
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Κατά την σύνταξη της Προμέτρησης ελήφθησαν υπόψη τα εξής:

 Οι εργασίες εκσκαφών πραγματοποιούνται σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.

 Το κόστος του μεταφορικού έργου ενσωματώνεται στα άρθρα της εγκεκριμένης 

μελέτης του έργου τα οποία περιλαμβάνουν και ενσωματώνουν τη δαπάνη του 

μεταφορικού  έργου,  σύμφωνα  με  τους  Γενικούς  Όρους  των  Νέων  Ενιαίων 

Τιμολογίων  Δημοσίων  έργων  αλλά  και  την  Εγκύκλιο  18/2014  της  Γ.Γ.Δ.Ε. 

Συγκεκριμένα, για τα προϊόντα εκσκαφών λαμβάνεται απόσταση απόθεσης ίση 

με 10Km ενώ για τα προϊόντα επιχώσεων λαμβάνεται απόσταση ίση με 45Km.

 Οι  τιμές  μονάδος  καθορίστηκαν  με  βάση  τον  Κανονισμό  Περιγραφικών 

Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων, που ψηφίστηκε με την 

Υ.Α.  αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466  (ΦΕΚ  1746/Β/19.05.2017),  όπως 

τροποποιήθηκε  με  την  αριθ.  ΔΝΣγ/οικ.39340/ΦΝ466/31-5-2017  (ΦΕΚ  Β΄ 

1994) Απόφαση καθώς και την εγκύκλιο 11/2017 με αριθ. πρωτ.  ΔΝΣγ/οικ 

44038/ΦΝ466/19-06-2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι προς εκτέλεση εργασίες σε δεν καλύπτονται 

από τα Νέα Ενιαία Τιμολόγια του ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., συντάσσονται Νέα Άρθρα, 

κατ'εφαρμογήν  της  παραγράφου  Γ  της  Εγκυκλίου  7  με  αρ.  πρωτ. 

Δ11γ/ο/5/8/12-02-2013  ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,  τα  οποία  χαρακτηρίζονται  με  το 

πρόθεμα «Ν» ή με τη λέξη «σχετικό», η τιμή των οποίων διαμορφώνεται κατ' 

αμαλόγία με τις υπάρχουσες τιμές ΝΕΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ: 

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

ΕΡΓΟ:

Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην Τ.Κ. 

Δολιανών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 96.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ
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Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

ΟΜΑΔΑ   A  : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  

- Α.Τ.1 

ΟΔΟ Α-2: «Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες»

Ανατολικό τμήμα γηπέδου: 22,00x20,00x0,20= 88m3

Δυτικό τμήμα γηπέδου: 22,00x20,00x0,10=44m3

 88 + 44 = 132 m3

Λαμβάνεται: 132,00   m  3  

- Α.Τ.2 

ΟΙΚ 20.05.01:  «Εκσκαφή θεμελίων και ταφρών με χρήση μηχανικών μέσων, σε  

εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη»

Μεγάλες πλευρές του γηπέδου: (0.8x1.0x40,50)x2 = 64,80 m3 

Μικρές πλευρές του γηπέδου: (0.8x0,65x22,5)x2 = 23,40 m3 

64,80+23,40 = 88,20 m3

Λαμβάνεται: 88,50   m  3  

- Α.Τ.3 

ΟΙΚ 20.30: «Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα»

Συνολικές εκσκαφές: A.T.1 + A.T.2 = 132+88,50= 220,50 m3

Προϊόντα εκσκαφών που θα ξαναχρησιμοποιηθούν (σκάμμα καλωδίων):

(36+36+25)x0.5x0,4) = 19,40 m3

 220,50 - 19,40 = 201,1m3

Λαμβάνεται: 202,00   m  3  
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- Α.Τ.4 

ΟΙΚ 20.21: «Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών»

Δυτικό τμήμα γηπέδου: 22,00x20,00x0,20= 88 m3

Ανατολικό τμήμα γηπέδου: 22,00x20,00x0,10=44 m3

 88 + 44 = 132 m3

Λαμβάνεται: 132,00   m  3  

- Α.Τ.5 

ΥΔΡ 5.07:  «Στρώσεις  έδρασης και εγκιβωτισμός  σωλήνων με άμμο προέλευσης  

λατομείου»

Εγκιβωτισμός σωλήνα όδευσης καλωδίων: (36,00+36,00+25,00)x0,40x0,30 

=11,64 m3

Λαμβάνεται: 12,00   m  3  

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ.........

