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Έργο: Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών 
ΔΕ Καλλιφωνίου και Ιτάμου  έτους 2018

 Θέση: 

Τιμολόγιο Μελέτης 

A.T.: 001 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 1123.Α 100,00% 

      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 ΠΕΤΕΠ 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

Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών ΔΕ Καλλιφωνίου και 
Ιτάμου έτους 2018 

Σελίδα 1 από 20



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.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,900 [*] (0,9+0) 

A.T.: 002 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-
18.3 

Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου 
Κατηγορίας Ε4 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 1510 100,00% 

      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''.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων,  που επιμετράται  σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη
αρχικών και τελικών διατομών.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  
(Αριθμητικώς): 8,00 [*] (8+0) 

A.T.: 003 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 1530 100,00% 

      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
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έργου και  την ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00  ''Κατασκευή  επιχωμάτων με  κατάλληλα προϊόντα  εκσκαφών ή
δανειοθαλάμων''.

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
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.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,05   

A.T.: 004 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2151 100,00% 

      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:
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· 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).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,20 [*] (4,2+0) 

A.T.: 005 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
29.2.2 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα C12/15. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2531 100,00% 

      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.
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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
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:

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
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01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

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

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση του σκυροδέματος
01-01-04-00: Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-03-00-00: Ικριώματα

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

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.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 89,80   

A.T.: 006 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2921 100,00% 

      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 ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα - Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα
της οδού’’.

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.   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 9,60   

A.T.: 007 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β- Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. 
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66.1 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ). 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2548 100,00% 

      Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως
ή εν μέρει  προκατασκευασμένα ή με επί  τόπου έγχυση,  σύμφωνα την μελέτη και  τα εγκεκριμένα
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για
λειτουργία.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων
στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ
· το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό
των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού) 
· η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
· η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος
· η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
·  η  σύνδεση  των  σωλήνων  και  η  σφράγισης  του  διακένου  μεταξύ  οπών  και  σωλήνων  με  μη
συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα 
· η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, 
· η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων
· η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου 
· η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους
στην κλίση ή επίκλιση της οδού

Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:

· η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
· η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους
τους πέραν των 1200 mm 
· η κατασκευής λαιμού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  
(Αριθμητικώς): 438,00   

A.T.: 008 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.1.1.3 

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 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6551.3 100,00% 

      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:

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
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[γ]  Ως προς την συνδεσμολογία:  τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes),  τύπoυ ''καμπάνας''  (bell-
sochet pipes)
[δ]  Ως  προς  την  εφαρμογή:  σωλήνες  ομβρίων ή  ακαθάρτων,  διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε]  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  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   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 41,20   

A.T.: 009 
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ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2922 100,00% 

      Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων
0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα
με  την  μελέτη  και  την  ΠΕΤΕΠ  05-02-02-00  ‘’  Πλακοστρώσεις  -  λιθοστρώσεις  πεζοδρομίων  και
πλατειών’’

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και
αρμολόγησης, 
· η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους
2,5  -  3,0  cm,  αποτελούμενου  από  ένα  μέρος  ασβέστη,  πέντε  μέρη  καθαρής  άμμου  και  180  kg
τσιμέντου ανά m³, 
· η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m³
μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών . 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 13,80   

A.T.: 010 

Σχ. B29.3.1 Σκυρόδεμα C16/20 τσιμεντοστρώσεων Κατασκευή ρείθρων, 
τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 
κλπ με σκυρόδεμα C16/20. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2532 100,00% 

            Για  1  m3  σκυροδέματος  κατηγορίας  C16/20  χρησιμοποιούμενο  για  την  κατασκευή
οδοστρώματος σε μία στρώση πάχους καθοριζομένου από την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της
κατασκευής  αντιολισθητικών  ραβδώσεων  στην  επιφάνεια  του  οδοστρώματος  τριγωνικής  διατομής
βάθους 3 εκ. ανά αποστάσεις 0,15  εκ., εκατέρωθεν του άξονα της οδού και υπό γωνία 60ο προς
αυτόν, και εφ' όσον διαταχθεί σχετικά ο ανάδοχος. Η διάστρωση του σκυροδέματος θα λαμβάνει χώρα
σε εναλλασσόμενα διαδοχικά τμήματα μήκους 4 - 6 μέτρων ώστε να σχηματίζεται στις επαφές αυτών
τριχοειδής  αρμός.  Σε  περίπτωση  διαφορετικού  τρόπου  διάστρωσης  η  δαπάνη  δημιουργίας  των
παραπάνω αναφερομένων αρμών θα βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση πλάτους οδού μεγαλυτέρου
των 6 - 7 μ., να λαμβάνεται ανάλογη πρόνοια κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος και κατά την
έννοια  του  πλάτους  της  οδού.  Στην  εργασία  συμπεριλαμβάνονται  οι  ξυλότυποι,  και  κάθε  άλλη
απαιτούμενη εργασία και υλικά προς πλήρη και έντεχνη κατασκευή, κατά τα λοιπά ως Π.Τ.Π. 22 & 504.
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 90,00   

