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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
προσωρινώναποθέσεων 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,
όπωςπεριορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι
τουβάθους 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,
πουοι 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,
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. Διευκρινίζεται 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 : 0,70 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 20 (>=5km)
(0,21€/m3.km)
20 x 0,21 =
4,20
Συνολικό κόστος άρθρου 4,90
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,90
(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα λεπτά

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β02

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6087
100%
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι-ζόμενους ή μή, μέσα στο
όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00
"Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές".
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη των μικροϋλικών,
- η φθορά της ξυλείας,
- οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,
- η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω
τηςεν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.
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Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό
δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών
υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).
Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια ΔΕΗ)
ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην
εκτέλεση των εργασιών.
Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών.
Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,70
(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\4.04.1

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και οδοστρωματών.

Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6807
100%
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και οδοστρωματών παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους με το
κονίαμα στρώσεως αυτών και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών.
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική
παραδοχή ότι ανά τετραγωνικό μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3
προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:
= 0,10 m3 x S x
E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου) όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον
χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική έγκριση της
αρμόδιας αρχής. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ : 7,20 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 20 (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,21 €/m3.km)
20 x 0,21 x 0,10 =
0,42
Συνολικό κόστος άρθρου 7,62
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,62
(Ολογράφως) : επτά και εξήντα δύο λεπτά

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2226
100%
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός
είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι
δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων
και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων
καθαίρεσης. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 20 (>=5km)
(0,21€/m3.km)
20 x 0,21 =
4,20
Συνολικό κόστος άρθρου 32,20
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 32,20
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(Ολογράφως) : τριάντα δύο και είκοσι λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\4.05

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή

Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6808
100%
Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου
και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη
επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την
αποξήλωση. Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως
του ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του
πεζοδρομίου.
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική
παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων
προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:
= 0,075 m3 x S x E/m3.km (βλπ.
Γενικούς Ορους του Τιμολογίου) όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης,
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
ΕΥΡΩ : 3,30 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 30 (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)
30 x 0,24 x 0,075 =
0,54
Συνολικό κόστος άρθρου 3,84
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,84
(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β29.4.6

Κατασκευή αντιολισθηρού οδοστρώματος από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΔΟΝ 2531
100%
Για ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας αντιολισθηρού τάπητα από σκυρόδεμα, διαστρωμένου μετά την
αποξήλωση του υπάρχοντος οδοστρώματος, δηλαδή:
-Θα διαστρωθεί αρχικά σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και πάχους 0,06 m και θα τοποθετηθεί πλέγμα
S500 τύπου Τ92, εντός του σκυροδέματος.
-Αφού γίνει η διάστρωση του σκυροδέματος, στην πάνω πλευρά του θα γίνει διάστρωση μίγματος
σμυρίδας ή χαλαζιακής άμμου ή αντίστοιχης σκληρότητας πετρώματος (κατ' ελάχιστο 7 βαθμοί στην
κλίμακα σκληρότητας Mosh) και τσιμέντου, σε αναλογία 6 kgr σκληρού πετρώματος και 4 kgr ξηρού
τσιμέντου ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας οδοστρώματος. Το σκληρό πέτρωμα που θα
χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει κατάλληλη κοκκομετρική σύνθεση και δείκτη αντίστασης στην
στίλβωση PSV 50 τουλάχιστον, δείκτη αντίστασης κατά Los Angeles. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να
δοθεί στην καλή διασπορά του μίγματος, ώστε να διαστρωθεί ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια
εφαρμογής.
-Μετά την επίπαση του μίγματος, θα γίνει επιφανειακή ανάδευση και λείανση με ειδικό μηχάνημα
(ελικόπτερο), ώστε οι κόκκοι του σκληρού αδρανούς να παραμείνουν στην επιφάνεια. Κατόπιν
διαβροχή της επιφάνειας με νερό, ώστε να επιτευχθεί εμποτισμός του μίγματος και τέλος, μετά την
ολοκλήρωση της εργασίας και τη σκλήρυνση του σκυροδέματος, θα γίνει διαβροχή με ειδική
σφραγιστική (ενδεικτικού τύπου Sikafloor ProSeal 22) διεισδυτική ρητίνη, με σκοπό την ενίσχυση
της επιφανείας, τη στεγανότητα και την πλήρη συγκόλληση των κόκκων διασποράς και με μια πλατιά
σκούπα από νάιλον θα γίνουν σκουπίσματα με κινήσεις παράλληλες και κάθετες ως προς τον άξονα
της επιφανείας.
Η κατασκευή θα γίνει σε φατνώματα μέγιστου μήκους δώδεκα (12) μέτρων και οι ακμές τους θα
διαμορφωθούν με χρήση ειδικού εργαλέιου κατά την διάρκεια που το σκυρόδεμα είναι ακόμα νωπό.
Περιλαμβάνεται και η προσαρμογή με τα ρείθρα εκατέρωθεν έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή και
απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων υδάτων χωρίς την επίπαση σκληρυντικών. Σημειώνεται ότι στα
σημεία επαφής του αντιολισθηρού οδοστρώματος με τα φρέατια θα διαμορφωθεί το αντίστοιχο
κατασκευαστικό τελείωμα.
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Προβλέπεται επίσης η συντήρηση της τελικής επιφάνειας μέτα την σκυροδέτηση καθώς και μετά τη
διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας του οδοστρώματος για όσες μέρες απαιτείται. Πλήρης
περαιωμένη εργασία, πλέγμα Τ92 και τοποθέτηση του, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) πλήρους αντιολισθηρής στρώσης, σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις του παρόντος.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 21,00
(Ολογράφως) : είκοσι ένα

