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ΑΡΘΡΟ 1ον ΟΙΚ 2124 Εκζκαθή θεμελίυν ζε έδαθορ γαιώδερ ημιβπασώδερ με σπήζη μησανικών 

μέζυν ,πλάηοςρ βάζευρ έυρ 3,00μ ή μεγαλςηέπος ηών 3,00μ αλλά επιθανείαρ βάζευρ έυρ 

12,00m2 ζε βάθορ μέσπι 2,00μ από ηο σαμηλόηεπο σείλορ ηηρ διαηομήρ εκζκαθήρ ,μεηα ηηρ 

αναπεηάζευρ ηυν πποιόνηυν εκζκαθήρ παπά ηο ηεσνικό ή ηην θοπηοεκθόπηυζη επι αςηοκινήηος 

και μεηαθοπά ζε οιανδήποηε απόζηαζη. 

Ενα μέηπο κςβικό εςπώ Σέζζεπα και πενήνηα λεπηά---------------------------------------------4,50 

ΑΡΘΡΟ 2ον ΟΙΚ 3214 κςπόδεμα C20/25 για ηήν καηαζκεςή θεμελίυν ηοίσυν ανηιζηήπηξηρ 

ηζιμενηοζηπώζειρ δπόμυν κλπ .ηήν ηημή ζςμπεπιλαμβάνεηαι η μεηαθοπά ηυν αδπανών ςλικών 

απο ηόπο παπαγυγήρ μέσπι ηος έπγος. 

Ενα μέηπο κςβικό εςπώ Ενενήνηα πένηε-----------------------------------------------------------95,00 

ΑΡΘΡΟ 3ον ΟΙΚ 4312 Λιθοδομέρ απο απγούρ λίθοςρ και απαιηοςμένυν γυνιολίθυν μεγάλυν 

(αγκυναπιών ) και μικπών (παπαγκυνίυν) γιά ηοίσοςρ ςπογείυν μιάρ οπαηήρ ότευρ και ζε 

οποιδήποηε ύτορ ή βάθορ απο ηο έδαθορ η βάζευρ με ανυηάηη ζηάθμη πάνυ απο ηο μέζο 

ςτόμεηπο κάθα πλεςπάρ μή ςπεπβαίνυν ηα 1,50μ με ηζιμενηοκονίαμα ηυν 400kg 

Ενα μέηπο κςβικό εςπώ Ογδόνηα ηέζζεπα---------------------------------------------------------84,00 

ΑΡΘΡΟ 4ον ΟΙΚ 4501 Διαμόπθυζη ότευν λιθοδομήρ συπικού ηύπος ζε οποιαδήποηε ζηάθμη απο 

ηο έδαθορ επγαζίαρ καηά ηην δόμηζη ηυν ηοισυν με ηην διαλογή ηυν λίθυν πος ηοποθεηούνηαι 

ζηην οπαηή επιθάνεια και ηην επεξεπγαζία ηοςρ με σονδποπολέκημα και ηην καηεπγαζία ηος 

κονιάμαηορ δόμηζηρ ηυν απμών ηηρ ππόζοτηρ ηην απόξεζη ηος επιθανειακού κονιάμαηορ με 

καηάλληλο επγαλείο ππίν αποξηπανθεί για ηην εκβάνθςνζη ηυν απμών ζε βάθορ 2-4 cm και ηο 

καθαπιζμό ηηρ επιθανείαρ απο ηα κονιάμαηα με λινάηζα ,τήκηπα ή άλλο καηάλληλο επγαλείο. 

Ενα μέηπο ηεηπαγυνικό εςπώ . Εννέα---------------------------------------------------------------9,00 

ΑΡΘΡΟ 5ον ΟΙΚ 7311 Επίζηπυζη με σονδπόπλακερ ακανόνιζηερ πάσοςρ 5cmκαι επιθανείαρ άνυ 

ηυν 0,10μ,επί ςποζηπώμαηορ απο αζβεζηοηζιμενηοκονίαμμα 1-2 1/2 ηυν 150kg ηζιμένηος πάσοςρ 

3cm,με απμούρ μέζος πάσοςρ 2cm απμολογούμενοςρ με ηζιμενηοκονίαμμα ηυν 150 kg, με ςλικά , 

πλάκερ ηζιμενηοκονίαμμα κλπ επί ηόπος και ηην επγαζία πλήποςρ καηαζκεςήρ ,ζύμθυνα με ηην 

μελέηη και ηην ΕΣΕΠ 03-07-03-00 Επιζηπώζειρ με θςζικούρ λίθοςρ. 

Ενα μέηπο ηεηπαγυνικό εςπώ Είκοζη δύο και πενήνηα λεπηά---------------------------------22,50 

 

 

ΣΡΙΠΟΛΗ 29/06/2017                    ΕΛΕΓΘΗΚΕ Αςθημεπών         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αςθημεπών 

Ο ςνηάκηηρ                               Ο Πποιζηάμενορ Σμήμαηορ       Ο Α/ηήρ Πποιζηάμενορ ηηρ Δ/νζηρ 

                                                   Σεσνικών Επγυν και Μελεηών   Σεσ.Τπηπεζιών & Πολ/μιαρ 

 

 

 

Κοςηζογιάννηρ Ελ.                    άζζαλορ    Κυν/νορ                        άζζαλορ   Κυν/νορ 

                                                    Πολιηικόρ Μησανικόρ                     Πολιηικόρ Μησανικόρ 


