 0,80 x 0,60  = 31,20 m3 

 
Τμήμα 2ο (Αμβρακιά - Παλαιοχώρι) 
Θα  γίνει  εκσκαφή  σε  μήκος 650  μέτρα χωμάτινου  υδραύλακα και  τοποθέτηση  σωλήνα  Φ200 

V = 650,00 x 0,50 x 0,50 = 162,50 m3 
 
Τμήμα 3ο (Αμβρακιά) 
Θα  γίνει  εκσκαφή  σε  μήκος 300  μέτρα χωμάτινου υδραύλακα 

V = 300,00 x 1,00 x 0,50 = 150,00 m3 

 

Τμήμα 4ο (Κούρβουλα) 
V = 180,00 x 0,50 x 0,50 = 45,00 m3 

 
ΣΥΝΟΛΟ  : V=  31,20 + 162,50 + 150,00 + 45,00   = 388,70 m³ 

                                                             Λαμβάνονται      V =400,00 m³  
 
6. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 
 (Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α5.07) 

V =(130,00 + 100,00 + 450,00 + 180,00) x 0,30 x 0,60 = 154,80 m3 
                                                 Λαμβάνονται        V =155,00 m³ 

 
7. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης ς 
(Άρθρο NAΥΔΡ 5.04) 

V =(130,00 + 100,00 + 450,00 + 180,00 + 650,00+300,00) x 0,50 x 0,50 = 452,50 m3 

 
                                                 Λαμβάνονται        V =455,00 m³ 

 
ΟΜΑΔΑ Β : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ 
 
8. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 
με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 10 atm 
(Άρθρο ΝΑΥΔΡ 12.14.01.09) 
 
Τμήμα 1ο (Αγ. Θεόδωρος-Μαχαλάς) περιοχής κοιλάδας  Νεράϊδων 
250 μέτρα  (κάθετοι στον τσιμενταύλακα) 
 
Τμήμα 2ο (Αμπελίων- οικισμός ) 
Προϋπολογίζονται 400 μέτρα   
 
ΣΥΝΟΛΟ  : L =  400,00  +  250,00 = 650,00 m³ 

                                             Λαμβάνονται         L= 650,00 m 
 
9. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 
με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 10 atm  
(Άρθρο ΝΑΥΔΡ 12.14.01.10) 
     
Τμήμα 2ο (Αμπελίων) 
Προϋπολογίζονται 300 μέτρα 
 
Τμήμα 3ο (Κούρβουλα) 
Προϋπολογίζονται 450 + 180 μέτρα 
 
ΣΥΝΟΛΟ  : L =   300,00  +  450,00 + 180,00 = 930,00 m³ 

                                             Λαμβάνονται         L= 930,00 m 
 
10.  Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 
με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 10 atm 
(Άρθρο ΝΑΥΔΡ 12.14.01.11) 
 



 

Τμήμα 2ο (Αμπελίων) 
Προϋπολογίζονται 300 μέτρα   
Τμήμα 4ο (Αμβρακιά) 
Προϋπολογίζονται 650 μέτρα 
 
ΣΥΝΟΛΟ  : L =   300,00  + 600,00 = 950,00 m³ 

                                             Λαμβάνονται         L= 950,00 m 
 
11. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 
με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 16 atm 
(Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\12.14.01.50) 
 
Τμήμα 3ο (Κούρβουλα) 
Προϋπολογίζονται 250 μέτρα 

                                                 Λαμβάνονται         L= 250,00 m 
 
12. Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 
mm 
 (Άρθρο ΝΑΥΔΡ 13.03.01.05) 

                                                 Λαμβάνονται         7  τεμ. 
 
13. Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 
mm 
(Άρθρο ΝΑΥΔΡ 13.03.03.05) 

                                                 Λαμβάνονται         1  τεμ. 
 
14. Υδροληψία αρδεύσεως 
(Άρθρο ΝΑΥΔΡ Ν\13.13.01.01) 

                                                 Λαμβάνονται         30  τεμ. 
 
