
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

  ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                            ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ 

  ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                            ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΤΚ ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

 

                                        ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
                             ---------------------------------------------------------- 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ον (ΟΙΚ 2124) Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες  με 

χρήση μηχανικών μέσων ,πλάτους βάσεως έως 3,00m ή μεγαλυτέρου των 3,00m επιφανείας 

βάσεως έως 12,00m2 σε βάθος μέχρι 2,00m2απο το χαμηλότερο χείλος της διατομής μετα της 

φορτοεκφόρτωσης επι αυτοκινήτου και μεταφορά σε οιανδήποτε απόσταση. 

Ενα μέτρο κυβικό ευρώ Εξι-----------------------------------------------------------------------6,00 

 

ΑΡΘΡΟ 2ον (ΟΙΚ 4312) Λιθοδομές απο αργούς λίθους και των απαιτουμένων γωνιολίθων μεγάλων 

αγκωναριών και μικρών παραγκωνίων για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης και σε οποιοδήποτε 

ύψος ή βάθος απο το έδαφος ή βάσεως με ανωτάτη στάθμη πάνω απο το μέσο υψόμετρο κάθε 

πλευράς μή υπερβαίνων τα 1,50m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο Ευρώ Ογδόντα επτά-------------------------------------------------------87,00 

 

ΑΡΘΡΟ  3ον (ΟΙΚ 4307) Λιθοδομές απο αργούς λίθους και των απαιτουμένων γωνιολίθων 

μεγάλων αγκωναριών και μικρών παραγκωνίων γιάτοιχους δύο ορατών όψεων σε οποιοδήποτε 

ύψος απο το έδαφος με ανωτάτη στάθμη πάνω απο΄το μέσο υψόμετρο κάθε πλευράς μη 

υπερβαίνων τα 1,5 m 

Τιμή ανα κυβικό μέτρο ευρώ Εκατόν έξι ----------------------------------------------------------106 

 

ΑΡΘΡΟ 4ον (ΟΙΚ 4501)Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων τοίχων απο σκληρούς λίθους λατομείου σε 

οποιαδήποτε στάθμη απο το δάπεδο εργασίας κατα την δόμηση των τοίχων.Συμπεριλαμβάνεται η 

διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια , η κατεργασία των προσώπων των 

λίθων και καθαρισμός της επιφανείας απο το κονίαμα. 

Τιμή ανα τετραγωνικό μέτρο ευρώ Εννέα---------------------------------------------------------9,00 

 

ΑΡΘΡΟ 5ον (ΟΙΚ 7102) Αρμολογήματα όψεων υφιστάμενων τοιχοδομών σε οποιαδήποτε ύψος με 

τσιμεντοκονίαμα των 450 κιλών τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 

των υλικών επί τόπου η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων η διαβροχή του τοίχου 

αμέσως πρίν απο την έναρξη του αρμολογήματος η πλήρωση με τσιμεντοκονία η συμπίεση η 

μόρφωση και ο τελικός καθαρισμός  τα απαιτούμενα ικριώματα κλπ. 

Τιμή ανα τετραγωνικό μέτρο ευρω Εντεκα και είκοση λεπτά-----------------------------------11,20 

 

ΑΡΘΡΟ 6ον (ΟΙΚ 7311) Επιστώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5cmκαι 

επιφανείας άνω των 0,10m2επι υποστρώματος απο ασβεστοκονίαμα αρμολογούμενους με 

τσιμαντοκονίαμα των 450κιλών,με τα υλικά ,πλάκες ,τσιμεντοκονίαμα κ.λ.π.επί τόπου εργασία 

πλήρους κατασκευής, 

Τιμή ανα τετραγωνικό μέτρο ευρώ Είκοση δύο και πενήντα λεπτά,---------------------------22,50 

 

ΑΡΘΡΟ 7ον. ΟΙΚ3214Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 γιά την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 

τσιμεντοστρώσεις δρόμων κλπ.Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά των αδρανών υλικών απο 

τόπο παραγωγής μέχρι του έργου. 

Ενα μέτρο κυβικό ευρώ Εννενήντα--------------------------------------------------------------------90,00 



 

ΑΡΘΡΟ 8ονΟΙΚ 3873 Προμήθεια μεταφορά καιτοποθέτηση Δομικών πλεγμάτων Β500C 

Eνα χιλιόγραμμο Ευρώ Ενα και ένα λεπτό--------------------------------------------------------------1,01 
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