
                                   

                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ :  ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ  
 ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφ. : Γ. Παπούλιας
Τηλ: 2755360147, Φαξ: 2755360171

ΕΡΓΟ :

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΒΕΡΒΕΝΩΝ  ΚΑΙ 
ΜΕΛΙΓΟΥΣ  ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΡΕΙΑΣ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ

22.800,00  €

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Κατά τη σύνταξη των προμετρήσεων και του προϋπολογισμού, ελήφθησαν υπόψη τα 
ακόλουθα:
• Η σύνταξη των προμετρήσεων έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα ταξινομημένα 

σε κατηγορίες, σύμφωνα με το «Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών 
για  δημόσιες  συμβάσεις  έργων»,  που  δημοσιεύτηκε  με  την  υπ.  αριθμ. 
ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-2017(ΦΕΚ  1746/Β/19.05.2017)  απόφαση  του 
Υπουργού  Υποδομών  &  Μεταφορών  και  τροποποιήθηκε  με  την  υπ.  αριθμ. 
ΔΝΣγ/οικ.39340/ΦΝ/466/17  (ΦΕΚ  1994  Β/09-06-2017)  απόφαση  και  την 
εγκύκλιο  11/2017  (αρ.  πρωτ.  ΔΝΣγ/οικ.44038/ΦΝ466/16.06.2017)  του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και για κατηγορία έργων προϋπολογισμού 
κάτω του 1.500.000,00 €.

• Η  μέση  απόσταση  μεταφοράς  των  περισσευμάτων  των  γαιωδών-ημιβραχωδών 
προϊόντων  εκσκαφής  λαμβάνεται  ίση  με  45  Km,  με  τα  χιλιόμετρα  αυτά  να 
διανύονται σε οδό καλής βατότητας εκτός πόλεως.

• Η μέση απόσταση μεταφοράς των καθαιρέσεων στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα,  λαμβάνεται  ίση  με  25  Km,  έως  το  πλησιέστερο  αδειοδοτημένο 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.

• Για την αναγωγή των προϊόντων καθαιρέσεων στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα που επιμετρούνται σε m3 με βάση το σχετικό άρθρο της μελέτης και τη 
μετατροπή τους σε  tn, δεδομένου ότι οι ποσότητες ΑΕΚΚ που παραλαμβάνονται 
από το Σ.Ε.Δ. Α.Ε.Κ.Κ. επιμετρούνται σε  tn, χρησιμοποιείται συντελεστής (ειδικό 
βάρος)  ίσος  με  2,40  tn/m3.  Αντίστοιχα,  για  την  αναγωγή  των  αποβλήτων 
εκσκαφών  και  τη  μετατροπή  τους  σε  tn,  χρησιμοποιείται  συντελεστής  (ειδικό 
βάρος) ίσος με 1,90 tn/m3.

• Για τον υπολογισμό του ποσού της απολογιστικής δαπάνης για τη διαχείριση των 
ΑΕΚΚ, για κατηγορία αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 17.01.01 (άοπλο σκυρόδεμα), η 
χρηματική εισφορά έχει υπολογιστεί σε 2,50 €/tn, χωρίς ΦΠΑ, με βάση σχετικό 
τιμοκατάλογο του πλησιέστερου αδειοδοτημένου ΣΕΔ ΑΕΚΚ που λειτουργεί στην 
περιοχή του έργου. Αντίστοιχα για τα προϊόντα εκσκαφών, η χρηματική εισφορά 
έχει υπολογιστεί σε 1,90 €/tn, χωρίς ΦΠΑ, για κωδικό ΕΚΑ 17.05.06 (απόβλητα 
εκσκαφών).



Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ
Το  νομικό  πλαίσιο  που  διέπει  την  εναλλακτική  διαχείριση  των  αποβλήτων 