15. Μετρητές παροχής μηχανικού τύπου Μετρητές παροχής 10 at Ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 mm 
(Άρθρο ΝΑΥΔΡ 13.17.01.01) 

                                                 Λαμβάνονται         7  τεμ. 
       
16.  Τυπικά φρεάτια μετρητών παροχής, για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 2.00 χ 1.50 m 
(Άρθρο ΝΑΥΔΡ 9.33.01) 

                                                 Λαμβάνονται         7  τεμ. 
 
ΟΜΑΔΑ  Γ:  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ 
17. Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
(Άρθρο NAΥΔΡ 9.01) 
Δεξαμενή 10,50Χ4Χ3,75 εξωτερικά=157,50 μ2 
10,00Χ4Χ3,40 εσωτερικά=136μ2 
Ορθογωνική τάφρος διαστάσεων 0,40Χ0,35 εσωτερικά ήτοι 
(0,35Χ2)+(0,50Χ2)=1,70μ2/μΧ(1200+1250+250)=4590μ2 
ΣΥΝΟΛΟ 4883,50 

Λαμβάνονται      V = 4.900,00 m2 
18. Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 
(Άρθρο NAΥΔΡ 9.10.03) 
Μπετό καθαριότητας στη θέση όπου θα κατασκευαστεί η δεξαμενή πάχους 0,10 μ διαστάσεων 12,00 x 12,00 

V = 12,00 x 12,00 x 0,10 = 14,40 m³ 
                                                                                         Λαμβάνονται      V = 15,00 m³  

19. Κατασκευές από  σκυρόδεμα C16/20 
(Άρθρο NAΥΔΡ 9.10.04) 
Τμήμα 1ο (Αγ. Θεόδωρος-Μαχαλάς) 
Θα κατασκευασθεί ορθογωνική τάφρος εκ σκυροδέματος οπλισμένου, διαστάσεων εσωτερικού χώρου 0,40 x 0,35 και 
πάχος τοιχωμάτων 0,15 μ.  
Επιφάνεια υδραυλικής διατομής Ευδρ.= 0,40 x 0,35 = 0,14 m2  
Επιφάνεια διατομής σκυροδέματος Εσκυρ..= 0,40 x 0,15 + 0,50 x0,15x 2 = 0,21 m2 
Όγκος σκυροδέματος  

V= 0,21 x 1.200,00 = 252,00 m³ 
Τμήμα 2ο (κοιλάδα  νεράιδων) 
Θα κατασκευασθεί ορθογωνική τάφρος εκ σκυροδέματος οπλισμένου, διαστάσεων εσωτερικού χώρου 0,40 x 0,35 και 
πάχος τοιχωμάτων 0,15 μ.  
Επιφάνεια υδραυλικής διατομής Ευδρ.= 0,40 x 0,35 = 0,14 m2  
Επιφάνεια διατομής σκυροδέματος Εσκυρ..= 0,40 x 0,15 + 0,50 x0,15x 2 = 0,21 m2 



 

Όγκος  σκυροδέματος  
V= 0,21 x1.250,00 = 262,50 m³ 

 
Τμήμα 3ο (Αμβρακιά) 
Θα  κατασκευασθεί ορθογωνική τάφρος εκ σκυροδέματος οπλισμένου, διαστάσεων εσωτερικού χώρου 0,40 x 0,35 και  
πάχος τοιχωμάτων 0,15 μ.  
Επιφάνεια υδραυλικής διατομής Ευδρ.= 0,40 x 0,35 = 0,14 m2  
Επιφάνεια διατομής σκυροδέματος Εσκυρ..= 0,40 x 0,15 + 0,50 x0,15x 2 = 0,21 m2 
Όγκος  σκυροδέματος  

V= 0,21 x  250,00 = 52,50 m³ 
 

ΣΥΝΟΛΟ 567 μ3 
Λαμβάνονται      V = 570,00 m³ 

 
20. Κατασκευές από  σκυρόδεμα C20/25 
(Άρθρο NAΥΔΡ 9.10.05) 
Α) οπλισμένο  δάπεδο δεξαμενής  πάχους  0,35 μ  διαστάσεων 10,50 x 10,50  

V= 10,50 x  10,50 x 0,35 = 38,59 m³ 
Β) τοιχεία  για την δεξαμενή, πάχους  0,25 μ  εσωτερικών διαστάσεων 10,00 x 10,00  και  ύψους  3,40 μ.  

