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ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ  

Έργο: Κατασκευή φέροντος οργανισμού από 
οπλισμένο σκυρόδεμα αποθήκης Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου 

ΣΙΓΡΙ - ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  Θέση:  ΣΙΓΡΙ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

 

Τιμολόγιο Μελέτης  

  

 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Ημερομηνία :    16/9/2019  

 

A.T.: 001  

ΟΙΚ-Α 32.1.1  Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3211  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, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  

 

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 (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.  
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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): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ     

 (Αριθμητικώς): 73,00      

 

 

A.T.: 002 

ΟΙΚ-Α 32.1.6  Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30   

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, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  

 

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 (αντοχής, 
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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): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ     

 (Αριθμητικώς): 101,00      

 

 

A.T.: 003 

ΟΙΚ-Α 38.3  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών     

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3816  100,00%  

 

      Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του 
πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-
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συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθμητικώς): 15,70      

 

 

A.T.: 004 

ΟΙΚ-Α 38.20.2  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 
B500C (S500s)  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  

 

      Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 / 
1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί 
οποιωνδήποτε τμημάτων έργου. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθμητικώς): 1,07      

 

A.T.: 010  

 

 

A.T.: 005 

ΑΤΗΕ Ν8836.1 Ταινία χαλύβδινη θερμά  επιψευδαργυρωμένη, (St/tZn) διαστάσεων 
30x3.5mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 042 100,00%  

 

Ταινωτός αγωγός ή αγωγός καθόδου, χαλύβδινος, θερμά γαλβανισμένος 30*3,5 χιλ (St) με πάχος 

επικάλυψης 300 γρ/μ2 κατά DIN 48801, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΉΣ διατομής για εγκατάσταση σε σύστημα 

κλωβού FARADAY, δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία συνδέσεως, πλήρως εγκατεστημένο μετά 

των δοκιμών 

  

Τιμή ανά μέτρο (m).  
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ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   Έντεκα και σαράντα έξι λεπτά  

      Αριθμητικώς:    11,46  

 

 

 

A.T.: 006 

ΑΤΗΕ Ν8836.10 Αγωγός συλλογής ή καθόδου χαλύβδινος θερμά 
επιψευδαργυρωμένος (St/tZn) Φ8 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 045 100,00%  

 

Συλλεκτήριος αγωγός ή αγωγός καθόδου, χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος (St) κυκλικής 

διατομής διαμέτρου εις mm γιά εγκατάσταση σε σύστημα κλωβού FARADAY, δηλαδή υλικά επί 

τόπου 

και εργασία συνδέσεως, πλήρως εγκατεστημένο μετά των δοκιμών. 

  

Τιμή ανά μέτρο (m).  

  

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   Έξι και τριάντα τέσσερα λεπτά  

      Αριθμητικώς:    6,34  

 

 

A.T.: 007 

ΑΤΗΕ Ν9342 Σύνδεσμος οπλισμού  (St/tzn) Φ10 / 40 X 4 mm χαλύβδινος, 
θεμελιακής γείωσης θερμά επιψευδαργυρωμένος 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 045 100,00%  

 

Στήριγμα χαλύβδινο, θερμά γαλβανισμένος 40*4 χιλ, (St) με πάχος επικάλυψης 300 γρ/μ2 κατά DIN 

48833, για τη στήριξη της ταινίας θεμελιακής γείωσης, μετον οπλισμό του κτιρίου, γιά εγκατάσταση 

σε σύστημα κλωβού FARADAY, δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία συνδέσεως, πλήρως 

εγκατεστημένο μετά των δοκιμών 

  

Τιμή ανά μέτρο (m).  

  

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   Επτά και ενενήντα λεπτά  

      Αριθμητικώς:    7,90  

 

 

A.T.: 008 

ΑΤΗΕ Ν8838.2 Σφιγκτήρας διασταύρωσης ή διακλάδωσης βαρέως τύπου 
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χαλύβδινος, θερμά γαλβανισμένος 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 042 100,00%  

 

 

Στήριγμα χαλύβδινο, θερμά γαλβανισμένος 20*3 χιλ, (St) με πάχος επικάλυψης 300 γρ/μ2 κατά DIN 

48845, KFI-10 ΔΙΑΣΤ. 60*60*4 XIL. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΉΡΙΞΗ εντός και εκτός του εδάφους, στρογγυλών αγωγών 

Φ8/10 και λάμας 30*3,5 χιλ. χαλύβδινων ή αλουμινίου γιά εγκατάσταση σε σύστημα κλωβού FARADAY, 

δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία συνδέσεως, πλήρως εγκατεστημένο μετά των δοκιμών. 

 

Τιμή ανά μέτρο (m).  

  

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   Επτά και ενενήντα λεπτά  

      Αριθμητικώς:    7,90 

 
 

 

 

Μυτιλήνη ___/___/______ 

Οι Μελετητές Μηχανικοί  

Μυτιλήνη ___/___/______ 

Ο Ελεγκτής Μηχανικός  

Μυτιλήνη___/___/______ 

 

ο Δ/ντής του Μουσείου  

 


