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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση 
του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά 
παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 
περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό 
του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι:
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του 
Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 
1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός 
των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. 
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων 
προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, 
σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε 
άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες 
εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης 
φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών 
οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 
οπουδήποτε αλλού.
1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων 
του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, 
καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, 
καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
Περιβαλλοντικούς Ορους.
1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και 
µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-σκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους 
όρους δηµοπράτησης, συγκροτήµατων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των 
µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές 
από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-
λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.
1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις 
εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.
1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων 
προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης 
ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, 
ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους. 
1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως «δοκιµαστικών τµηµάτων» που 
προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
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µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)
1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, 
εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται 
τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, 
χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο 
του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών 
ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.12 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων 
και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος 
Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]). 
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη 
του Εργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 
1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), 
(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι 
παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών), 
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.), 
(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων, 
(ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις 
λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου 
(στ)στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, 
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες 
συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως 
ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, 
όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές 
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 
ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη 
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της 
αρχικής σήµανσης.
1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και 
πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του 
έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 
εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός 
οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του 
Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης 
των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο 
της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς 
έλεγχο.
1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη.
1.18 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 
1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα όσο και τα υπάρχοντα 
έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς 
το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και 
ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.22 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε 
βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα 
συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή 
επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα 
φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί 
υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων 
µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της 
Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που 
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από 
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ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων 
χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση 
σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την 
περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, 
όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων 
που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών.
1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, για 
τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.29 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, 
όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ.
1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς 
Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο µέχρι και την 
παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.32 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που 
βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου.
1.33 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου 
δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από 
την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών 
από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.
1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.
Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο 
οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης 
εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα 
επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που 
περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, 
οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο 
παράδειγµα:
(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC κλπ
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του 
χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:

DN / DM 

όπου DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο.

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος.

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται 
αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο: 

DN / 12

           όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα 
γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο: 

ΒN / 240

            όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ 
δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις 
συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
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Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km 0.28  
- απόσταση >= 5 km 0,21  

Με παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές)
- απόσταση < 5 km 0,22 
- απόσταση >= 5 km 0,18  

Εκτός πόλεως
 � οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km 0,20  
- απόσταση >= 5 km 0,19  

 � οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km 0,25  
- απόσταση  >= 5 km 0,21  

 � εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km 0,22  
- απόσταση >= 3 km 0,20  

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι 
εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα 
επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ Ο∆Ο), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που 
επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 
αναθεώρηση του µεταφορικού έργου).
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ΑΡΘΡΑ

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1123.Α

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε 
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης των πρανών 
και του πυθµένα τους, 

- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων,

- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου

- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες, 

- η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης και ο 
σχηµατισµός των αναβαθµών 

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των προϊόντων 
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή 
επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές 
θέσεις

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση κοπή, 
εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε οποιαδήποτε απόσταση

- η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος" µέχρι του 
βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή 
ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση 
κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη 
δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

- οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων

- η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που 
οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 
µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 
τοπικούς περιορισµούς. 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, πλακοστρώσεων, 
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δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισµού τους, καθώς και 
πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιµολογίου.

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων 
συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία 
αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές 
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.

ΕΥΡΩ : 0,65 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα πέντε λεπτά

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      10 x 0,19 =    1,90
Συνολικό κόστος άρθρου 2,55

Ευρώ (Αριθµητικά) : 2,55

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α04.1 ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1212

∆ιάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατοµής, που κατασκευάζεται µεµονωµένα και ανεξάρτητα από τις 
γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατοµής, και για τα τµήµατά της πλάτους µικρότερου 
ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, περιλαµβανοµένης και της αποξήλωσης 
ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρµατοκιβωτίων, µανδρότοιχων 
κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, µετά της µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η εκσκαφή µε οιαδήποτε µηχανικά µέσα, 

- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους µε σε οποιαδήποτε 
απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή 
πλεονάζοντα, συµπεριλαµβανοµένης της τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαµέσων φορτοεκφορτώσεων. 

- η µόρφωση των πρανών και του πυθµένα της τάφρου.

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριµένων 
συµβατικών σχεδίων, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.

