
 
 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 4 ΣΟ ΣΜΗΜΑ «ΑΛΟ ΒΔΪΚΟΤ – 

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΗ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 
2 ΣΟ ΣΜΗΜΑ «ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΓΗΜΟ ΙΛΙΟΤ) – 

ΣΑΘΜΟ ΠΡΟΑΣΙΑΚΟΤ ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ» 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ  

RFP-368/19 
Α.. 82877 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ 
 

                                                             Σελίδα 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 4 ΣΟ ΣΜΗΜΑ «ΑΛΟ ΒΔΪΚΟΤ – 

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΗ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 
2 ΣΟ ΣΜΗΜΑ «ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΓΗΜΟ ΙΛΙΟΤ) – 

ΣΑΘΜΟ ΠΡΟΑΣΙΑΚΟΤ ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ» 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ  

RFP-368/19 
Α.. 82877 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ 
 

                                                             Σελίδα 2 

 

 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΔΛΔΣΗ 

 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Ιζρύνπλ νη γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Τκήκαηνο Α’ θαη νη γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ΤΟΠ. 1. ηνπ 
Τκήκαηνο Β’ / θεθ. Α’ ηνπ Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη παξνρήο 
Τερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ Δπηζηεκνληθώλ Υπεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηνλ λ.4412/2016. 

 
Οη ηηκέο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί ζε ζρέζε κε ηηο Τηκέο Καλνληζκνύ 
Ακνηβώλ θαη Υπεξεζηώλ ιακβάλνληαο ππόςε ηθ=1,218 , ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 3 
(Αξ.Πξση. ΓΝΣ/12546/ΦΝ439.6/19.3.2019) ηεο Γηεύζπλζεο Ννκνζεηηθνύ Σπληνληζκνύ ηνπ 
Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ. 
 
 

ΑΡΘΡΑ  ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 
 
ΑΣ1-Σπιγυνιζμοί (ζσεηικό άπθπο ΣΟΠ. 2) 
 
Γηα ηελ αλαγλώξηζε, επηζήκαλζε, γσληνκέηξεζε, ππνινγηζκό, ζύληαμε δηαγξάκκαηνο θαη ηελ 
εμαζθάιηζε, νη ηηκέο γηα θάζε ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν, σο θαη νη αληίζηνηρεο γηα ηελ θαηαζθεπή 
θάζε βάζξνπ, νξίδνληαη ζε Δπξώ, ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

α/α Δνδείξειρ επγαζιών ΙΙΙ ηάξηρ 

1. Τξηγσλνκεηξηθό ζεκείν 2192,40 

2. Βάζξν ύςνπο 1,10κ. 688,17 

3. Βάζξν ύςνπο 0,40κ. 79,17 

 
 
ΑΣ2-Πολςγυνομεηπίερ (ζσεηικό άπθπο ΣΟΠ. 3.1.β) 
 
Γηα ηελ αλαγλώξηζε, εγθαηάζηαζε πνιπγσλνκεηξηθνύ δηθηύνπ κε απιή (πξόρεηξε) ζήκαλζε, 
γσληνκέηξεζε, πιεπξνκέηξεζε, ππνινγηζκό νδεύζεσλ θαη πςνκέηξσλ, θαζώο θαη ηε 
ζύληαμε δηαγξάκκαηνο θαη ηελ εμαζθάιηζε ε ηηκή αλά πνιπγσληθό ζεκείν νξίδεηαη σο 
παξαθάησ : 
 
Δληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ ή ζε νδνύο κεγάιεο θπθινθνξίαο : 79,17 Δπξώ. 

 
 
ΑΣ3 – Γευμεηπικέρ Υυποζηαθμήζειρ (ζσεηικό άπθπο ΣΟΠ. 4) 
 
Γηα ηελ αλαγλώξηζε, γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε, ππνινγηζκό πςνκέηξσλ, ζύληαμε 
δηαγξάκκαηνο θαη εμαζθάιηζε, γηα θάζε ρηιηόκεηξν απιήο ρσξνζηάζκεζεο, νη ηηκέο νξίδνληαη 
ζε Δπξώ σο εμήο : 
 
1. Πεδηλό έσο 10% : γηα ρσξνζηάζκεζε πςειήο αθξίβεηαο : 158,34 Δπξώ 
2. Η ηηκή ρσξνζηαζκηθήο αθεηεξίαο επί βάζξνπ (ρσξίο ρσξνζηάζκεζε) νξίδεηαη ζε 133,98 