V= 10,25 x  3,40 x (0,25+0,35/2) x 4 = 41,82 m³ 
ΣΥΝΟΛΟ 80,41 μ3 

Λαμβάνονται      V = 80,00 m³ 
 
21.Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 
(Άρθρο NAΟΔΟ Β29.3.2) 
Α) για την διαμόρφωση  των  υδροληψιών, με επισκευή  των  λίθινων  τοιχείων  ανάσχεσης. 
Στέψη εκ σκυροδέματος για την δημιουργία υπερχειλιστή, στους χείμαρρους, στις περιοχές  Άγ. Θεόδωρος, κοιλάδα των 
Νεράϊδων, και  Αμβρακιά. Λαμβάνονται =  25,00 m³ 
Β) για τοίχο αντιστήριξης στην  αρχή του τσιμενταύλακος  Αγ. Θεοδώρου διαστάσεων 0,20 x 2,00  και συνολικού μήκους 
10,00 μ.  

V= (1,60 x 0,40 + 0,20 x 2,00) x 10,00 = 10,40 m³ 
Γ) για την επισκευή δεξαμενής στα  Κούρβουλα  
Τοιχείο διαστάσεων 0,25 x 2,00 και συνολικού μήκους 12,00 μ.  

V= (1,60 x 0,40 + 0,25 x 2,00) x 12,00 = 13,68 m³ 
Δ) τοίχοι αντιστήριξης στην περιοχή Aμπελίων (υδραύλακας κοιλάδας νεράιδων) σε μήκος 80 μ και ύψους 2,00 μ 

V= (1,60 x 0,40 + 0,30 x 2,00) x 80,00 = 99,20 m³ 
 
ΣΥΝΟΛΟ  : V=  25,00 + 10,40 + 13,68 + 99,20 =  148,28 m³ 

                                                                                         Λαμβάνονται      V = 150,00 m³  
 
22. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 
(Άρθρο NAΟΔΟ Β29.3.4) 
Φρεάτια  πιεζόθραυσης : 
Θα κατασκευασθούν τέσσερα (4) φρεάτια πιεζόθραυσης, στην περιοχή Αμπελίων (οικισμός) και δύο (2) στην περιοχή 
«Κούρβουλα», εσωτερικών διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 και πάχος τοιχείων 0,20 μ. εξ οπλισμένου σκυροδέματος. 

V= 1,20 x 4 x 6 x 0,20 x 1,50 = 8,64 m³ 
 
ΣΥΝΟΛΟ  : 8,64m³ 

                                                                                         Λαμβάνονται      V = 10,00 m³  
 
23. Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25 
(Άρθρο NAΟΔΟ Β29.4.1) 
Για την κατασκευή ιρλανδικής τάφρου στους χείμαρρους από όπου θα διέρχεται ο τσιμενταύλακας. 
Προϋπολογίζεται  V=70,00 m³ 

                                                                                         Λαμβάνονται      V = 70,00 m³  
 
24.Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 
(Άρθρο NAΥΔΡ 9.26) 
Δεξαμενή υπολογίζεται 80μ3Χ80kr/m3=6400 Kr 

Λαμβάνονται      B = 6.400,00 kg 
 
25. Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 
(Άρθρο NAΟΔΟ Β30.2) 
Για τα τοιχεία αντιστήριξης, ανάσχεσης, φρεατίων . 

