
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Εργασίες στο κτιριο "Μουσείο Αλατος"

Αρ. Μελέτης: 9/2019

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων 
κλπ χώρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100%

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω
των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε
βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε
ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται
ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν
απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), 
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      10 x 0,22 =    2,20
Συνολικό κόστος άρθρου 5,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή
χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
επίχωση.

ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), 
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      10 x 0,22 =    2,20
Συνολικό κόστος άρθρου 17,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,90

(Ολογράφως) : δέκα επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΠΡΣ 2921 Πρόχυτα κράσπεδα εκ σκυροδέματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2921 100%

Πρόχυτα κράσπεδα εκ σκυροδέματος (ανά τρέχον μέτρον τοποθετηθέντος κρασπέδου).
Προμήθεια  επί τόπου των έργων και τοποθέτησις προχύτων κρασπέδων διατομής μέχρι
0,06  Μ2,  μετά  της τσιμεντοκονίας αρμολογίας και στερεώσεως των κρασπέδων, του
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σκυροδέματος  αντιστηρήξεως,  αλλά  άνευ  της  δαπάνης  κατασκευής  της εδράσεως
αυτών.
(MM)
α) Προμήθεια προχύτου κρασπέδου
επί τόπου των έργων                (301) ΜΜ     1,00x     3,67 =            3,67
β) Τσιμεντοκονία δια την έδρσιν
και αρμολόγησιν                    (652) m3    0,002x   163,51 =            0,33
γ) Σκυρόδεμα αντιστηρίξεως
κρασπέδων                         (2522)       0,005x   173,24 =            0,87
δ) Εργασία προσεγγίσεως και τοπο-
θετήσεως κρασπέδου και διάστρωσις
τσιμεντοκονίας
         Τεχνίτης                  (113)  h     0,40x    19,87 =            7,95
         Εργάτης ανειδίκευτος      (111)  h     0,40x    15,31 =            6,12
                                              ----------------------------------
                                               ΤΕ                          18,94

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,94

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9316.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1/2  
ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  γιά  την  διέλευση καλωδίων κλπ  δηλαδή προμήθεια
μεταφορά  και  τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε
οποιαδήποτε  θέση  με  τα  ειδικά  τεμάχια  και  μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που
απαιτούνται
(1 m)
 9316.  1  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου  1/2   ins
Υλικά
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ  1/2    ins
προσαυξημένος κατά 10% γιά ειδικά τεμάχια
φθορά και μικροϋλικά συνδέσεως κλπ
    566. 1                               m    1,10x         2,75 =          3,03
Εργασία
                Τεχν (003)               h    0,10x        19,87 =          1,99
                Βοηθ (002)               h    0,10x        16,84 =          1,68
                                                      --------------------------
                                                      Αθροισμα              6,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9342 Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Γείωση  από  γαλβανισμένο  σιδηροσωλήνα , δηλαδή κατασκευή και έμπηξη στο έδαφος
μιάς  γειώσεως  αποτελούμενης από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με όλα τα μικρουλικά
που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ.
(1 τεμ)
Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 2ins μήκους 2,50m
Yλικά
Σιδηροσωλήνας Φ 2ins προσαυξημένος
κατά 20% για μικρουλικά, κολλάρα
γειώσεως κλπ.
(566.6)                               m    1,20x  2,50x     10,3 =         30,90
Εργασία
                           Τεχν    (003)  h    0,30x       19,87 =          5,96
                           Βοηθ    (002)  h    0,30x       16,84 =          5,05
                                                      --------------------------
                                                      Αθροισμα             41,91
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 41,91

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και ενενήντα ένα λεπτά
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