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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο  
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330 ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΟ: 23410 29320  

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: info@deyak.gr  Ηζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Κηιθίο, 16 Ννεκβξίνπ 2015 

Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ: 3639 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Σίηλορ: ποπαδικέρ οικοδομικέρ επγαζίερ ζε ανηλιοζηάζια ηηρ ΔΕΤΑ Κιλκίρ. 

αο αλαθνηλψλνπκε φηη ε ΓΔΤΑ Κηιθίο κε βάζε ηελ απφθαζε 9-123/10-9-2015 ζα δηελεξγήζεη κε 
απεπζείαο αλάζεζε ηελ εξγαζία κε ηίηιν: «πνξαδηθέο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζε αληιηνζηάζηα ηεο ΓΔΤΑ 

Κηιθίο» 

Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή θξεαηίσλ ζε γεσηξήζεηο, ηελ θαηαζθεπή δίθπιισλ κεηαιιηθψλ 
θαιπκκάησλ ζε θξεάηηα  θαζψο θαη ηελ ζπληήξεζε κεηαιιηθψλ ζπξψλ ζε πθηζηάκελα αληιηνζηάζηα ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο.  

Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι να ςποβάλοςν πποζθοπέρ ενηόρ επηά  ημεπολογιακών 
ημεπών από ηην ανάπηηζη ηηρ παπούζαρ δηλαδή έωρ ηην 24 - Νοεμβπίος - 2015 και ώπα 
12:00 

Ζ απνζηνιή ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Καηάζεζε ζθξαγηζκέλεο  νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 1ν ΥΛΜ 
Κηιθίο – Ξεξφβξπζεο ( Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα θαηαηεζεί ζην πξσηφθνιιν) 

Ζ θαηάζεζε  ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο  κπνξεί λα γίλεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ εηαηξείαο 
ηαρπκεηαθνξψλ (courier). Σν άλνηγκα ησλ θαθέισλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ Σξίηε 
24 Ννεκβξίνπ 2015 θαη ψξα 12:15. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη ζην άλνηγκα 
ησλ θαθέισλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεη ηνλ ηίηιν : «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα 
ζπνξαδηθέο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζε αληιηνζηάζηα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο» ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα 
θέξεη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληνο. 

Γηα λα είλαη επθνιφηεξνο ν έιεγρνο θαη ε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξέπεη θαηά ηελ απνζηνιή 
ηεο πξνζθνξάο λα ρξεζηκνπνηεζεί ην έληππν ηεο ΓΔΤΑΚ κε ηίηιν  πξνυπνινγηζκφο  πξνζθνξάο. 
Έθαζηε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο εξγαζίεο  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Η Δ.Ε.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ δεν έσει ηην ςποσπέωζη  να αποπποθήζει ηο ζύνολο ηων πποϋπολογιζθένηων 

ποζοηήηων για κάθε επγαζία.  Καηά ηην ςλοποίηζη ηων επγαζιών,  η ποζόηηηα  για κάθε είδορ 

επγαζίαρ  μποπεί να αςξηθεί ή να μειωθεί με βάζη ηιρ ανάγκερ ηηρ ΔΕΤΑΚ.  

Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε βάζε ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή. 

mailto:info@deyak.gr
ΑΔΑ: ΒΧΩΥΟΛΚ8-70Ι



2/7 

Οι επγαζίερ επιζκεςήρ θα ολοκληπωθούν όηαν ζςμπληπωθεί ηο ζςνολικό πποζθεπόμενο ποζό 

από ηον ανάδοσο ηων επγαζιών. 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ 
ΣΕΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ(€)  
ΔΑΠΑΝΗ 

  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ           

1 
Δθζθαθέο κεκνλσκέλεο  θαη δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθήο 
Α1 M3 2,0 22,50 45,00 

2 Ξπιφηππνη επίπεδσλ επηθαλεηψλ Α2 M2 3,0 22,50 67,50 

3 

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη 

ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 

θαηεγνξίαο C8/10 

Α3 M3 3,0 73,00 219,00 

4 
Γνκηθά πιέγκαηα Β500C, δηαηνκήο 6 mm,  γηα νπιηζκφ 

ζθπξνδέκαηνο 
Α4 Kg 20 1,00 20,00 

5 

Σνηρνδνκέο κε ηζηκεληφπινηλζνπο 19x19x39 cm, κε 

ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 400 kg ηζηκέληνπ θαη 0,08 

m3 αζβέζηνπ. 