150 μ3Χ75 kr/m3=11250 Kg                                                                                      Λαμβάνονται      Β = 11.250,00 kg 
  
26. Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C  



 

(Άρθρο NAΟΔΟ Β30.3) 
Για τον οπλισμό του ορθογωνικού τσιμενταύλακα 

                                                                                         Λαμβάνονται      Β = 9.500,00 kg 
 
27. Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων πάχους 2,0 cm 
(Άρθρο NAΟΔΟ Β34) 
Θα γίνει επίχρισμα πατητό στην εσωτερική επιφάνεια της δεξαμενής και στο αρδευτικό αυλάκι (υπάρχον σε μανδρότοιχο),  
στην  Αμβρακιά.    

                                                                                  Λαμβάνονται      E = 380,00 m2  
 
28. Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη  
(Άρθρο NAΟΔΟ Β36) 
Θα γίνει μόνωση της δεξαμενής εξωτερικά με διπλή ασφαλτική επάλειψη 

Ε = 4 x 10,50 x 3.40 = 142,80 m2 
                                                                                         Λαμβάνονται      E = 145,00 m2 

 
29. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm 
(Άρθρο NAΟΙΚ 61.06) 
Για την ακύρωση των επιφανειακών σωληνώσεων 

                                                                                         Λαμβάνονται      Β = 500,00 kg 
 
30. Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 
(Άρθρο NAΥΔΡ 11.01.02) 

                                                                                         Λαμβάνονται      Β = 500,00 kg 
 
31. Περίφραξη μέσου ύψους   τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m 
(Άρθρο NAΟΔΟ. Ε05.1) 
Για την περίφραξη της δεξαμενής 12,50 x 12,50  

                                                                                         Λαμβάνονται      L = 50,00 m 
 
32. Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου 
(Άρθρο NAΟΙΚ 43.01.03) 
Για την αποκατάσταση φθαρμένων τοιχείων των υδροληψιών       

                                                                                         Λαμβάνονται      V = 40,00 m³  
 
ΟΜΑΔΑ  Δ :  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
 
33. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα ισχύος 180 ΗΡ, 1500 στρ./min 
(Άρθρο ΝΑΗΛ Ν\81.1) 

                                                                                         Λαμβάνονται      2 τεμ. 
 
34. Επισκευή ηλεκτροκινητήρα ισχύος 340 ΗΡ 
(Άρθρο ΝΑΗΛ Ν\81.2) 

                                                                                         Λαμβάνονται      1 τεμ. 
 
35. Προμήθεια και τοποθέτηση αξονικού εξαεριστήρα βιομηχανικού τύπου με διάμετρο 450 mm και 1400στρ./min. 
παροχής 6.500 m3/h 
(Άρθρο ΝΑΗΛΜ Ν\39) 

                                                                                         Λαμβάνονται      2 τεμ. 
 
36. Προμήθεια και τοποθέτηση ομαλού εκκινητή 132 ΚW 
(Άρθρο. ΝΑΗΛΜ Ν\52.1) 

                                                                                         Λαμβάνονται      1 τεμ. 
 
37. Αυτοματισμός δεξαμενής με σύστημα GSM και ενημέρωση βλαβών αντλιοστασίων 
(Άρθρο. ΝΑΗΛΜ Ν\52.2) 

                                                                                         Λαμβάνονται      6 τεμ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ : ΘΕΡΜΟΥ 
ΕΡΓΟ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. Κωδικός 
Άρθρου 

Μον. 
Mετρ. Ποσότητα 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 1 ΝΑΟΔΟ Α02 m3 15.600,00 

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών 2 ΝΑΟΔΟ Α03.3 m3 6.500,00 

3 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 

3 ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01 m3 325,00 

4 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m 

4 ΝΑΥΔΡ 3.11.01.01 m3 75,00 

5 Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως 5 ΝΑΟΔΟ Α04.4 m3 400,00 

