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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Έργο: Διαμόρφωση στεγασμένου χώρου 
προπόνησης αθλητών 

  Θέση: Καρδίτσα 

 
Τιμολόγιο Μελέτης  

 

A.T.: 001  
 
ΣΧ. 0σχ.72.11  Προκατασκευασμένο ελαστικό δάπεδο ταρτάν πάχους 13,5 mm,  IAAF   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7211  100,00%  
 
      Προκατασκευασμένο ελαστικό δάπεδο ταρτάν πάχους 13,5 mm,  IAAF,  όπως περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 65,00      
 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.5  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3215  100,00%  

 
      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), 
με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί 
των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής 
των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, 
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η 
μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών 
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(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά 
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο 
σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά 
με δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας 
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος 
από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες 
και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 95,00      
 

A.T.: 003  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.16.3  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Κιγκλιδώματα από 

σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους. Από σιδηροσωλήνες 
γαλβανισμένους Φ 2''  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6418  100,00%  

 
      Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά 
τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 12,30      
 

A.T.: 004  
 
ΣΧ. Ν64.1.1  Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού ελάσματος 35χ50 mm,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6401  100,00%  
 
      Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού ελάσματος 35χ50 mm με τον χρωματισμό.    
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( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 2,00      
 

A.T.: 005  
 
ΣΧ. Ν64.1.1.1  Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών παραθύρων διαστάεων  2,00 Χ 

0,80 μ., βαμμένο, ανακλινόμενο με τζάμι αρμέ και πλέγμα εξωτερικά   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6401  100,00%  
 
      Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών παραθύρων διαστάεων  2,00 Χ 0,80 μ., βαμμένο 
ηλεκτροστατικά , ανακλινόμενο με τζάμι αρμέ και πλέγμα εξωτερικά.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 600,00      
 

A.T.: 006  
 
ΣΧ. Ν74.11.1  Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων ασφαλείας 

κατασκευασμένων από αφρώδες υλικό πάχους τουλάχιστον 5 εκ. , 
επενδεδυμένο με PVC θερμοκολλημένο, καθώς και με «μπουντούζια» 
για τη στερέωσή του   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7912  100,00%  

 
      ΓΠρομήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων ασφαλείας κατασκευασμένων από 
αφρώδες υλικό πάχους τουλάχιστον 5 εκ. , επενδεδυμένο με PVC θερμοκολλημένο, καθώς και με 
«μπουντούζια» για τη στερέωσή του.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 70,00      
 

A.T.: 007  
 
Σχετ. Ν8766.1.1  Καλώδιο τύπου ΝΥM  εντός πλαστικού σωλήνα Φ32 mm.  Διατομής:3 Χ 

2,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο  εντός σωλήνα σπιράλ Φ32 mm,, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε 
στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50      
 

A.T.: 008  
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Σχετ. Ν52  Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'Ντεκαπέ' μετά θύρας εντοιχισμένος, προστασίας P30, 
διαστάσεως 50Χ30cm με  τα όργανα αυτού (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και  μετά 
των στηριγμάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων 
εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικρουλικών και του χρωματισμού των μεταλλικών μερών με 
μεταλλικό χρώμα ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση περιλαμβανομένης της εργασίας 
εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων του πίνακος, της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραμμών 
αφίξεως και αναχωρήσεως, των δοκιμών κλπ για παράδοση σε λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 200,00      
 

A.T.: 009  
 
Σχετ. Ν8971.1.4  Φωτιστικό σώμα   LED, ισχύος 15 W  απλό .   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  
 
      Φωτιστικό σώμα οροφής τύπου LED , ισχύος 15 W,    αποτελούμενο από βάση από αλουμίνιο και 
καλυμμα από πολυκαρβονικό , με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, στεγανότητας IP  55  και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 55,00      
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