ΕΥΡΩ : 1,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τρία και εβδοµήντα λεπτά

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), 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 3,70

Ευρώ (Αριθµητικά) : 3,70

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α14 Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου ερείσµατος, σε κάθε 
είδους έδαφος

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1310

Καθαρισµός και µόρφωση πρανών και πυθµένα υφιστάµενης τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου 
ερείσµατος, σε κάθε είδους έδαφος, µε διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη µελέτη, που 
θα εκτελεσθεί µε µηχανικά µέσα ή/και εργαλεία χειρός, µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
- η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης µηχανικών µέσων,

- η δαπάνη της εργασίας καθαρισµού της τάφρου και µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα της ή του 
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ερείσµατος,

- η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισµού και µεταφοράς των παραγοµένων προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατοµής µε πλάτος πυθµένα έως 0,30 
m.

Τιµή ανά µέτρο µήκους.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,60

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α15 Καθαρισµός οχετών ανοίγµατος  µέχρι και 3,0m

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1320

Καθαρισµός οχετού ύψους ή ανοίγµατος µέχρι 3.00 m και των τυχόν υπαρχόντων φρεατίων και 
αποµάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, µε µηχανικά µέσα ή/και χειρονακτικά. Το παρόν άρθρο 
έχει εφαρµογή και σε σωληνωτούς οχετούς µικρών διαµέτρων.

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
- η πρόσθετη δαπάνη λόγω ενδεχοµένων δυσχερειών προσέγγισης του εξοπλισµού και µέσων,

- η απασχόληση προσωπικού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, η φορτοεκφόρτωση και 
µεταφορά των προϊόντων καθαρισµού σε οποιαδήποτε απόσταση,

- η απόθεση και διάστρωση αυτών

- η δαπάνη των πάσης φύσεως µέτρων ασφαλείας.

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση απόθεσης των προϊόντων καθαρισµού κοντά στον οχετό (µετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας), η διαµόρφωσή τους θα γίνει έτσι ώστε να αποφευχθούν επανεµφράξεις του 
οχετού.

Θα επιµετρηθεί το µήκος του οχετού µεταξύ των στοµίων εισόδου και εξόδου αυτού 
(περιλαµβανοµένων των τυχόν φρεατίων).

Για ένα µέτρο µήκους.

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,50

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α16 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1420

Αρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή ορυγµάτων ή 
επιχωµάτων υφιστάµενων οδών, µε την µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
- η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων,

- η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεσης σε θέσεις της 
έγκρισης της Υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς κατασκευή ή συµπλήρωση επιχωµάτων ή προς 
προσωρινή απόθεση ή προς οριστική αποµάκρυνση εκτός του έργου, περιλαµβανοµένης και της τυχόν 
εκθάµνωσης, κοπής ή/και εκρίζωσης δέντρων οποιασδήποτε περιµέτρου και αποµάκρυνσής τους από την 
περιοχή του έργου.

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα 
της περιοχής κατάπτωσης, περιλαµβανοµένου του τυχόν αναγκαίου θρυµµατισµού ογκολίθων για τη 
διευκόλυνση της άρσης των προϊόντων κατάπτωσης.

Η άρση καταπτώσεων επιµετράται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
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ΕΥΡΩ : 1,10 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα λεπτά

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), µε παρατεταµένη 
αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές)
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      60 x 0,22 =   13,20
Συνολικό κόστος άρθρου 14,30

Ευρώ (Αριθµητικά) : 14,30

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α18.1 Προµήθεια δανείων,   συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1510

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωµάτων είτε για 
την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώµατος είτε για 
την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ.

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
- οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή δανειοθαλάµου,

- η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών 
και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και η αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση,

- η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,

- οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου,

- οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων

Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 
εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων".

 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.                                     

Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη 
αρχικών και τελικών διατοµών.

ΕΥΡΩ : 0,95 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα πέντε λεπτά

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      60 x 0,19 =   11,40
Συνολικό κόστος άρθρου 12,35

Ευρώ (Αριθµητικά) : 12,35

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α18.2 Προµήθεια δανείων,   δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάµων Κατηγορίας Ε4

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1510

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωµάτων είτε για 
την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώµατος είτε για 
την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ.

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
- οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή δανειοθαλάµου,

- η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών 
και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και η αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση,

- η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,

- οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε 
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απόσταση στον τόπο του έργου,

- οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων

Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 
εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων".

 ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάµων Κατηγορίας Ε4.                  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη 
αρχικών και τελικών διατοµών.

ΕΥΡΩ : 1,45 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δώδεκα και ογδόντα πέντε λεπτά

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      60 x 0,19 =   11,40
Συνολικό κόστος άρθρου 12,85

Ευρώ (Αριθµητικά) : 12,85

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α19 Προµήθεια κοκκώδους υλικού µεγέθους κόκκων έως 200mm

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3121Β

Προµήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατοµείου 
ή ποταµού, µέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσµατος 
(διερχoµένου από το κόσκινο Νο 40) 35% και µε δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6.

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια του υλικού,

- η µεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων

Η κατασκευή του επιχώµατος πληρώνεται ιδιαίτερα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιµετρούµενου σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος 
µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.

ΕΥΡΩ : 7,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι και εβδοµήντα λεπτά

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), µε παρατεταµένη 
αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές)
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      60 x 0,22 =   13,20
Συνολικό κόστος άρθρου 20,70

Ευρώ (Αριθµητικά) : 20,70

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α20 Κατασκευή  επιχωµάτων

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1530

Κατασκευή επιχώµατος οδού ή συµπλήρωση υπάρχοντος, µετά από προηγούµενο καθαρισµό του εδάφους 
έδρασης, µε χρήση υλικών που θα προσκοµισθούν επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και 
την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων"

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
- Η κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος, συνήθους ή αυξηµένου βαθµού συµπύκνωσης, όπως 
θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα βραχώδους επιχώµατος, τα οποία θα συµπυκνώνονται σε ποσοστό 
90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώµατα, ή 
στον βαθµό που προδιαγράφεται στην µελέτη για τα βραχώδη επιχώµατα.

- Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, σε βαθµό συµπύκνωσης κατ' 
ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 

Σελίδα 9 από 28



Τιµολόγιο µελέτης

Proctor

- Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος", συµπυκνωµένης σε ποσοστό 95% της ξηράς 
φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor, µε 
κατάλληλο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή µε λείους κυλίνδρους, ώστε να 
διαµορφωθεί µια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια.
  Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος" (όπου υπάρχει), η οποία 
τιµολογείται µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου.

- Η συµπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους µέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώµατος.

- Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώµατος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν 
των ορίων που προβλέπει η µελέτη.

- Η προµήθεια και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωµάτων, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθµικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης 
επιχώµατος, η εκτέλεση  τοπογραφικών µετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα 
ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών µετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου:
- Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and 
Cover, στόµια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)

- Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και δηµιουργίας αναβαθµών

- Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα

Επιµέτρηση  µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,95

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.3 Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους µέχρι  4 m

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρου ύψους µέχρι 4 m, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται 
καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1 Κλάδεµα θάµνων,   ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων 
ύψους έως 1,70 m

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5353

Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς 
και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1 
 Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων ύψους έως 1,70 m      
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 0,60

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2 Κλάδεµα θάµνων,   ανανέωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους πάνω από 
1,70 m

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5353

Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς 
και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1 
 Ανανέωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους πάνω από 1,70 m             
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,75

(Ολογράφως) : δύο και εβδοµήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.1 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε µη φυτευµένους 
χώρους

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5371

Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή 
 σε µη φυτευµένους χώρους                                , σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο µεταξύ των φυτών ή σε 
επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που 
προέκυψαν από το βοτάνισµα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήµανση και η λήψη 
µέτρων προστασίας.  
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.2 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, 
πλατείες και ελεύθερους χώρους

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5371

Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή 
 σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους          , σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο µεταξύ των φυτών ή σε 
επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που 
προέκυψαν από το βοτάνισµα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήµανση και η λήψη 
µέτρων προστασίας.  
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.2 Καθαρισµός χώρου φυτών Καθαρισµός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και 
ερείσµατα οδικών αξόνων

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5390

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.),
αποµάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που
επιτρέπεται, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00.
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και
των εργαλείων που απαιτούνται.
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 Καθαρισµός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων   

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β01 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2151

Εκσκαφή ορυγµάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεµελίωση τεχνικών έργων 
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοηµιβραχώδες ή βραχώδες, 
περιλαµβανοµένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωµάτων), µε οποιονδήποτε εξοπλισµο, µε 
ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 
θεµελίων τεχνικών έργων".