A.T.: 011 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-
2.2 

Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 3211.Β 100,00% 
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      Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή
υλικά  σταθεροποιουμένου  τύπου σύμφωνα με  την  ΠΕΤΕΠ 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.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,40 [*] (1,4+0) 

A.T.: 012 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 4120 100,00% 

      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,
· 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.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,450   

A.T.: 013 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 4110 100,00% 

      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:
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·  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.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,20   

A.T.: 014 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6 Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες 
κατά βάρος  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 4421.Β 100,00% 

      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),  ώστε  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 παλαιό 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 προσκομισμένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος.
Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.   
( 1 t ) Τόννοι 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 80,00 [*] (80+0) 

A.T.: 015 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-
8.1 

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. 
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Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 4521.Β 100,00% 

      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  ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ''Στρώσεις  ασφαλτικού  σκυροδέματος
συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)''. 

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, 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 ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και
τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 8,70 [*] (8,7+0) 

A.T.: 016 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.4.1 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 
τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2122 100,00% 

      Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως
12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή
άντληση  (η  οποία  πληρώνεται  ιδιαίτερα),  με  την  αναπέταση  των  προϊόντων,  την  μόρφωση  των
παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων''

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m³)  επί  ορύγματος,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  
(Αριθμητικώς): 22,00 [*] (22+0) 

A.T.: 017 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.1 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 
τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
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Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2124 100,00% 

      Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m²,  σε βάθος μέχρι 2,00 m από το
χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η
στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα),
με  την  αναπέταση  των  προϊόντων,  την  μόρφωση  των  παρειών  και  του  πυθμένα  και  την  τυχόν
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-
04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων''

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m³)  επί  ορύγματος,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  σε
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,70 [*] (4,7+0) 

A.T.: 018 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα.
Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2226 100,00% 

      Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των
ικριωμάτων  και  προσωρινών  αντιστηρίξεων,  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''.

Εφαρμογή  συνήθων  τεχνικών  καθαίρεσης  με  χρήση  υδραυλικής  σφύρας  σε  συνδυασμό  ή  μη  με
πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 28,50 [*] (28,5+0) 

A.T.: 019 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.20 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστό υλικό λατομείου.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2162 100,00% 

      Κατασκευή  στρώσεων  από θραυστά υλικά  προελέυσεως  λατομείου  (αδρανή  οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του
έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση
σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και  η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή
δονητικές πλάκες.

Τιμή  ανά κυβικό  μέτρο  (m³)  συμπυκνωμένου  όγκου,  με  την  μεταφορά  του  θραυστού  υλικού  από
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  
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(Αριθμητικώς): 16,00 [*] (16+0) 

A.T.: 020 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.2.3 Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3213 100,00% 

      Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος  οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ),
με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου,τις ΕΤΕΠ:

01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'', 
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'', 
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.

και τις ΠΕΤΕΠ:
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'', 
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'', 
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'', 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων
των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την  παρασκευή  του  σκυροδέματος,
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση
διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών
(αντοχής,  εργασίμου  κλπ)  υπό  την  εφαρμοζόμενη  κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  κατά
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο
σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα  πάσης  φύσεως  πρόσθετα  (πλήν  ρευστοποιητικών  και  επιβραδυντικών  πήξεως)  που
προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη,  κατά  περίπτωση,  μελέτη  συνθέσεως,  επιμετρώνται  και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται  επίσης  ανηγμένη  η  δαπάνη  σταλίας  των  οχημάτων  μεταφοράς  του
σκυροδέματος  (βαρέλας)  και  η  περισυλλογή,  φόρτωση  και  απομάκρυνση  τυχόν  υπερχειλίσεων
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 
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ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες
και τρούλους.

Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  
(Αριθμητικώς): 78,00   

A.T.: 021 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3811 100,00% 

      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.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 22,50   

A.T.: 022 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3816 100,00% 

      Ξυλότυποι  συνήθων χυτών  κατασκευών (πλακών,  δοκών,  πλαισίων,  φατνωμάτων,  στύλων,
πεδίλων,  υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε  στάθμη από το έδαφος,  αλλά σε  ύψος του
πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 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) ανεπτυγμένης επιφανείας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
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(Αριθμητικώς): 15,70   

A.T.: 023 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 
πλέγματα B500C 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3873 100,00% 

      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών,
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη,
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και  τοποθέτησή του σύμφωνα με τα
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 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  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.  Σε  καμμία περίπτωση δεν γίνεται  αποδεκτός  ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των
ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Στις  επιμετρούμενες  ποσότητςσ,  πέραν  της  προμήθειας,  μεταφοράς  επί  τόπου,  διαμόρφωσης  και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι
εναλλάξ 
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
- 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 .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την
μελέτη.   
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,01   

A.T.: 024 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 42.5.2 Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg
τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής 
όψεως 
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Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4206 100,00% 

      Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από
εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και  χρησιμοποιούνται  μετά από σποραδική επεξεργασία
κατά το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή).

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να
κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm.

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες:
-  αποθήκευσης και  φύλαξης  των λίθων  σε  χώρους  χωρίς  νερά,  πάγο  ή  άλλους  ρύπους (λάσπη,
σκουριά, χρώματα κλπ),
-  επι  τόπου  παραγωγής  των  αναφερόμενων  τύπων  κονιαμάτων  τοιχοποιάς,  ή  χρήσης  ετοίμων
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE,
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος
της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 998-2),
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων.
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία
αποζημιώνονται  με  την  τιμή  του  άρθρου  49.01,  καθώς  και  οι  διαμορφώσεις  όψεων,  οι  οποίες
αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45.

Αργολιθοδομές με  ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου,  πάσης φύσεως τοίχων,
οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 ''Λιθόκτιστοι τοίχοι''.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς): 67,00   

A.T.: 025 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 42.5.3 Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg
τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών 
όψεων 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4207 100,00% 

      Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από
εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και  χρησιμοποιούνται  μετά από σποραδική επεξεργασία
κατά το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή).

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να
κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm.

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες:
-  αποθήκευσης και  φύλαξης  των λίθων  σε  χώρους  χωρίς  νερά,  πάγο  ή  άλλους  ρύπους (λάσπη,
σκουριά, χρώματα κλπ),
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-  επι  τόπου  παραγωγής  των  αναφερόμενων  τύπων  κονιαμάτων  τοιχοποιάς,  ή  χρήσης  ετοίμων
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE,
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος
της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 998-2),
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων.
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία
αποζημιώνονται  με  την  τιμή  του  άρθρου  49.01,  καθώς  και  οι  διαμορφώσεις  όψεων,  οι  οποίες
αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45.

Αργολιθοδομές με  ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου,  πάσης φύσεως τοίχων,
οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 ''Λιθόκτιστοι τοίχοι''.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  
(Αριθμητικώς): 73,00   

A.T.: 026 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 42.26 Αργολιθοδομές. Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4226 100,00% 

      Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από
εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και  χρησιμοποιούνται  μετά από σποραδική επεξεργασία
κατά το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή).

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να
κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm.

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες:
-  αποθήκευσης και  φύλαξης  των λίθων  σε  χώρους  χωρίς  νερά,  πάγο  ή  άλλους  ρύπους (λάσπη,
σκουριά, χρώματα κλπ),
-  επι  τόπου  παραγωγής  των  αναφερόμενων  τύπων  κονιαμάτων  τοιχοποιάς,  ή  χρήσης  ετοίμων
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE,
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος
της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 998-2),
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων.
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία
αποζημιώνονται  με  την  τιμή  του  άρθρου  49.01,  καθώς  και  οι  διαμορφώσεις  όψεων,  οι  οποίες
αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45.

Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (γωνιών, παραστάδων, λαμπάδων κ.λπ.) με χρήση και
κατεργασία ευμεγέθων λίθων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)   
( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 11,20   

A.T.: 027 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 45.1.1 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών 
χωρικού τύπου. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού 
τύπου 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4501 100,00% 

      Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας
κατά την δόμηση των τοίχων με την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και
την επεξεργασία τους με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος δόμησης των αρμών της
πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για
την εκβάθυνση των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm, και τον καθαρισμό της επιφανείας από τα κονιάματα με
λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.

Διαμόρφωση με λίθους επεξεργασμένους με το σφυρί (χονδροπελέκημα).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  
(Αριθμητικώς): 9,00   

A.T.: 028 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.11 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
ακανόνιστες.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7311 100,00% 

      Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m²,
επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με
αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες,
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 22,50   

A.T.: 029 

ΣΧ. 073.11 - Επενδύσεις. τοίχων  με χονδρόπλακες .  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7311 100,00% 

      Επενδύσεις τοίχων με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των
0,10 m², επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3
cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά,
πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  
(Αριθμητικώς): 28,00   
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