Α5 M2 20 20,00 400,00 

6 
Γξακκηθά δηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα κπαηηθψλ ηνίρσλ  
Α6 M 20 19,70 394,00 

7 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά – ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα Α6 M2 25 13,50 337,50 

 ΙΔΗΡΟΤΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ     0,00 

8 

Καηαζθεπέο απφ ραιχβδηλα πξνθίι θαη ιακαξίλεο κε ηελ 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη βαθή κε πεξηνξηζκέλε 

κεραλνπξγηθή επεμεξγαζία. 

Α7 Kg 600 2,80 1680,00 

9 
Αληηθαηάζηαζε κεληεζέδσλ ζε κεηαιιηθή ζχξα είηε θαπάθη 

θξεαηίνπ 
Α8 ηεκ 30 20,00 600,00 

10 Λεηηνπξγία ειεθηξνγελλήηξηαο (Ζ/Ε) ηζρχνο 7,5 ΚVA Α9 h 30 7,30 219,00 

   ΤΝΟΛΟ  : 3982,00 

   ΦΠΑ 23% : 915,86 

   ΑΘΡΟΙΜΑ : 4897,86 
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ. 
ΠΟΟΣ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ(€)  

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΔΑΠΑΝΗ 

  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ          

1 
Δθζθαθέο κεκνλσκέλεο  θαη δηάζηξσζε ησλ 

πξντφλησλ εθζθαθήο 
M3 2,0  

 
 

2 Ξπιφηππνη επίπεδσλ επηθαλεηψλ M2 3,0  
 

 

3 

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη 

ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο γηα θαηαζθεπέο απφ 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10 

M3 3,0  

 

 

4 
Γνκηθά πιέγκαηα Β500C, δηαηνκήο 6 mm,  γηα νπιηζκφ 

ζθπξνδέκαηνο 
Kg 20  

 
 

5 

Σνηρνδνκέο κε ηζηκεληφπινηλζνπο 19x19x39 cm, κε 

ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 400 kg ηζηκέληνπ θαη 

0,08 m3 αζβέζηνπ. 

M2 20  

 

 

6 
Γξακκηθά δηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα κπαηηθψλ ηνίρσλ  
M 20  

 
 

7 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά – ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα M2 25  
 

 

 ΙΔΗΡΟΤΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ    
 

 

8 

Καηαζθεπέο απφ ραιχβδηλα πξνθίι θαη ιακαξίλεο κε 

ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη βαθή κε 

πεξηνξηζκέλε κεραλνπξγηθή επεμεξγαζία. 

Kg 600  

 

 

9 
Αληηθαηάζηαζε κεληεζέδσλ ζε κεηαιιηθή ζχξα είηε 

θαπάθη θξεαηίνπ 
ηεκ 30  

 
 

10 Λεηηνπξγία ειεθηξνγελλήηξηαο (Ζ/Ε) ηζρχνο 7,5 ΚVA h 30  
 

 

     
ΤΝΟΛΟ : 

 

     
ΦΠΑ 23% : 

 

     
ΑΘΡΟΙΜΑ : 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 

ΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α1 

Εκζκαθές μεμονωμένες και διάζηρωζη ηων προιόνηων εκζκαθής 

 
Δθζθαθέο κεκνλσκέλεο εθηεινχκελεο ζε επαθή κε ππάξρνληα θηίζκαηα ή ζην φξην νδνχ, επί εδάθνπο 
γαηψδνπο, εκηβξαρψδνπο , πιάηνπο έσο 2,00 m θαη νηνπδήπνηε βάζνπο, θαη δηάζηξσζε ησλ πξνηφλησλ 
εθζθαθήο. 
Δπηκέηξεζε  αλά θπβηθφ κέηξν  (m3) πξντφλησλ εθζθαθήο. 

 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α2 

Ξπιφηππνη επίπεδσλ επηθαλεηψλ 

 

Απινί μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη (θαινχπηα) επηπέδσλ επηθαλεηψλ θαηαζθεπψλ πάζεο θχζεσο νηθνδνκηθψλ 

έξγσλ απφ ζθπξφδεκα, φπσο  ηνίρσλ, πιαθψλ, θξεαηίσλ θ.ι.π. ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή θάησ 

απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

- Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ 

θαινππηψλ (αλάινγα κε ην ζχζηεκα ηνπ θαινππηνχ πνπ εθαξκφδεηαη) 

- Οη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπ θαινππηνχ (μπινηχπνπ, κεηαιινηχπνπ, πιαζηηθνηχπνπ ή/θαη ζπλδπζκνχ 

απηψλ), ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ γεσκεηξία ησλ εθάζηνηε πξνο ζθπξνδέηεζε ζηνηρείσλ, 

ζχκθσλα ηηο θαζνξηδφκελεο απν ηελ κειέηε δηαζηάζεηο, αλνρέο θαη απαηηήζεηο επηθαλεηαθψλ 

ηειεησκάησλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε απαζρφιεζε εηδηθεπκέλνπ θαη κή πξνζσπηθνχ θαζψο θαη φια 

ηα εξγαιεία θαη ινηπά κέζα θαη εμνπιηζκφο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηηψλ. 

