h ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ. ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΕΡΓΟ.Διαμόρφωση – Συντήρηση καναλιών ομβρίων
υδάτων εντός του ΤΔ Τουρκολέκα (Δωρεά απο
εταιρεία Ελαις)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
---------------------------------------------------------------------------ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 1ον ΟΙΚ.2124.Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων ,πλάτους
βάσεως έως 3,00m, ή μεγαλυτέρου των 3,00m σε βάθος μέχρι 2,00m απο το χαμηλότερο χείλος της
διατομής εκσκαφής ,εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m,του οποίου η στάθμη ,είτε ηρεμεί
είτε υποβιβάζεται με εφ άπαξ ή συνεχή άντληση με την αναπέταση των προιόντων την μόρφωση
των παρειών και του πυθμένα.Τιμή ανά κυβικό μέτρο με την μεταφορά των προιόντων εκσκαφών
σε οποαδήποτε απόσταση σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη.
Ενα μέτρο κυβικό ευρώ Τέσερα και πενήντα ------------------------------------------------4,50
ΟΜΑΔΑ Γ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 1ον ΟΔΟ 2532Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 γιά την κατασκευή θεμελίων τοίχων
αντιστήριξης τσιμεντοστρωσεις δρόμων κ.λ.π. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των
αδρανών υλικών από τόπο παραγωγής μέχρι του έργου.
Ενα μέτρο κυβικό ευρώ Ενενήντα τέσσερα και είκοση λεπτά--------------------------------------94,20
ΑΡΘΡΟ 2ον ΟΙΚ3801 Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξξωτερικοί σε οποιδήποτε
στάθμη απο το έδαφος σε ύψος απο το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 μέτρα,σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών απο σκυρόδεμα (τύποι)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας ευρώ Δέκα τρία και πενήντα λεπτά---------------------13,50
ΑΡΘΡΟ 3ον ΥΔΡ 6551.6 Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων Φ80 για την
αποχέτευση ομβρίων και μετά των πλαγίων μεταφορών.
Ενα μέτρο μήκους Ευρώ Εκατόν τρία-----------------------------------------------------------------103,00
ΟΜΑΔΑ Γ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ον ΥΔΡ 6752 Μεταλλικές σχάρες υδροσυλλογής με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης
πλήρως τοποθετημένες σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομεριών της μελέτης.Περιλαμβάνεται η
προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής η ακριβής
ρύθμηση της στάθμης και της επίκλησης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και
εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονίαμα μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά
κονιάματα.
Ενα χιλιόγραμμο ευρώ Ενα και σαράντα τέσσερα λεπτά-------------------------------------------1,44

Τρίπολη
/02/2017
Οι Συντάκτες

ΕΛΕΓΘΗΚΕ Αυθημερών
Ο Προιστάμενος Τμήματος
Τεχνικών Εργων & Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αυθημερών
Ο Αν/της Προιστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομιας

Ελ.Κουτσογιάννης
Κων/νος Σάσσαλος
Πολιτικός Μηχανικός

Κων/νος Σάσσαλος
Πολιτικός Μηχανικός

