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ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
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ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΕΡΓΟ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΕΡΒΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 1ον ΟΙΚ 2124 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος πάσης φύσεως μετά της
φορτοεκφόρτωσης των προιόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου και μεταφορά σε οιανδήποτε
απόσταση ή την απόθεση παρά το τεχνικό.
Ενα μέτρο κυβικό ευρώ Πέντε και σαράντα λεπτά--------------------------------------------------5,00
ΟΜΑΔΑ Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 1ον ΟΙΚ 3215Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης
τσιμεντοστρώσεις δρόμων κ.λ.π. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των αδρανών υλικών
απο τόπο παραγωγής μέχρι του έργου
Ενα μέτρο κυβικό ευρώ Ενενήντα πέντε
------------------------------------------------95,00
ΑΡΘΡΟ 2ον ΟΙΚ 3801 Ξυλότυποι συνήθων χυτών τοίχων (πλακών δοκών πλαισίων φατνωμάτων
κλπ)σε οιανδήποτε στάθμη απο το έδαφος ,αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μεχρι
+4,00μέτρα απο το υποκείμενο δάπεδο εργασίας σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-0000Καλούπια κατασκευών απο σκυρόδεμα
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο Ευρώ Δέκα τρια και πενήντα λεπτά------------------------------13,50
ΑΡΘΡΟ 3ον ΟΙΚ 3873 Προμήθεια και μεταφορά επι τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού
σκυροδέματος, μορφής διατομών,κατηγορίας (χάλυβας Β500Α Β500cκαι δομικά πλέγματα )και
διαμόρφωση σύμφωνα με την μελέτη ,πλήρως τοποθετημένα.
Ενα χιλιόγραμμο ευρώ Ενα και επτά λεπτά--------------------------------------------------------1,07
ΑΡΘΡΟ 4ον ΟΔΟ 2921 Γιά την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων απο
σκυρόδεμα .Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και
όλων των απαιτουμένων υλικών ,η δαπάνη για την τοποθέτηση τους σε ευθυγραμμία η δαπάνη
τέλειας στερεώσεως των κρασπέδων με σκυρόδεμα.
Τιμή ανα μέτρο μήκους ευρώ Εννέα και εξήντα λεπτά------------------------------------------9,60
ΑΡΘΡΟ 5ον ΣΧ ΟΔΟ 2922 Επίστρωση με κιβόλιθους απο σκυρόδεμα οιανδήποτε διαστάσεων και
χρώματος και επεξεργασίας σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέριες της μελέτης σε βάση
απο αμμο θαλάσσης.
Ενα μέτρο τετραγωνικό ευρώ Δέκα οχτώ---------------------------------------------------------18,00
ΟΜΑΔΑ Γ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ ΣΧ3122Β Κατασκευή επιχώματος απο θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρωμάτων απο ασύνδετα αδρανή υλικά,με
συμπίκνωση κατά στρώσεις μεγίστου πάχους κάθε στωσης 0,10 μέτρα.
Ενα μέτρο κυβικό ευρώ Είκοση-----------------------------------------------------------------------20,00
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Κουτσογιάννης Ελ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ Αυθημερών
Ο Προιστάμενος Τμήματος
Τεχνικών έργων και Μελετών

Σάσσαλος Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αυθημερών
Ο Αν/της Πρ/νος της Δνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών &Πολ/μιας

Σάσσαλος Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός