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\74.26

Καθαρισμός, αδροποίηση επιφανειών σκυροδεματος, διαβροχή με ειδικό γαλάκτωμα και
αγκυρωσείς.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7416
100%
Επεξεργασία της επιφάνειας υπάρχουσας υπόβασης από σκυρόδεμα με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και
ηλεκτροεργαλεία χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης.
Η ενίσχυση της πρόσφυση της υπάρχουσας υπόβασης με το νέο αντιολισθηρό οδόστρωμα θα γίνει με
διαβροχή με ειδικό γαλάκτωμα (ενδεικτικού τύπου Revinex) και αγκυρώσεις με ειδικά τεμάχια
(βλήτρα από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος ποιότητας Β500C) Φ8 ή Φ10, εντός της υφιστάμενης
υπόβασης από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Κατ' ελάχιστο εξί (6) ειδικά
τεμάχια ανά δέκα (10) τετραγώνικα μέτρα επεξεργασμένης επιφάνειας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται ο πλήρης και ενδελεχής καθαρισμός της υπάρχουσας υπόβασης από
σκυρόδεμα σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους
εργασίας
(1m) τετραγωνικό μέτρο
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,00
(Ολογράφως) : τρία

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3811
100%
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 2532

100%
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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
φύσεωςαπαιτουμένων 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
μορφήςκενών,
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών
- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι
τησκλήρυνσή 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
τωνπάσης 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
πουεξασφαλίζουν 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: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
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01-01-03-00:
συγκροτήματα
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:

Συντήρηση σκυροδέματος 01-01-04-00: Εργοταξιακά
παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων,
επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο. Τιμή ανά
κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 94,20
(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\32.25.03

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3223Α.5
100%
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού.
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί
μαζί με άλλα.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Για κατασκευές από σκυρόδεμα

κατηγορίας C16/20. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 7018
100%
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως
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
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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
ΚΤΧ2008, 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
θααπαιτηθούν (εργασία και υλικά) - Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και
κατεργασία.
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού
τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,15
(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\9.23.05

Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Ινες
πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6361
100%
Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο
σκυρόδεμα των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε
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αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών
συνθέσεως.
Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων:
-

επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 - πρόσμικτα
μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2
- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1 Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν
σήμανση CE.
Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή
κάθισης του σκυροδέματος (ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη
του ετοίμου σκυροδέματος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού) και δεν επιμετρώνται
ιδιαιτέρως προς πληρωμή.
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.

Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων,

κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης
που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές
ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,00
(Ολογράφως) : έξι

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΔΟΝ 3121Β
100%
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
μελέτηγεωμετρική 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 υπόβασης μεταβλητού
πάχους.
ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 20 (>=5km)
(0,21€/m3.km)
20 x 0,21 =
4,20
Συνολικό κόστος άρθρου 15,70
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 15
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΔΟΝ 3211Β
100%
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
μελέτηγεωμετρική 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.
ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 20 (>=5km)
(0,21€/m3.km)
20 x 0,21 =
4,20
Συνολικό κόστος άρθρου 15,70
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β51

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΔΟΝ 2921
100%
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15
m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση,
ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,
κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση,
αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των
απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,
- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία
επιμετράται ιδιαιτέρως.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,60
(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά

A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β85

Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου επίσκεψης

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3213
100%
Για την ανύψωση ή καταβιβασμό ενός τεμαχίου καλύμματος στομίου φρεατίου υπονόμων
(ομβρίωνακαθάρτων κ.λ.π.) για την προσαρμογή της στέψεώς του στην νέα υψομετρική θέση της οδού
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Τιμολόγιο μελέτης

ή πεζοδρομίου δηλαδή αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε
να μην προσκληθούν ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή
εφαρμογή στρώσεως ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούμενη
στάθμη με ακρίβεια 5 mm και επιμελής αρμολόγηση με την περιβάλλουσα οδό ή πεζοδρόμιο. Οι
τσιμεντοκονίες τελικής διαμόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο
θαλάσσης για την αποφυγή ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα.
Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά επί τόπου του έργου.
Τιμή για ένα τεμάχιο
Ευρώ

(Αριθμητικά): 80,00
(Ολογράφως) : ογδόντα

Ηλιούπολη
Αύγουστος 2017
Ο μελετητής

Ηλιούπολη
Αύγουστος 2017
Η Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών
Κατασκευών

Ηλιούπολη
Αύγουστος 2017
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσίων

Ιωάννης Μπελιάς
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Σοφία Νικολοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννης Γουρλής
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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