
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  

Αποχέτευσης Λέσβου 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Σαχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Σαχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Προκοπίου Ηρακλής                         

Σηλέφωνο : 2251046755 

Fax  : 2251040121 

Ε-mail  : protokolo@deyamyt.gr 

ΤΠΗΡΕΙΑ: 

 

Περίφραξη Εγκαταστάσεων 

Επεξεργασίας Λυμάτων 

Άντισσας  

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 

 

62/2021 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

HORIZON 2020 HYDROUSA 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 9.973,49 € χωρίς Υ.Π.Α. 

 
 
 

ΣΕΤΦΟ 5 

 

ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ 

 

 
Άρθρο 1ο: Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6441  

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L", με αντηρίδες,  διαστάσεων 40Φ40Φ4, συμπεριλαμβανόμενης της 

διάνοιξης οπών πρόσδεσης, πλήρως τοποθετημένοι, με πάκτωση σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την αξία του). 

την τιμή περιλαμβάνονται τα μικροϋλικά σύνδεσης. 

Πάσσαλος 

Σοποθέτηση ανά 2,00 μ. 

Μήκος τμήματος προς αποκατάσταση 

περίφραξης  200 μ.  

      

Ύψος (μ) βάρος (kgr/m) 

βάρος/τμχ 

(kgr) Σεμάχια 

    2,5 1,84 4,6 100 

  

460,00 kgr  

Αντιρήδες 

Ύψος (μ) βάρος (kgr/m) βάρος/τμχ Σεμάχια 

    2,5 1,84 4,6 22 

  

101,20 kgr  

ΤΝΟΛΟ 561,20 kgr  

Άρθρο 2O: υρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 

υρματόπλεγμα περίφραξης βαρέου τύπου γαλβανισμένο (Υ 2,00 mm) με τετραγωνική οπή 4 cm και βάρους 1,25 kg/m2, 

τοποθετημένο σε πασσάλους.  

Μήκος 

περίφραξης:  200 μ 

     Ύψος 2,00 μ 

     ΤΝΟΛΟ 400 m2 

Άρθρο 3ο :ύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6446.1  

ύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο, απλό ή διπλό τοποθετημένο, με πρόσδεση με γαλβανισμένο σύρμα σε πασσάλους 

περιφράγματος, σε οσεσδήποτε σειρές οριζόντιες, κατακόρυφες και διαγώνιες, σύμφωνα με την μελέτη. 

Μήκος: 200 μ 

  ειρές: 3 

  ΤΝΟΛΟ 600 m2 

Άρθρο 4ο: Κατασκευή και τοποθέτηση θύρας εισόδου συρόμενης                                                                                                

ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΟΙΚ 6225                                                                                                                                                         

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή 

μη, με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm, με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με σταθερούς 

ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από κοιλοδοκούς, με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα 

μαύρη, κοιλοδοκοί, σιδηρά προφίλ, υλικά σύνδεσης, τοποθετήσεως και λειτουργίας,  κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή 

παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης (χωρίς την προμήθεια) του 

μηχανισμού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ 03-08-02-00 "ιδηρά κουφώματα". 

 

Μήκος 

πασσάλων: 

12,8+4,20 +17,5 34,5 μ     

Φιαστά: 6Φ3,10 18,6 μ     

      53,1 μ 

Πλέγμα:  6,40 Φ 2,10     13,44  μ2 
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Εργασία: 

Σεχνίτης Ώρες εργασίας Ωρομίσθιο      

 8 19,87      

Εργάτης Ώρες εργασίας Ωρομίσθιο      

 5 15,31      

 
Άρθρο 5ο: 32.05         κυροδέματα μικρών έργων  

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, 

ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΣ), με την διάστρωση και την 

συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, 

χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η 

εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο 

κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα 

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με 

βάση το άρθρο 32.02. 

                               

32.05.03     Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

      Κωδικός Αναθεώρησης         ΟΙΚ-3213  

Διαστάσεις βάσεων πασσάλων: 0,4Φ0,4Φ0,6 0,096 

    

 

αντηρίδων: 0,4Φ0,4Φ0,5 0,080 

    Αριθμός πακτωμένων πασσάλων: 100 

  

9,60 

 Αριθμός πακτωμένων αντηρίδων: 22 

  

1,76 

 ΤΝΟΛΟ 11,36 μ3  

 
 
 
 
 
 
 
 Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΕΛ ΛΕΒΟΤ 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ 

ΔΕΤΑΛ 

 

 

 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΗΡΑΚΛΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Σ.Ε 

 

ΒΑΙΛΑΡΟ ΩΣΗΡΗ 

ΦΗΜΙΚΟ 

 