- Α.Τ.6 

ΟΙΚ  32.02.04:  «Προμήθεια,  μεταφορά  επιτόπου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση 

σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20»

Περίφραξη: (40,50+22,50)x2x0,80x0,25 = 25,20 m3 

Εγκιβ. καναλιών: (40,5+40,5)x{(0,1*0,50)+(0,1*0,30)+(0,1*0,30)}=  8,91 m3

25,20 + 8,91 = 34,11 m3

Λαμβάνεται: 35,00   m  3  

- Α.Τ.7 

ΟΙΚ 38.02: «Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών»

Περίφραξη: (40,50+22,50)x2x0,80x2 = 201,60 m2 

Κανάλια: (40,50+40,50)x0,40 = 32,40 m2

201,60 + 32,40 = 234,00 m2

Λαμβάνεται: 235,00   m  2  
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- Α.Τ.8 

ΟΙΚ 38.20.02: «Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)»

Περίφραξη: {(40,50+22,50)x2x0,80x0,25 } x 80 kgr/m3= 2.016,00 Kgr

Λαμβάνεται: 2.016,00   Kgr  

ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Α.Τ.9 

ΥΔΡ-11.15.06 σχετικό: «Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία  
πλήρους  τοποθέτηση  προκατασκευασμένων  σκυρόδετων  καναλιών  απορροής  
ομβρίων μετά της  κατάλληλης χαλύβδινης γαλβανισμένης εσχάρας τους, καθαρού  
πλάτους 21cm και καθαρού βάθους ροής 21cm. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι  
εργασίες  για  την  πλήρη  τοποθέτηση   καθώς  και  όλα  τα  απαραίτητα  υλικά,  
μικροϋλικά, εξαρτήματα και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη, σωστή και έντεχνη  
τοποθέτησή τους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης  
και την παράδοσή τους σε ετοιμότητα λειτουργίας.»

40+40m = 80m

Λαμβάνεται: 80,00   m  

- Α.Τ.10 

ΗΛΜ 60.10.80.01 σχετικό: «Πλήρης εγκατάστασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού με 
6 κολώνες φωτισμού ύψους 9m με τα φωτιστικά σώματα, προκατασκευασμένες 
βάσεις  ιστών με ενσωματωμένο φρεάτιο  και  αγκύρια,  πίλλαρ πλήρες  μετά της 
βάσης του, καλωδιώσεις, γείωση, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,  κ.λ.π., σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και τα Σχέδια της Μελέτης.»

Τεμάχιο 1

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

- Α.Τ.11 

ΟΔΟ-Γ-2.1: «Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. 0-155)»

40,00x22,00x0,20=176 m3

Λαμβάνεται: 176,00   m  3  
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- Α.Τ.12 

ΟΔΟ A-23: «Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους»

40,00x22,00x0,03=26,40 m3

Λαμβάνεται: 26,40   m  3  

- Α.Τ.13 

ΠΡΣ-Ε13.2 σχετικό:  «Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και  
εργασία πλήρους τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα ύψους πέλους τουλάχιστον  
55mm μαζί  με  όλα  τα  απαραίτητα  συνοδευτικά  υλικά  (π.χ.  κόλλες,  χαλαζιακή  
άμμο, κόκκους καουτσούκ κ.λ.π.), μικροϋλικά, εξαρτήματα και ότι άλλο απαιτείται  
για την πλήρη, έντεχνη και σωστή τοποθέτηση του χλοοτάπητα σύμφωνα με την  
Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης και την παράδοσή του σε ετοιμότητα  
χρήσης  και  λειτουργίας.Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  και  όλες  οι  απαραίτητες  
εργασίες καθώς και η διαγράμμιση του χλοοτάπητα.»

40,00x22,00=880,00 m2

Λαμβάνεται: 880,00 m  2  

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η' ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

- Α.Τ.14 

ΗΛΜ 60.10.80.01 σχετικό: «Περίφραξη γαλβανιζέ ύψους 4m σύμφωνα με την  

Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, μαζί με τις 2 πόρτες εισόδου»

(40,50+22,50)x2 = 126,00 m

Λαμβάνεται: 126,00   m  

ΟΜΑΔΑ   Ζ: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  

- Α.Τ.15

ΠΡΣ Β12.1 σχετικό: «Πάγκοι αναπληρωματικών γηπέδου 5x5» 

Τεμάχια 2
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- Α.Τ.16

ΝΕΤ ΠΡΣ Β12.1 σχετικό: «Εστίες τερμάτων γηπέδου 5x5» 

Τεμάχια 2

                                             Άστρος  20 / 06 / 2017

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι Συντάκτες       Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

  Πέτρου Ευρυβιάδης     Δημήτρης Κούσουλας
  Τοπ. Μηχανικός ΤΕ        Μηχ. Μηχανικός ΠΕ

   Δημήτρης Κούσουλας
      Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
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