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
- Οι απαιτούµενες αντλήσεις και τα µέτρα αντιµετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 
εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών

- Οι κάθε είδους απαιτούµενες αντιστηρίξεις παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 
αντιστηρίξεις µε µεταλλικά πετάσµατα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη 
επιµέτρηση και πληρωµή αυτών

- Η κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου στην θέση του ορύγµατος

- Η µόρφωση του πυθµένα και τµήµατος των παρειών του ορύγµατος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση 
σκυροδέµατος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεµέλια τεχνικών έργων, περιβλήµατα 
αγωγών κλπ)

- Η συµπύκνωση του πυθµένα τού ορύγµατος

- Η διαµόρφωση των απαιτουµένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των προϊόντων 
εκσκαφών

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση

- Η απόθεση παρά το σκάµµα, εκτός του σώµατος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής 
για την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, 
οχετού ή αγωγού

- Η επανόρθωση τυχόν ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώµατα λόγω καταπτώσεων των παρειών 
του ορύγµατος

- Η αποξήλωση οδοστρώµατος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιµεντοστρώσεων στην 
θέση του ορύγµατος

- Οι απαιτούµενες γεφυρώσεις του ορύγµατος για την διέλευση πεζών και οχηµάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)

- Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα µε ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών 
από οπλισµένο σκυρόδεµα στην ζώνη του ορύγµατος πληρώνεται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα 
του Τιµολογίου.

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται σε ορύγµατα επιφανείας 
έως 100 m2, ή σε επιµήκη ορύγµατα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι 
µεγαλύτερες εκσκαφές θεµελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές 
και πληρώνονται µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.

Για την επιµέτρηση των εκσκαφών θεµελίων ως αφετηρία µέτρησης του βάθους λαµβάνεται η στάθµη 
των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραµµές που καθορίζονται στην µελέτη 
(πλάτος πυθµένα, κλίσεις παρειών, βαθµίδρες καθ' ύψος).
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο.

ΕΥΡΩ : 3,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα λεπτά

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), 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 5,90

Ευρώ (Αριθµητικά) : 5,90

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα 
C12/15

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2531

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που 
παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου 
κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, 
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα.

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου 
σκυροδέµατος,

- η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), 
καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα 
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος

- η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς

- η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής 
κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών

- η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη 
σκλήρυνσή του 

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,

- οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης 
και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),

- η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,

- οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του 
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, 
σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που 
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις 
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διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από 
εκσκαφή. 

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν 
εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώµατα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξοµαλυντικές στρώσεις, στρώσεις µόρφωσης κλίσεων, περιβλήµατα 
και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιµεντοσωλήνων αποχέτευσης, 
ινοτσιµεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, 
επένδυση κοίτης ρεµάτων κλπ. µε χρήση σκυροδέµατος C12/15.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα.

Ευρώ (Αριθµητικά): 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυµένων τάφρων, διαµορφώσεις πυθµένα κλπ. µε σκυρόδεµα 
C20/25

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2522

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που 
παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου 
κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, 
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα.

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου 
σκυροδέµατος,

- η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), 
καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα 
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος

- η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς

- η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής 
κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών

- η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη 
σκλήρυνσή του 
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Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,

- οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης 
και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),

- η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,

- οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του 
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, 
σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που 
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από 
εκσκαφή. 

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν 
εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώµατα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισµού, επενδύσεις τριγωνικών και τραπεζοειδών 
τάφρων και κοίτης ρεµάτων, διαµορφώσεις πυθµένα φρεατίων προς εξασφάλιση οµαλής ροής, στρώσεις 
φθοράς µέσα σε οχετούς, διαµορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών µε 
σκυρόδεµα C20/25. 

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που 
κατασκευάζονται µε χρήση µηχανηµάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέµατος (slip-form pavers τύπου 
GOMACO ή αναλόγου).

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα.

Ευρώ (Αριθµητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β30.3 Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων, xαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 7018

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως
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κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την 
µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα 
σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός 
σκυροδεµάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού (χάλυβας 
B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται 
µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την 
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των 
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την 
παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιµέτρηση των οπλισµών.

