
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & 
ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 2017 

     

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Τιμαριθμική : 2012Γ 

 Σελίδα 1 από 6   



Τιμολόγιο μελέτης 

           

 Σελίδα 2 από 6   



Τιμολόγιο μελέτης 

           

 Σελίδα 3 από 6   



Τιμολόγιο μελέτης 

           

 Σελίδα 4 από 6   



Τιμολόγιο μελέτης 

           

 
ΑΡΘΡΑ 

           
A.T. : 1 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν1001 Γενικές εργασίες ανειδίκευτου εργάτη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1100 100%   
Γενικές εργασίες ανειδίκευτου εργάτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,31 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα ένα λεπτά 

           
A.T. : 2 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν2.01.01 Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως υλικών (κορμών δένδρων,θάμνων, υλικά 
προσχώσεων κλπ.) με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6071 100%   
Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως υλικών (κορμών δένδρων,θάμνων, υλικά προσχώσεων κλπ.),με την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση με αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφέλιμου 

Σελίδα 5 από 6   



Τιμολόγιο μελέτης 

           φορτίου 22 τόννων.Για μια ώρα λειτουργίας φορτοεκφορτώσεως και μεταφορά προιόντων εκσκαφής πάσης φύσεως 

με επιμέτρηση βάσει ωρών λειτουργείας. 
 
Εργασία ανηγμένη σε ωριαία δαπάνη λειτουργείας αυτοκινήτου. 
 
Τιμή ωριαία δαπάνη (h). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00 

(Ολογράφως) : σαράντα 

           
A.T. : 3 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α15 Καθαρισμός υφιστάμενων γεφυρών και τεχνικών οποιοδήποτε διαστάσεων 

   Κωδικός αναθεώρησης:       
Καθαρισμός υφιστάμενων γεφυρών και τεχνικών οποιαδήποτε διαστάσεων και 
τυχόν υπαρχόντων φρεατίων και απομάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, 
με μηχανικά μέσα (ελαστιχοφόρο εκσκαφέα περίπου 90 hp). 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
-η πρόσθετη δαπάνη λόγω ενδεχομένων δυσχερειών προσέγγισης του 
εξοπλισμού και μέσων, 
-η απασχόληση προσωπικού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, 
η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε οποιαδήποτε 
απόσταση, 
- η απόθεση και διάστρωση αυτών, 
- η δαπάνη των πάσης φύσεως μέτρων ασφαλείας. 
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόθεσης των προϊόντων καθαρισμού κοντά 
στο τεχνικό (μετά από έγκριση της υπηρεσίας), η διαμόρφωσή τους θα γίνει 
έτσι ώστε να αποφευχτούν επανεμφράξεις του τεχνικού. 
 
 
Τιμή ωριαία δαπάνη (h). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00 

(Ολογράφως) : πενήντα 

           
ΚΑΣΤΟΡΙΑ       2/6/2017 ΚΑΣΤΟΡΙΑ       2/6/2017 ΚΑΣΤΟΡΙΑ        2/6/2017 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΛΕΓΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ     

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. Β' 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α' 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΚΙΑΡΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α' 

           

Σελίδα 6 από 6 

 