Δπξώ 
3. Η ηηκή ήινπ επί θηίζκαηνο νξίδεηαη ζε 31,67 Δπξώ 

4. Ο ππνινγηζκόο δηθηύνπ, κε ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ, νξίδεηαη ζε 274,05 
Δπξώ γηα θάζε πνιύγσλν ή ηξίγσλν. 
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ΑΣ4-Δπίγειερ ηοπογπαθικέρ αποηςπώζειρ αδόμηηυν εκηάζευν (ζσεηικό άπθπο 

ΣΟΠ. 5Α) 
 
Γηα ηελ ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε ζε αδόκεηεο εθηάζεηο/πεξηνρέο, ηε δεκηνπξγία ςεθηαθνύ 
κνληέινπ εδάθνπο, ηελ παξάδνζε ησλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ θαη όισλ ησλ ζηνηρείσλ 
κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκώλ ζε αλαινγηθή θαη ςεθηαθή κνξθή, νη ηηκέο γηα θάζε ζηξέκκα 
αλάινγα κε ηελ θιίκαθα θαη ηε κνξθνινγία εδάθνπο νξίδνληαη ζε επξώ ζύκθσλα κε ηνλ 
παξαθάησ πίλαθα (ππάξρνληνο ηξηγσλνκεηξηθνύ, πνιπγσλνκεηξηθνύ θαη ρσξνζηαζκηθνύ 
δηθηύνπ) : 

 
α/α Μοπθολογία εδάθοςρ 
 (εγκάπζιερ κλίζειρ) 

Σιμή αμοιβήρ (€/ζηπ.) 
για κλίμακα 1:500 

1. Κιίζε εδάθνπο 0-10% 36,54 

2. Σε πνιύ θαιπκκέλα από θύηεπζε εδάθε όπσο θαη 
ζε θαιπκκέλα από ύδαηα εδάθε, ε ηηκή 
πξνζαπμάλεηαη θαηά 60% ηεο αληίζηνηρεο 
θαηεγνξίαο εδάθνπο θιίζεο 0-10% 

58,46 

 

 
ΑΣ5-Δπίγειερ ηοπογπαθικέρ αποηςπώζειρ δομημένυν εκηάζευν (ζσεηικό 

άπθπο ΣΟΠ. 6Α) 
 
1. Γνκεκέλεο ζεσξνύληαη εθηάζεηο πνπ ν αξηζκόο ησλ ζεκείσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ζρήκαηα 
ησλ θαηαζθεπώλ θάζε είδνπο (θηίζκαηα, απνζήθεο, πεξηθξάμεηο, ηνηρία, ηερληθά έξγα, 
ππιώλεο ΓΔΗ, θ.ι.π.) ππεξβαίλεη ηα 60 αλά 10 ζηξέκκαηα. 
 
2. Γηα ηελ ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε ζε δνκεκέλεο εθηάζεηο/πεξηνρέο, ηε δεκηνπξγία 
ςεθηαθνύ κνληέινπ εδάθνπο, ηελ παξάδνζε ησλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ θαη όισλ ησλ 
ζηνηρείσλ κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκώλ ζε αλαινγηθή θαη ςεθηαθή κνξθή, νη ηηκέο γηα θάζε 
ζηξέκκα αλάινγα κε ηελ θιίκαθα θαη ηελ ππθλόηεηα ησλ ζεκείσλ πνπ πεξηγξάθνπλ 
θαηαζθεπέο θάζε είδνπο, νξίδνληαη ζε Δπξώ ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ( 
ςπάπσονηορ ηπιγυνομεηπικού, πολςγυνομεηπικού και συποζηαθμικού δικηύος )  : 

 
α/α Καηηγοπία κάλςτηρ 
 (Πςκνόηηηα ζημείυν πος πεπιγπάθοςν 

καηαζκεςέρ κάθε είδοςρ) 

Σιμή αμοιβήρ (€/ζηπ.) 
για κλίμακα 1:500 

1. Ι  (ππθλνδνκεκέλε, πάλσ από 200 ζεκεία) 121,80 

2. ΙΙ (αξαηνδνκεκέλε, από 60 - 200 ζεκεία) 73,08 
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