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|         |           Πεδίο εφαρµογής                    |                     |
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ.   |
|διάµετρος| Ράβδοι |ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     |διατοµή  | µάζα/µέτρο|
| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |
|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |
|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |
|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |
|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |
|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |
|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |
|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |
|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |
|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |
|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |
|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |
|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |
|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |
|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |
|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |
|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |
|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στος επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, 
µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην 
περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.

- Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόµενου από την 
µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

- Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας

- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία.

 Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C                                                 
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Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,05

(Ολογράφως) : ένα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β49 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σχάρες υπονόµων

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752

Προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων φρεατίων, µε τα αντίστοιχα πλαίσια 
έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, σύµφωνα µε την 
µελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ).

Για τις εσχάρες των υπονόµων έχει εφαρµογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό 
χυτοσίδηρο".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις µε κατάλληλα µέσα (πχ. µε χρήση 
υδραυλικού γερανοβραχίονα),

- η προετοιµασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθµιση της απαιτουµένης τελικής 
στάθµης του καλύµατος ή της εσχάρας µε χρήση ανθεκτικών υποθεµάτων και η πάκτωση του πλαισίου 
έδρασης µε ισχυρή τσιµεντοκονία.

Τιµή ανά kg τοποθετηµένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,35

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.01.01.03 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων 
τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6551.3

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο
όρυγµα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από
σκυρόδεµα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

    Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm
    Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι
    Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύπoυ
    "καµπάνας" (bell-sochet pipes)
    Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες
    στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
    Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το
    ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής
    διαµέτρου (DN), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού
(bedding factor), προκύπτει, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το
επιτρεπόµενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως
εκ τούτου µε µια µόνον κλάση αντοχής τσιµεντοσωλήνων και επιλογή, κατά
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισµού της σωληνογραµµής καλύπτονται όλες οι
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώµατος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώµατος, της
κατηγορίας του σκυροδέµατος και του οπλισµού (πλέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120,
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσµολογίας (τύπου τόρµου-εντορµίας ή
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καµπάνας) και την διάταξη ή µή οπλισµού. 

Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και
µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής.

Οταν προβλέπεται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων τσιµέντου
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρµόζεται,
συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, µε υλικό εποξειδικής
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής
µονάδας κατά 10 %.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 µε σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,
µε τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούµενες πλάγιες
µεταφορές, ο καταβιβασµός στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση, η εφαρµογή
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράµµιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων
µέχρι τον εγκιβωτισµό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόµενης από την
µελέτη µηκοτοµικής κλίσης. 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγµατος, εγκιβωτισµού των σωλήνων και επανενεπίχωσης
του υπολοίπου τµήµατος του ορύγµατος, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.

Η τιµολόγηση σωλήνων ενδιαµέσων διαµέτρων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στο
παρόν άρθρο, θα γίνεται µε γραµµική παρεµβολή των εκατέρωθεν τιµών µονάδας.

Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) σωληνογραµµής (προσµετράται και το εντός των
φρεατίων τµήµα των σωλήνων) κατά ονοµαστική διάµετρο και τύπο τσιµεντοσωλήνων,
ανεξαρτήτως του µήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916                                                                                              
 Ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm.

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.01.01.05 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων 
τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6551.5

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο
όρυγµα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από
σκυρόδεµα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

    Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm
    Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι
    Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύπoυ
    "καµπάνας" (bell-sochet pipes)
    Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες
    στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
    Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το
    ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής
    διαµέτρου (DN), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού
(bedding factor), προκύπτει, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το
επιτρεπόµενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως
εκ τούτου µε µια µόνον κλάση αντοχής τσιµεντοσωλήνων και επιλογή, κατά
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισµού της σωληνογραµµής καλύπτονται όλες οι
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συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώµατος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώµατος, της
κατηγορίας του σκυροδέµατος και του οπλισµού (πλέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120,
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσµολογίας (τύπου τόρµου-εντορµίας ή
καµπάνας) και την διάταξη ή µή οπλισµού. 

Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και
µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής.

Οταν προβλέπεται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων τσιµέντου
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρµόζεται,
συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, µε υλικό εποξειδικής
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής
µονάδας κατά 10 %.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 µε σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,
µε τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούµενες πλάγιες
µεταφορές, ο καταβιβασµός στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση, η εφαρµογή
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράµµιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων
µέχρι τον εγκιβωτισµό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόµενης από την
µελέτη µηκοτοµικής κλίσης. 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγµατος, εγκιβωτισµού των σωλήνων και επανενεπίχωσης
του υπολοίπου τµήµατος του ορύγµατος, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.