κατεδαφίσεων  και  κατασκευών  όπως  και  όλα  τα  συστήματα  ανακύκλωσης  στην 
Ελλάδα, είναι ο νέος Ν.4496/2017 (τροποποίηση του Ν.2939/01, όπως αυτός είχε 
τροποποιηθεί  με  τον  Ν.  3854/2010)  και  η  ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 η  οποία 
διέπει την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Η Διαχείριση των ΑΕΚΚ του έργου θα γίνει μέσω εγκεκριμένου και αδειοδοτημένου 
Ατομικού  ή  Συλλογικού  Συστήματος  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  (Σ.Ε.Δ.)  ΑΕΚΚ.  Ο 
Ανάδοχος θα μεταφέρει και θα παραδίδει τα ΑΕΚΚ σε χώρους ανάκτησης που θα του 
υποδεικνύει  το ΣΕΔ ΑΕΚΚ. Σε περίπτωση Ατομικού ΣΕΔ ΑΕΚΚ ακολουθείται η ίδια 
διαδικασία σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Ατομικού 
ΣΕΔ.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων 
από  απόβλητα  εκσκαφών  (κωδικός  ΕΚΑ  17.05.06)  καθώς  και  από  απόβλητα 
καθαιρέσεων  άοπλου  σκυροδέματος  (κωδικός  ΕΚΑ  17.01.01),  όπως  αυτά 
προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β/2010) και σε κάθε 
διάταξη που αναφέρεται σ΄ αυτή. 

Ο  Ανάδοχος  αποζημιώνεται  για  το  κόστος  που  προκύπτει  από  την  συνολική 
διαδικασία  εναλλακτικής  διαχείρισης  των  ΑΕΚΚ,  όπως  αυτή  περιγράφεται  στην 
παραπάνω ΚΥΑ, χωρίς τις δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την 
σταλία μεταφορικών μέσων), οι οποίες περιλαμβάνονται ανοιγμένες τις δαπάνες του 
τιμολογίου,  όπως  ρητά  αναφέρεται  στους  Γενικούς  Όρους  του  Τιμολογίου  και 
συγκεκριμένα  στην  παράγραφο  1.2  και  στην  Εγκύκλιο  11  - 
ΔΝΣγ/οικ44038/ΦΝ466/19-6-2017  του  Υ.ΥΠ.ΜΕ.  Επομένως,  ο  ανάδοχος  με  την 
προσφορά του θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι πάσης φύσεως δαπάνες για εργασίες, 
φορτοεκφορτώσεις,  διαλογή,  μεταφορά  κ.λ.π.  μέχρι  και  την  εκφόρτωση  και 
παράδοση των αποβλήτων στο χώρο ανάκτησης ΑΕΚΚ, δηλαδή όλες οι υπόλοιπες 
δαπάνες εκτός των δαπανών εναλλακτικής διαχείρισης, έχουν συμπεριληφθεί  στις 
τιμές των αντίστοιχων άρθρων του Τιμολογίου της Μελέτης. 

Οι  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  την  υλοποίηση  των  εργασιών  εναλλακτικής 
διαχείρισης των ΑΕΚΚ καλύπτονται απολογιστικά από το προβλεπόμενο προς τούτο 
ειδικό  κονδύλι  του  προϋπολογισμού.  Στο  εν  λόγω  ποσό,  δεν  εφαρμόζεται  η 
προσφερόμενη έκπτωση του αναδόχου.

Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού, το ποσό της απολογιστικής δαπάνης για τη 
διαχείριση  των  ΑΕΚΚ  υπολογίστηκε  λαμβάνοντας  υπόψη  την  ποσότητα  του 
προβλεπόμενου  αποβλήτου  (κωδικός  ΕΚΑ  17.05.06  και  17.01.01),  το  αντίστοιχο 
βάρος  σε  τόνους  και  τις  τιμές  που έχουν  καθοριστεί  και  ισχύουν  ως  χρηματικές 
εισφορές για το πλησιέστερο ΣΕΔ ΑΕΚΚ, που λειτουργεί στην περιοχή εκτέλεσης του 
έργου και για την συγκεκριμένη κατηγορία αποβλήτων. 

Για  κατηγορία αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 17.05.06,  η χρηματική εισφορά έχει 
υπολογιστεί  σε  1,90  €/tn,  χωρίς  ΦΠΑ,  με  βάση  σχετικό  τιμοκατάλογο  του 
πλησιέστερου αδειοδοτημένου ΣΕΔ ΑΕΚΚ που λειτουργεί στην περιοχή του έργου.  

Αντίσοτιχα,  για  κατηγορία  αποβλήτων  με  κωδικό  ΕΚΑ  17.01.01,  η  χρηματική 
εισφορά έχει υπολογιστεί σε 2,50 €/tn, χωρίς ΦΠΑ, με βάση σχετικό τιμοκατάλογο 
του  πλησιέστερου  αδειοδοτημένου  ΣΕΔ  ΑΕΚΚ  που  λειτουργεί  στην  περιοχή  του 
έργου.  