6 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 6 ΝΑΥΔΡ 5.07 m3 155,00 

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

7 ΝΑΥΔΡ 5.04 m3 455,00 

 2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

1 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 10 atm 

8 ΝΑΥΔΡ 12.14.01.09 m 650,00 

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

9 ΝΑΥΔΡ 12.14.01.10 m 930,00 

3 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 10 atm 

10 ΝΑΥΔΡ 12.14.01.11 m 950,00 

4 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 16 atm 

11 ΝΑΥΔΡ 12.14.01.50 m 250,00 

5 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 150 mm 

12 ΝΑΥΔΡ 13.03.01.05 ΤΕΜ 7,00 

6 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 150 mm 

13 ΝΑΥΔΡ 13.03.03.05 ΤΕΜ 1,00 

7 Υδροληψία αρδεύσεως 14 ΝΑΥΔΡ 
Ν\13.13.01.01 

ΤΕΜ 30,00 

8 Μετρητές παροχής μηχανικού τύπου Μετρητές παροχής 10 at Ονομαστικής διαμέτρου Φ 
200 mm 

15 ΝΑΥΔΡ 13.17.01.01 ΤΕΜ 7,00 

9 Τυπικά φρεάτια μετρητών παροχής, για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 2.00 χ 1.50 m 16 ΝΑΥΔΡ 9.33.01 ΤΕΜ 7,00 

 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 17 ΝΑΥΔΡ 9.01 m2 4.900,00 

2 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

18 ΝΑΥΔΡ 9.10.03 m3 15,00 

3 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

19 ΝΑΥΔΡ 9.10.04 m3 570,00 

4 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

20 ΝΑΥΔΡ 9.10.05 m3 80,00 

5 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από 
σκυρόδεμα C16/20 

21 ΝΑΟΔΟ Β29.3.2 m3 150,00 

6 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 22 ΝΑΟΔΟ Β29.3.4 m3 10,00 

7 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα 
C20/25 

23 ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 m3 70,00 

8 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 24 ΝΑΥΔΡ 9.26 kg 6.400,00 

9 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 25 ΝΑΟΔΟ Β30.2 kg 11.250,00 

10 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 26 ΝΑΟΔΟ Β30.3 kg 9.500,00 
 
 

Σελίδα 1 από 2 

 



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Α/Α Είδος Εργασιών Α.Τ. 
Κωδικός Μον. Ποσότητα Άρθρου Μετρ. 

[1} [2] [3] [4] [5] [6] 

11 Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων πάχους 2,0 cm 27 ΝΑΟΔΟ Β34 m2 380,00 
12 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 28 ΝΑΟΔΟ Β36 m2 145,00 
13 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm 29 ΝΑΟΙΚ 61.06 kg 500,00 
14 Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductίle iron) 30 ΝΑΥΔΡ 11.01.02 kg 500,00 
15 Π ερίφραξη μέσου ύψους 31 ΝΑΟΔΟ ΕΟ5.1 m 50,00 

τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m 
16 Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 32 ΝΑΟΙΚ 43.01 .03 m3 40,00 

ασβέστου 
4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα ισχύος 180 ΗΡ, 1500 στρ./mίn 33 ΝΑΗΛΜ Ν\81.1 ΤΕΜ 2,00 
2 Επισκευή ηλεκτροκινητήρα ισχύος 340 ΗΡ 34 ΝΑΗΛΜ Ν\81.2 ΤΕΜ 1,00 
3 Προμήθεια και τοποθέτηση αξονικού εξαεριστήρα βιομηχανικού τύπου με διάμετρο 450 mm 35 ΝΑΗΛΜ Ν\39 ΤΕΜ 2,00 

και 1400στρ./mίn. Παροχής 6.500 m3/h 
4 Προμήθεια και τοποθέτηση ομαλού εκκινητή 132 'rWV 36 -!,::; �ffin�,N�q_2.1 ΤΕΜ 1,00 
5 Αυτοματισμός δεξαμενής με σύστημα GSM και ενημέρωση βλαβών αντλιοστασίων 3r;;� • rνf;t1Λ�' N15n� ΤΕΜ 6,00 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Α.
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