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Τιμολόγιο μελέτης 
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Τιμολόγιο μελέτης 
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Τιμολόγιο μελέτης 
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Τιμολόγιο μελέτης 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

 
ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β65.1.1 Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2311 100%  
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ EN10244-2, με ελάχιστη 
ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε ρόλους, για την κατασκευή φατνών μορφής 
κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, 
τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 "Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών 
και επιχωμάτων (Serasanetti)". 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής πλέξης, διαμέτρου 
2,70 ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του γαλβανισμένου σύρματος ραφής Φ 2,20 
ή 2,40 mm (κατ' αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος 
ενίσχυσης των ακμών κατά τις επιμήκεις πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ' αντιστοιχία με τηv 
ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών), 
 
- η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες μεταφορές. 
 
Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από το οποίο 
κατασκευάζεται το πλέγμα. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70 
(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 2 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β65.2 Κατασκευή φατνών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2312 100%  
Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, 
προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 "Συρματοκιβώτια 
προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)". 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων, 
 
- η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων, 

Σελίδα 7 από 10   
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- η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα, 
 
- η σύνθεση των φατνών, 
 
- η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων, 
 
- η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς 
 
- η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους. 
 
Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής κιβωτίων ή σάκων ή 
οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50 

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 3 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β65.3 Πλήρωση φατνών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2313 100%  
Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους λατομείου 
διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων αλλά μικρότερων από 0,25 m, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 "Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)". 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις, 
 
- σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου, 
 
- η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και χειρωνακτική 
υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων. 

ΕΥΡΩ : 17,30 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=10km, 
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 19,50 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,50 
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 4 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.01.01 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - 
ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6053 100%  
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 
γαιώδη - ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), 
οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων 
δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 "Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων" 
 
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου 
μεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα 
με τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη. 
 
Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 0,62 

(Ολογράφως) : εξήντα δύο λεπτά 

A.T. : 5 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.06.01 Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού 

Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6058 100%  
Εκτέλεση εκβαθύνσεων και διαπλατύνσεων κοίτης ποταμών ή ρεμμάτων (έργα 
διευθετήσεων) με χρήση μηχανικού εξοπλισμού οποιουδήποτε τύπου, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, 
ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων". 
 
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου 
μεγαλύτερης από 50cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 
 
Επιμέτρηση σε σωρούς στην όχθη ή το ανάχωμα. 
Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,72 

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : 6 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.01 Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6079 100%  
Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος, με βαθμό συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά 
φαινόμενη πυκνότητα >= 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτουμένου νερού 
διαβροχής, η απασχόληση μηχανημάτων διάστρωσης και συμπύκνωσης και η εκτέλεση 
δοκιμών συμπύκνωσης ανά 1.000 m3 αναχώματος και τουλάχιστον μιας ανά αυτοτελές 
τμήμα του αναχώματος. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) ετοίμου συμπυκνωμένου αναχώματος βάσει στοιχείων 
αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,62 

(Ολογράφως) : εξήντα δύο λεπτά 

A.T. : 7 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.09.01 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067 100%  
Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου 
(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη 
υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από 
οποιαδήποτε απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή 
τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού. 
 
Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
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ΕΥΡΩ : 4,60 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=10km, 
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 6,80 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,80 
(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 8 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 8.04.03 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6158 100%  
Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις με ή χωρίς υποβοήθηση 
μηχανικών μέσων. 
Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
μελέτη. 
 
Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή πάχη 
λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη. 
 
Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται 
ιδιαιτέρως με βάση το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,50 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 

A.T. : 9 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\8.04.05 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου, βάρους 20 έως 100 kg 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6157 100%  
Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις με ή χωρίς υποβοήθηση 
μηχανικών μέσων. 
Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
μελέτη. 
 
Με λίθους λατομείου, βάρους 20 έως 100 kg. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή πάχη 
λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη. 
 
Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται 
ιδιαιτέρως με βάση το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 14,50 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά 
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Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής         

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΝΑΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΚΙΑΡΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Βεβαιώνεται το ακριβές αντίγραφο 
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