Επειδή  οι  επιμετρήσεις  των  εργασιών  καθαίρεσης  στοιχείων  κατασκευών  από 
άοπλο σκυρόδεμα γίνονται σε μονάδες m3, για την αναγωγή και αντιστοίχισή τους με 
τις  ποσότητες  των  ΑΕΚΚ  που  παραδίδονται  στους  χώρους  ανάκτησης  και 
επιμετρούνται σε τόνους, χρησιμοποιείται συντελεστής (ειδικό βάρος) ίσος με 2,40 
tn/m3.

Αντίστοιχα, για την αναγωγή των αποβλήτων εκσκαφών (γαιώδη-ημιβραχώδη) και 
τη μετατροπή τους σε  tn, χρησιμοποιείται συντελεστής (ειδικό βάρος) ίσος με 1,90 
tn/m3.



Η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τιμολογείται με βάση σχετικό άρθρο 
του τιμολογίου της μελέτης.

Ο Ανάδοχος θα πληρώνει τις δαπάνες της προβλεπόμενης χρηματικής εισφοράς 
προς τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ και θα λαμβάνει τα σχετικά παραστατικά που αφορούν στο είδος 
και την παραδοθείσα ποσότητα των αποβλήτων καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε.

Για  την  πιστοποίηση  και  πληρωμή  της  δαπάνης  της  Εναλλακτικής  Διαχείρισης 
ΑΕΚΚ,  απαιτείται  ως  προϋπόθεση  οι  επιμετρήσεις  να  συνοδεύονται  από  τα 
αποδεικτικά έγγραφα του ΣΕΔ ΑΕΚΚ (π.χ. παραστατικά, τιμολόγια κ.λ.π.), από τα 
οποία  θα  προκύπτει  ότι  οι  αιτούμενες  προς  πληρωμή  δαπάνες  αντιστοιχούν  στις 
ποσότητες  ΑΕΚΚ  που  παραδόθηκαν  στο  συμβεβλημένο  ΣΕΔ  ΑΕΚΚ  καθώς  και 
Βεβαίωση Παραλαβής των αποβλήτων από το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης, μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισής τους, σύμφωνα με το 
Άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010).

Η αποζημίωση του αναδόχου για τις ανωτέρω δαπάνες, θα γίνεται στο πλαίσιο των 
πιστοποιήσεων του έργου, σε βάρος του ειδικού ποσού που έχει προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του έργου. 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ



1)   Γενικές  εκσκαφές  σε  έδαφος  γαιώδες  -  ημιβραχώδες  για  την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων                                       (ΟΙΚ 20.02)

Τα μεγέθη προέκυψαν από τις Οριζοντιογραφίες

ΘΕΣΗ 1    ΒΕΡΒΕΝΑ
ΕΕκσκ = 50,00 m2, Βάθος Εκσκαφής : h = 0,08 m ⇒
Όγκος Εκσκαφής : V1 = 50,00 x 0,08 = 4,00   m  3   

ΘΕΣΗ 2    ΜΕΛΙΓΟΥ
ΕΕκσκ = 182,45 m2, Βάθος Εκσκαφής : h = 0,15 m ⇒
Όγκος Εκσκαφής : V2 = 182,45 x 0,15 = 27,37   m  3   

ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ  ΟΓΚΟΣ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ : V = V1 + V2 = 4,04+27,37 = 31,37   m  3   

2)  Καθαίρεση  μεμονωμένων  στοιχείων  κατασκευών  από  άοπλο 
σκυρόδεμα.  Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

                                                                                                 (ΟΙΚ 22.10.01)
Τα μεγέθη προέκυψαν από την Οριζοντιογραφία

ΘΕΣΗ 1    ΒΕΡΒΕΝΑ
ΕΕκσκ = 50,00 m2, Πάχος Καθαίρεσης : h = 0,12 m ⇒
Όγκος Καθαίρεσης : V1 = 50,00 x 0,08 = 6,00   m  3   

ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ  ΟΓΚΟΣ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ : V = V1 = 6,00   m  3   

3)    Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα  (ΟΙΚ 20.30)

(βλ. Α.Τ. 1, Α.Τ. 2)

ΘΕΣΗ 1    ΒΕΡΒΕΝΑ  
Όγκος Εκσκαφής : Vεκ1 = 4,00 m3 , Όγκος Καθαίρεσης : Vκαθ1 = 6,00 m3 
Όγκος Φορτοεκφόρτωσης : Vφ1 = 4,00+6,00 = 10,00   m  3   