Η τιµολόγηση σωλήνων ενδιαµέσων διαµέτρων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στο
παρόν άρθρο, θα γίνεται µε γραµµική παρεµβολή των εκατέρωθεν τιµών µονάδας.

Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) σωληνογραµµής (προσµετράται και το εντός των
φρεατίων τµήµα των σωλήνων) κατά ονοµαστική διάµετρο και τύπο τσιµεντοσωλήνων,
ανεξαρτήτως του µήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916                                                                                              
 Ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm.

Ευρώ (Αριθµητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδοµήντα

3. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3121Β

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου 
τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε 
συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη 
µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη 
γεωµετρική επιφάνεια.

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή 
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της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους.

ΕΥΡΩ : 10,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ενενήντα λεπτά

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      60 x 0,19 =   11,40
Συνολικό κόστος άρθρου 21,90

Ευρώ (Αριθµητικά) : 21,90

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3111Β

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη 
γεωµετρική επιφάνεια.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m.

ΕΥΡΩ : 1,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δύο και δέκα τέσσερα λεπτά

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km*0,10m=0,019€/m2.km)   60 x 0,019 =    1,14
Συνολικό κόστος άρθρου 2,14

Ευρώ (Αριθµητικά) : 2,14

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3211Β

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε 
συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη 
µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη 
γεωµετρική επιφάνεια.

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή 
της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης βάσης µεταβλητού πάχους.
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ΕΥΡΩ : 10,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ενενήντα λεπτά

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      60 x 0,19 =   11,40
Συνολικό κόστος άρθρου 21,90

Ευρώ (Αριθµητικά) : 21,90

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3211Β

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη 
γεωµετρική επιφάνεια.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m.

ΕΥΡΩ : 1,10 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      60 x 0,19 =   11,40
Συνολικό κόστος άρθρου 12,50

Ευρώ (Αριθµητικά) : 12,50

4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆01 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α

Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, µε χρήση 
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόµενα όρια της κοπής και να 
προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιµολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες". 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆02.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος, σε βάθος έως 4 cm

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1132

Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση αποξεστικού 
µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και ενιαίας κλίσης τελική 
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού 
οδοστρώµατος".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος

Σελίδα 21 από 28



Τιµολόγιο µελέτης

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις προβλεπόµενες από 
την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

- Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση

- Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού

- Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής εργοταξιακής 
σήµανσης

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 4 cm.               

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσµατος 
υφιστάµενου οδοστρώµατος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,05

(Ολογράφως) : ένα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆03 Ασφαλτική προεπάλειψη

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4110

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.),

- ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση,

- η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο διανοµέα 
ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή προµήθειας και 
µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,10

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4120

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό 
γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια 
και υπαίθρια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,
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- η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο διανοµέα 
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,42

(Ολογράφως) : σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆06 Ασφαλτικές στρώσεις µεταβλητού πάχους επιµετρούµενες κατά βάρος

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4421Β

Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή 
ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 
µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά 
αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και 
την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος

- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως

- η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου και η διάστρωσή του

- η σταλία των µεταφορικών µέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα

- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών

- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία τριγωνικών εγκοπών 
κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές 
τις εργασίες κλπ.)

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα.

Επιµέτρηση µε βάση ζυγολόγια προσκοµιζοµένου προς διάστρωση ασφαλτοµίγµατος.

Τιµή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος.

ΕΥΡΩ : 72,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : εβδοµήντα επτά και σαράντα λεπτά

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), µε παρατεταµένη 
αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές)
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km/2.38ton/m3 = 0,09€/tom.km)      60 x 0,09 =    5,40
Συνολικό κόστος άρθρου 77,40

Ευρώ (Αριθµητικά) : 77,40

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής 
ασφάλτου

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4521Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέµατος". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
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- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος

- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως

- η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher

- η σταλία των µεταφορικών µέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα

- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της και τον 
τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής:

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου.                                                                             
 .