- Ζ αλέγεξζε ησλ πάζεο θχζεσλ ηθξησκάησλ ή/θαη βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε, ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαινππηψλ. 

- Ζ δηακφξθσζε θηγθιηδσκάησλ, θιηκάθσλ, ξακπψλ θαη δηαβαζξψλ γηα ηελ επρεξή θαη αζθαιή 

δηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ ζθπξνδέηεζεο 

- Ζ επάιεηςε ηνπ μπινηχπνπ κε πιηθφ δηεπθφιπλζεο ηεο απνθφιιεζεο 

- Ζ πιήξεο απνζπλαξκνιφγεζε ησλ θαινππηψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ 

κειέηε ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο, θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε, ζπζθεπαζία, θφξησζε θαη κεηαθνξά 

ησλ πιηθψλ. 

- Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ πξνεμέρνληα ζηνηρεία πξφζδεζεο 

(ηδαβέηεο, θαξθηά, ζχξκαηα θιπ). 

- Ζ απνθαηάζηαζε ηπρφλ θσιεψλ ζηηο απνθαιππηφκελεο επηθάλεηο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε 

ηζηκεληνθνλία ή ηζηκεληνεηδή πιηθά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε ή/θαη ηηο νδεγίεο ηεο 

Δπίβιεςεο. 
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- Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ εξγνηαμίνπ απφ πάζεο θχζεσο ππνιείκαηα πιηθψλ θαηαζθεπήο 

ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηζπιινγήο ησλ αρξήζησλ 

θαξθνβεινλψλ. 

- Ζ θζνξά θαη ε απνκείσζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ. ε 

θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θζαξκέλσλ ή παξακνξθσκέλσλ πιηθψλ (μπιείαο, 

κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θιπ)  

- Ζ δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο πιαγίσλ κεηαθνξψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ή ρσξίο κεραληθά 

κέζα 

- Ζ δαπάλε ησλ πιηθψλ πξφζδεζεο, ζηεξέσζεο, θαη ζπλδέζεσλ πάζεο θχζεσο 

 

Δπηκέηξεζε αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηπγκέλεο επηθάλεηαο ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα. 

 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α3 

θπξνδέκαηα κηθξψλ έξγσλ 

Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κηθξψλ έξγσλ επί ηφπνπ, κε θνξεηνχο αλακηθηήξεο ζθπξνδέκαηνο ή 

απηνθηλνχκελεο κπεηνληέξεο, πνηφηεηαο  C8/10, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ηερλνινγίαο 

ζθπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ 

επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο,  ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ.  

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία αλάκημεο, νη πάζεο θχζεσο 

πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε εξγαζία δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν 

εξγαζίαο. Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 

 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α4 

Γνκηθά πιέγκαηα Β500C, δηαηνκήο 6 mm,  γηα νπιηζκφ ζθπξνδέκαηνο 

 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ  δνκηθνχ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ, 
θαηεγνξίαο ( δνκηθά πιέγκαηα B500C, δηαηνκήο 6 mm), πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε 
κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ.  
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Οη 
πίλαθεο απηνί  ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν 
θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  
Δπηκέηξεζε αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ  ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 
 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α5 

Σνηρνδνκέο κε ηζηκεληφπινηλζνπο 19x19x39 cm, κε ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 400 kg ηζηκέληνπ θαη 

0,08 m3 αζβέζηνπ. 

Toηρνδνκέο πάρνπο 19 cm κε δηάθελνπο ηζηκεληνπιίλζνπο δηαζηάζεσλ 39x19x19 cm πκπεξηιακβάλεηαη ε 

πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

αλάκημεο θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ θνληάκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά 
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ησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα θνληακάησλ θαη 

ηζηκεληνπιίλζσλ. 

Δπηκέηξεζε αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.  

