
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Διαμόρφωση χώρου για μετεγκατάσταση 
πιάτσα ΤΑΧΙ στο Μεσολόγγι 
 

     

     

Αρ. 
Μελέτης: 

14/2019 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Τιμαριθμική : 2012Γ 

A.T. : 1 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους 
κρουστικού εξοπλισμού 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100% 
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών 
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      10 x 0,19 =    1,90 
Συνολικό κόστος άρθρου 29,90 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,90 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

είκοσι εννέα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 2 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.1 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων 
μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 100% 
 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο, 
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την 
φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους 
καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
 
 
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 
 
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
ΕΥΡΩ : 1,60 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km) 
(0,20€/m3.km)      20 x 0,20 =    4,00 
Συνολικό κόστος άρθρου 5,60 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 4 
 

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. 

Σελίδα 1 από 2   



Τιμές Εφαρμογής 
     

 
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) 
(0,19€/m3.km)      10 x 0,19 =    1,90 
Συνολικό κόστος άρθρου 17,60 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,60 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

δέκα επτά και εξήντα λεπτά 

     

ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ       
6.3.2019  

ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
6.3.2019 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

    

ΚΟΝΤΟΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

     



Σελίδα 2 από 2 
. 