ΕΥΡΩ : 7,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα έξι λεπτά

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), µε παρατεταµένη 
αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές)
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km*0.05m=0,011€/m2.km)      60 x 0,011 =    0,66
Συνολικό κόστος άρθρου 7,66

Ευρώ (Αριθµητικά) : 7,66

5. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε01.1.6 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που 
τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το  
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2,   λειτουργικού πλάτους W2

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2653

1. Γενικά
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστηµάτων Συγκράτησης Οχηµάτων (ΣΑΟ) 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύµφωνα µε την βασιζόµενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ µελέτη σήµανσης-ασφάλισης της οδού.

Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται: στηθαία ασφαλείας µεταλλικά ή από σκυρόδεµα, απολήξεις αρχής 
και πέρατος, οι συναρµογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήµατα Απορρόφησης 
Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.). 

Τα στηθαία ασφαλείας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται µε βάση τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:

- Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b
- Λειτουργικό πλάτος:
  * κατηγορία W1:   0,60 m
  * κατηγορία W2:   0,80 m
  * κατηγορία W3:   1,00 m
  * κατηγορία W4:   1,30 m
  * κατηγορία W5:   1,70 m
  * κατηγορία W6:   2,10 m
  * κατηγορία W7:   2,50 m
  * κατηγορία W8:   3,50 m

- Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C
- ∆ιαµόρφωση: µονόπλευρα, αµφίπλευρα

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται από τα 
πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο µέρος 5 του προτύπου.

Οι τιµές µονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστηµένα συστήµατα, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο του 
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κατασκευαστή (installation manual) και περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα από την µελέτη 
οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα). 

Τα επιµετρούµενα µήκη των συναρµογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και διαφορετικής 
δυναµικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχηµάτων σ' αυτά, θα κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο 
ικανότητας συγκράτησης.

Τα ειδικά τεµάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαµβάνονται ανηγµένα στις ανά τρέχον µέτρο 
τιµές µονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιµετρώνται ως µήκη των αντιστοίχων στηθαίων µε προσαύξηση 
5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες διαµόρφωσης και 
εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης.

Στην τιµή µονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαµβάνεται και η δαπάνη της 
αντισκωριακής προστασίας αυτών µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461.

2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραµµή οδοστρώµατος
Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να τηρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής 
διαµόρφωσης:
- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη
- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 
- Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ' αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) σύµφωνα µε τη 
µελέτη
- Ελάχιστο πλάτος ζώνης, µεταξύ της εµπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της οριογραµµής 
του οδοστρώµατος, ίσο προς το προβλεπόµενο στην εφαρµοζόµενη τυπική διατοµή της µελέτης ή 
µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m.

3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραµµή τεχνικών έργων
Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να τηρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής 
διαµόρφωσης :
- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη
- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο
- Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ' αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για την 
περίπτωση τοίχων στέψης, σύµφωνα µε τη µελέτη
- Συνολικό πλάτος πεζοδροµίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύµφωνα µε τη µελέτη
- Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώµατος 0,25 m, για την περίπτωση γέφυρας ή τοίχου 
στέψης
- Ελάχιστο πλάτος διαδρόµου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή µεγαλύτερο αν προδιαγράφεται 
διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας 
- Ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο µε το προβλεπόµενο στην εφαρµοζόµενη 
τυπική διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m

Για εφαρµοζόµενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται µε το κιγκλίδωµα (εφ' όσον το σχετικό ΣΑΟ της µελέτης 
δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιµή µονάδας του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ θα περιλαµβάνεται και 
η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαµόρφωσης του κιγκλιδώµατος (συρµατόσχοινο κλπ), σε 
σχέση µε το αντίστοιχο της µελέτης.

4. Eπιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες
Το εφαρµοζόµενο Σύστηµα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές 
νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη 
µελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαµόρφωσης της νησίδας.
- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη
- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο
- Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης µε τις επ' αυτής κατασκευές σύµφωνα µε τη µελέτη
- ∆ιασφάλιση της ανεµπόδιστης κατασκευασιµότητας των προβλεπόµενων κατασκευών (υδραυλικών,. Η/Μ 
κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύµφωνα µε τη µελέτη και, µε την προϋπόθεση ότι το δοµικό πλάτος του 
εφαρµοζόµενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, µεγαλύτερο µέχρι 0,10 m, σε σχέση µε το ΣΑΟ της 
µελέτης.
- ∆ιασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρµοζόµενης τυπικής διατοµής της µελέτης, 
µεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραµµής του οδοστρώµατος

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου ΣΑΟ, ανάλογα µε τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης αυτού, 
και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4, ως εξής :

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, 
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2.