ΘΕΣΗ 2    ΜΕΛΙΓΟΥ
Όγκος Εκσκαφής : V2 = 27,37 m3 
Όγκος Φορτοεκφόρτωσης : Vφ2 = 27,37   m  3   

ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ  ΟΓΚΟΣ  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ :

Vφ = Vφ1 + Vφ1 = 10,00+27,37 = 37,37   m  3   

4)   Προμήθεια,  μεταφορά  επι  τόπου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση 
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15                                                        (ΟΙΚ 32.02.03)

Τα μεγέθη προέκυψαν από τις Οριζοντιογραφίες

ΘΕΣΗ 1    ΒΕΡΒΕΝΑ
ΕΕκσκ = 50,00 m2, Πάχος Σκυροδέματος : h = 0,12 m ⇒



Όγκος Σκυροδέματος : V1 = 50,00 x 0,12 = 6,00   m  3   

ΘΕΣΗ 2    ΜΕΛΙΓΟΥ
ΕΕκσκ = 182,45 m2, Πάχος Σκυροδέματος : h = 0,10 m ⇒
Όγκος Εκσκαφής : V2 = 182,45 x 0,10 = 18,25   m  3   

ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ  ΟΓΚΟΣ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ : V = V1 + V2 = 6,00+18,25 = 24,25   m  3   

5)     Προσαύξηση  τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν 
το σύνολο της  χρησιμοποιούμενης  ποσότητας  δεν υπερβαίνει  τα 
30,00 m  3  . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

                                                                                             (ΟΙΚ  32.25.02)
(βλ. Α.Τ. 4)
ΟΓΚΟΣ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ : V = 24,25   m  3   

6)     Δομικά πλέγματα B500C (S500s)                                     (ΟΙΚ 38.20.03)

Τα μεγέθη προέκυψαν από τις Οριζοντιογραφίες

ΘΕΣΗ 1    ΒΕΡΒΕΝΑ
Εσκ = 50,00 m2, Ειδικό Βάρος Πλέγματος : ε = 1,92 kg/m2 ⇒
Βάρος Πλέγματος : Β1 = 50,00 x 1,92 = 96,00   m  3   

ΘΕΣΗ 2    ΜΕΛΙΓΟΥ
Εσκ = 182,45 m2, Ειδικό Βάρος Πλέγματος : ε = 1,92 kg/m2 ⇒
Βάρος Πλέγματος : Β2 = 182,45 x 1,92 = 350,30   m  3   

ΣΥΝΟΛΙΚΌ  ΒΑΡΟΣ  ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ : Β = Β1+Β2 = 96,96+350,30 = 446,30   m  3  

 
7)     Επιστρώσεις με λίθινες ντόπιες χονδρόπλακες ακανόνιστης μορφής 

τοπικής προέλευσης με αντιολισθηρή επιφάνεια μέσου πάχους 5εκ.
(ΟΙΚ-73.11 σχετ.)

Τα μεγέθη προέκυψαν από τις Οριζοντιογραφίες

ΘΕΣΗ 1    ΒΕΡΒΕΝΑ
Ε1 = 250,00 m2

 
ΘΕΣΗ 2    ΜΕΛΙΓΟΥ
Ε2 = 182,45 m2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ : 

Ε = Ε1+Ε2 = 250,00+182,45 = 432,45   m  2   

8)  Επιστρώσεις με χονδρόπλακες τοπικής προέλευσης ορθογωνισμένες
                                                                                         (ΟΙΚ 73.12  σχετ.)

Τα μεγέθη προέκυψαν από την Οριζοντιογραφία



ΘΕΣΗ 2    ΜΕΛΙΓΟΥ
Ε = 10,80x0,45 = 4,86   m  2  

9) Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων                                     (ΟΙΚ 43.22)
Τα μεγέθη προέκυψαν από την Οριζοντιογραφία

ΘΕΣΗ 2    ΜΕΛΙΓΟΥ
V = [(10,00x0,20)+(0,80x0,60)]x0,40 = 1,00   m  2  

10)  Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου
                                                                                               (ΟΙΚ 45.01.01)

Τα μεγέθη προέκυψαν από την Οριζοντιογραφία

ΘΕΣΗ 2    ΜΕΛΙΓΟΥ
E = 2x10,80x0,60 = 12,96   m  2  

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ    ΚΑΤΟΨΕΙΣ   ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  

Άστρος, 17-07-2020

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Γιώργος  Παπούλιας Δημήτρης Κούσουλας
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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