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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α Α.Τ. Είδος Εργασίας Μονάδα Τιμη Μονάδας Ποσότητα
Δαπάνη (Ευρώ)

Ολική δαπάνη

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 1 ΟΙΚ 20.02 ΟΙΚ-2112 m3 3,75 5,00 18,75

2 2  ΟΙΚ 20.04.01 ΟΙΚ-2122 m3 21,20 2,00 42,40

3 3 ΟΙΚ 20.05.01 ΟΙΚ-2124 m3 5,45 5,00 27,25

4 4 ΟΙΚ 20.20 ΟΙΚ-2162 m3 19,73 3,00 59,19

5 5 ΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ-2171 m3 0,90 10,00 9,00

6 6 ΟΙΚ 22.10.01 ΟΙΚ-2226 m3 37,69 2,00 75,38

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 231,97 231,97

ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

1 7 ΟΙΚ 32.01.03 ΟΙΚ-3213 m3 84,00 3,00 252,00

2 8 ΟΙΚ 32.01.04 ΟΙΚ-3214 m3 90,00 15,00 1.350,00

3 9 ΟΙΚ 32.25.02 ΟΙΚ-3223.Α.4 m3 16,80 3,00 50,40

4 10 ΟΙΚ 32.25.03 ΟΙΚ-3223.Α.5 m3 16,80 16,00 268,80

5 11 ΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ 3816 m2 15,70 5,00 78,50

12 ΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) ΟΙΚ-3873 kg 1,07 50,00 53,50

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2.053,20 2.285,17

ΟΜΑΔΑ Γ:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 13 ΟΔΟ Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ-2921 μ.μ 9,60 70,00 672,00

2 14 ΟΔΟ Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ-2269A  μ.μ. 1,00 20,00 20,00

3 15 ΟΔΟ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-4120 0,45 1.345,00 605,25

4 16 ΟΔΟ Ν. Δ-6.1 ΟΔΟ-4421Β ton 86,50* 148,00 12.802,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 14.099,25 16.384,42

ΣΥΝΟΛΟ 16.384,42

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 2.949,20

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 19.333,62

Απρόβλεπτα 15,00% 2.900,04

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 22.233,66

Πρόβλεψη Αναθεώρησης 5,73

ΕΡΓΟ :  «Ανάπλαση προαυλίου χώρου 
Δημοτικού Σχολείου
 Τ.Κ. Γλυκόβρυσης »

     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ             ΥΠ. 
ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ

Κωδικός 
άρθρου

Άρθρο 
Αναθεώρησης Μερική 

Δαπάνη

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για 
την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση 
μηχανικών μέσωνσε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, 
με τη μεταφορά τους

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών 
μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 
λατομείου

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με 
μηχανικά μέσα

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών 
από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων 
μεθόδων καθαίρεσης, με τη μεταφορά τους

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει 
τα 30,00 m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

m2

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά βάρος 
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Κωδικός 
άρθρου

Άρθρο 
Αναθεώρησης Μερική 

Δαπάνη

50,00

18,00% 9,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 22.298,39

ΦΠΑ 24,00% 5.351,61

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ) 27.650,00

ΒΛΑΧΙΩΤΗ    22   /  10   / 2018 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι Συντάξαντες ΒΛΑΧΙΩΤΗ  22  /  10  /1018     ΒΛΑΧΙΩΤΗ    22   / 10   / 2018

Ο Αναπλ.  Προϊστάμενος Ο Αναπληρωτής Προϊσταμενος

της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

Υπηρ. Δόμησης & Τ. Υπηρεσιών

Τζαμουρής Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α΄ β. Τζαμουρής Γεώργιος

Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α΄ β. Δερτιλής Παναγιώτης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΕ & ΟΕ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 ΤμήματοςΤεχνικών 
Υπηρεσιών

Μηχανολόγος Μηχανικός με Α’ β.
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Αναφορά συμβατότητας για το ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΦΝΙ ΠΡΟΠΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.xls

Εκτέλεση σε 12/2/2014 11:51

Μικρή απώλεια πιστότητας Αρ. εμφανίσεων

9

Οι παρακάτω δυνατότητες σε αυτό το βιβλίο εργασίας δεν υποστηρίζονται από 
παλαιότερες εκδόσεις του Excel. Οι δυνατότητες αυτές μπορεί να χαθούν ή να 
υποβιβαστούν κατά την αποθήκευση αυτού του βιβλίου εργασίας σε 
παλαιότερη μορφή αρχείου.

Ορισμένα κελιά ή στυλ σε αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχουν μορφοποίηση 
που δεν υποστηρίζεται από την επιλεγμένη μορφή αρχείου. Αυτές οι μορφές θα 
μετατραπούν στην πλησιέστερη διαθέσιμη μορφή.
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