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α6 

Γξακκηθά δηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κπαηηθψλ ηνίρσλ 

Καηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάησλ (ζελάδ), κπαηηθψλ ηνίρσλ, πιεξψζεσο κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 

C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ B500C (κέρξη 4Φ12 κε ζπλδεηήξεο Φ8/10), δηαηνκήο έσο 0,06 m2, ζε 

νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.  

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, 

ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο 

θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ.  

Δπηκέηξεζε  αλά ηξέρνλ κέηξν δηαδψκαηνο (m)  

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α7 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά – ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 cm, ζε ηξεηο 

ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε πηηζηιηζηή, ε δεχηεξε ζηξσηή (ιάζπσκα) θαη ηξίηε ηξηπηή (ηξηβηδηζηή), 

επί ηνίρσλ  ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ, εηδηθά 

εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 

Δπηκέηξεζε  αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α8 

Καηαζθεπέο απφ ραιχβδηλα πξνθίι θαη ιακαξίλεο κε ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη βαθή  κε 

πεξηνξηζκέλε κεραλνπξγηθή επεμεξγαζία 

Καηαζθεπή ζηνηρείσλ απφ δνκηθφ ράιπβα, απφ ηππνπνηεκέλεο ή κε δηαηνκέο θαη ραιπβδφθπιια δηαθφξσλ  

παρψλ, πνηφηεηαο S235J θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10025.  

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ ράιπβα, ησλ αλαισζίκσλ ζπγθφιιεζεο θαη θνπήο, ησλ εμαξηεκάησλ 

ζχλδεζεο ζηεξέσζεο θιπ (θνριίεο, πχξνη, κεληεζέδεο θιπ), ε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 

ζηελ κειέηε, ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ή/θαη ελ κέξεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε 

πξνζπλαξκνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ε θφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε  νξηζηηθή 

ζπλαξκνιφγεζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπο. Δπίζεο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε επίζηξσζε κίαο ζηξψζεο κίλην 

γηα αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη κηαο ζηξψζεο ηειηθνχ ρξψκαηνο. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζηελ θαηαζθεπή θαπάθηα θξεαηίσλ, ζχξεο αληιηνζηαζίσλ θιπ. 

Σν άξζξν έρεη εθαξκνγή ζηηο θνριησηέο θαηαζθεπέο, θαη γεληθά θαηαζθεπέο πνπ απαηηνχλ δηάηξεζε ή 

ζηξαληδάξηζκα.  

   

Δπηκέηξεζε αλά ρηιηφγξακκν (kg) πιήξσο απνπεξαησκέλεο θαηαζθεπήο, βάζεη δπγνινγίνπ ή αλαιπηηθψλ 

ππνινγηζκψλ ηνπ βάξνπο. 

ΑΔΑ: ΒΧΩΥΟΛΚ8-70Ι



7/7 

 
 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α9 

Αληηθαηάζηαζε κεληεζέδσλ ζε κεηαιιηθή ζχξα είηε θαπάθη θξεαηίνπ 

Απνμήισζε παιηνχ θαηεζηξακκέλνπ κεληεζέ απφ κεηαιιηθή ζχξα αληιηνζηαζίνπ είηε κεηαιιηθφ θαπάθη 

θξεαηίνπ, ηελ πξνκήζεηα θαηλνχξγηνπ θαζψο  θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ελφο θαηλνχξγηνπ 

κεληεζέ. Ζ ζπγθφιιεζε ζα γίλεη κε ηελ κέζνδν ηεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο.  

Δπηκέηξεζε αλά ηεκάρην κεληεζέ πνπ αληηθαηαζηάζεθε. 

 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α10 

Λεηηνπξγία ειεθηξνγελλήηξηαο (Ζ/Ε) ηζρχνο 7,5 ΚVA 

 

Λεηηνπξγία ειεθηξνγελλήηξηαο (Ζ/Ε) ηζρχνο 7,5 KVA ζε αληιηνζηάζην είηε δεμακελή είηε θξεάηην χδξεπζεο  
φπνπ δελ πθίζηαηαη ξεχκα απφ ΓΔΖ, ήηνη γηα ηηο δαπάλεο κηζζσκάησλ, επηζθεπψλ, κεηαθνξηθψλ θαη 
θζνξψλ ηεο ειεθηξνγελλήηξηαο, πξνκεζείαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ. 
 

Δπηκέηξεζε κε  ψξα (h) πξαγκαηηθήο θαη πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνγελλήηξηαο. 
 

Σερληθή Τπεξεζία ΓΔΤΑΚ 

Ο πληάμαο 

 

Κνξθνηίδεο Κσλ/λνο 

 Ζιεθηξνιφγνο  Μεραληθφο 
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