 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2.                                                                                          
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Τιµή ανά µέτρο µήκους.

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε02 Πρόσθετη αποζηµίωση για την αποκατάσταση φθαρµένων ή κατεστραµµένων µεταλλικών 
στηθαίων ασφαλείας

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2653

Πρόσθετη αποζηµίωση για την αποκατάσταση τµήµατος φθαρµένου η κατεστραµµένου µεταλλικού 
στηθαίου ασφαλείας, σε οποιαδήποτε θέση του οδικού άξονα και οποιουδήποτε µήκους. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- Η αποξήλωση του ακατάλληλου µεταλλικού στηθαίου στο καθοριζόµενο από την Υπηρεσία µήκος

- Η πρόσθετη δαπάνη τοποθέτησης νέου στηθαίου κατα ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, λόγω του σποραδικού χαρακτήρα των 
εργασιών

- Η περισυλλογή των αποξηλωθέντων στοιχείων και η µεταφορά τους στις θέσεις που θα υποδείξει η 
Υπηρεσία.

- Η δαπάνη της εργοταξιακής σήµανσης, σύµφωνα µε την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε, για την 
ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (νοείται ότι εκτελείται υπό κυκλοφορία). 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) αποκατάστασης στηθαίων, εφαρµοζόµενη ως προσαύξηση των τιµών µονάδος 
Ε-1.xx του παρόντος τιµολογίου (ΝΕΤ Ο∆Ο)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,65

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε03.1 Αποξήλωση µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας   που τοποθετήθηκε µε 
έµπηξη

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2151

Επιµεληµένη αποξήλωση εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας, στα τµήµατα που 
θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και σε χρόνο κατάλληλο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης των 
έργων, µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραµόρφωση, φθορά κλπ των 
εγκατεστηµένων στηθαίων, ορθοστατών και λοιπών υλικών σύνδεσης, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-05-02-00 
"Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η εργασία επιµεληµένης αποσυναρµολόγησης των στηθαίων και αφαίρεσης των ορθοστατών µε 
εξόλκευση ή και µε βοηθητική περιµετρική εκσκαφή, ώστε να είναι σε κατάσταση για να 
επανατοποθετηθούν,

- η φόρτωση και το στοίβαγµα των αποσυναρµολογηµένων υλικών κατά κατηγορίες σε φορτηγό 
αυτοκίνητο και η µεταφορά τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Κύριο του Εργου.

 Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε µε έµπηξη.           

Τιµή ανά µέτρο µήκους µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που αποξηλώνεται
.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,30

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε09.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε αντανακλαστικό 
υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)"
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Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της, 

- η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης

- και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m.

Ευρώ (Αριθµητικά): 49,00

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε09.4 Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθους

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε αντανακλαστικό 
υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)"

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της, 

- η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης

- και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Ρυθµιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:
α. τριγωνικές   (Ρ-1)      πλευράς 0,90 m 
β. οκταγωνικές  (Ρ-2)      εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60 m
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)      πλευράς 0,65 m
ε. κυκλικές                διαµέτρου 0,65 m

Ευρώ (Αριθµητικά): 49,00

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2653

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα 
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (σπειρώµατος: thread size R = 1 
1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 mm), µήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύµφωνα µε την 
ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε στεφάνη στέψης για την 
στερέωση της πινακίδας, ηµικυκλική ή σχήµατος "Π" (ανάλογα µε τον τύπο της πινακίδας) και οπή 
στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 12 mm µήκους 30 cm, για την 
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαµβάνεται)

- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαµέτρου 30 cm

- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει κατακόρυφος και 
η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά).

Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου DN 40 mm (1 1/2").
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Ευρώ (Αριθµητικά): 28,40

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε17.1 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788

∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος, µορφής και 
διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής 
οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1871, σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήµανση 
οδών".

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 
αποθήκευση (αν απαιτείται)

- η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των εργασιών και 
την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους

- ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού σάρωθρου ή 
απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση

- η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)

- η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιµοποιουµένου υλικού

- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών

- η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι την πλήρη 
στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους.

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή.

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος.

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα πέντε λεπτά
Ευρώ (Αριθµητικά) : 3,45

                                                                      ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ.
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      Η Μελετήτρια                                  Η Αναπληρώτρια Προϊσταµενη                      Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος
                                                             Τµ. Συγκοινωνιακων Έργων                           ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
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