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«ΑNTIΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ».
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟ 1
Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 η αναφερόμενη στην περίληψη διακήρυξη τροποποιείται ως
ακολούθως:
Τεύχος «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ»
Α.Τ.6: Ωπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C25/30.
Έγχυτο σκυρόδεμα για την κατασκευή στοιχείων (πέδιλα, δοκοί, υποστυλώματα, πλάκες,
στηθαία) από ωπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων, ποιότητας C25/30 (XS1)
βάσει Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016). Προσθήκη υπερρευστοποιητή και
επιβραδυντή (SIKA ViscoCrete-300) κατά την ανάμειξη στο μίξερ της μονάδας παραγωγής
έτοιμου σκυροδέματος. Σε περίπτωση που αυτό δεν καθίσταται δυνατό, προσθήκη αυτών
στην βαρέλα κατά την αναχώρησή της από την μονάδα παραγωγής σκυροδέματος. Στη τιμή
μονάδος περιλαμβάνονται η προμήθεια του σκυροδέματος και όλων των απαιτούμενων
υλικών για τη σύνθεση και κατασκευή αυτού, η κατασκευή του ξυλοτύπου, η προμήθεια
όλων των απαραίτητων βοηθητικών υλικών, όπως πρόκες, φουρκέτες, βίδες, πεταλούδες,
κτλ, η προμήθεια και εφαρμογή του υπερρευστοποιητή και επιβραδυντή, η σκυροδέτηση σε
οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, η αφαίρεση και αποκομιδή των
ξυλοτύπων ενώ δεν περιλαμβάνεται ο σιδηρός οπλισμός. Η επιμέτρηση γίνεται σε κυβικά
μέτρα σκυροδέματος μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων και προκύπτει από τις πραγματικές
διαστάσεις και όγκο των κατασκευασθέντων στοιχείων.
Μονάδα: κυβικό μέτρο (m3)
Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα) m3: €220,00 (Διακόσια είκοσι ευρώ)
Α.Τ.7: Σιδηρός οπλισμός ωπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας B500C.
Σιδηρός οπλισμός υψηλής συνάφειας (νευροχάλυβας) κατηγορίας B500C σύμφωνα με τον
Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ-2008). Στην τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνονται η
προμήθεια, μορφοποίηση του σιδηρού οπλισμού βάσει των κατασκευαστικών σχεδίων και
τεχνικών λεπτομερειών, η κατασκευή αγκίστρων και απολήξεων, η μεταφορά του από το
εργοστάσιο παραγωγής ή/και μορφοποίησης στη θέση του έργου, η τοποθέτησή και
στερέωσή του καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά για την ασφαλή σταθεροποίησή του εντός
των ξυλοτύπων, όπως σύρματα, πρόκες, αποστάτες, καβίλιες κτλ. Η επιμέτρηση γίνεται σε
χιλιόγραμμα μάζας.
Μονάδα: χιλιόγραμμα μάζας (kg)
Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα) kg: €1,20 (Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά)

Τεύχος «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Α.Τ.6: Ωπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C25/30.
Έγχυτο σκυρόδεμα για την κατασκευή στοιχείων (πέδιλα, δοκοί, υποστυλώματα, πλάκες,
στηθαία) από ωπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων, ποιότητας C25/30 (XS1)
βάσει Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016). Προσθήκη υπερρευστοποιητή και
επιβραδυντή (SIKA ViscoCrete-300) κατά την ανάμειξη στο μίξερ της μονάδας παραγωγής
έτοιμου σκυροδέματος. Σε περίπτωση που αυτό δεν καθίσταται δυνατό, προσθήκη αυτών
στην βαρέλα κατά την αναχώρησή της από την μονάδα παραγωγής σκυροδέματος. Στη τιμή
μονάδος περιλαμβάνονται η προμήθεια του σκυροδέματος και όλων των απαιτούμενων
υλικών για τη σύνθεση και κατασκευή αυτού, η κατασκευή του ξυλοτύπου, η προμήθεια
όλων των απαραίτητων βοηθητικών υλικών, όπως πρόκες, φουρκέτες, βίδες, πεταλούδες,
κτλ, η προμήθεια και εφαρμογή του υπερρευστοποιητή και επιβραδυντή, η σκυροδέτηση σε
οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, η αφαίρεση και αποκομιδή των
ξυλοτύπων ενώ δεν περιλαμβάνεται ο σιδηρός οπλισμός. Η επιμέτρηση γίνεται σε κυβικά
μέτρα σκυροδέματος μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων και προκύπτει από τις πραγματικές
διαστάσεις και όγκο των κατασκευασθέντων στοιχείων.
Μονάδα: κυβικό μέτρο (m3)
Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα) m3:
Α.Τ.7: Σιδηρός οπλισμός ωπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας B500C.
Σιδηρός οπλισμός υψηλής συνάφειας (νευροχάλυβας) κατηγορίας B500C σύμφωνα με τον
Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ-2008). Στην τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνονται η
προμήθεια, μορφοποίηση του σιδηρού οπλισμού βάσει των κατασκευαστικών σχεδίων και
τεχνικών λεπτομερειών, η κατασκευή αγκίστρων και απολήξεων, η μεταφορά του από το
εργοστάσιο παραγωγής ή/και μορφοποίησης στη θέση του έργου, η τοποθέτησή και
στερέωσή του καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά για την ασφαλή σταθεροποίησή του εντός
των ξυλοτύπων, όπως σύρματα, πρόκες, αποστάτες, καβίλιες κτλ. Η επιμέτρηση γίνεται σε
χιλιόγραμμα μάζας.
Μονάδα: χιλιόγραμμα μάζας (kg)
Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα) kg:

