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ΑΡΘΡΑ 

  1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  
 

A.T. : Α1 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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 

την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

παροΥσία νερών, σύμφωνα με 

 

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

 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα του 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 
γενικών εκσκαφών της οδού, 

αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 

 

- 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. 
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- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι 
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 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 Ογκου 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. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,55 

   (Ολογράφως) : τρία και πενήντα πέντε λεπτά 
 

 

A.T. : Α2 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α03.2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1133.Α 

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως 

βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση υπάρχοντος,

ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δΥσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, 

με ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και με 

εΥθύνη τοΥ ΑναδόχοΥ, λαμβανομένων Υπόψη των ισχΥΟΝτων περιορισμών ή και απαγόρευσης χρήσης 

εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, πΥλώνες και υποσταθμούς της ΔΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα 

με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 
 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές: 

 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τοΥς πλάτοΥς μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση των πρανών 

και του πυθμένα τους, 
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- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων 

 

- τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν 
γενικές εκσκαφές της οδού 

 

- τεχνικών Cut & Cover 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

αυτές διαμορφώνονται συγχρόνως με τις 

- η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 

 

- η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων
, 

η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα 

της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών 

 

- η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης, 
 

- η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πΥροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις απαιτούμενες 

εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα Υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες, 

πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 

 

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων 
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τοΥς στο έργο (π.χ. κατασκεΥή επιχωμάτων) ή για 

απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές, 

 

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των αποθέσεων 

σύμφωνα με τοΥς περιβαλλοντικούς όρους του έργου 

 

- η καθαίρεση 
εκσκαφών 

κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα ποΥ βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών 

 

- η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή, εκρίζωση και 
απομάκρΥΝση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση 

 

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών ποΥ προκύπτοΥΝ από τη σύγχρονη κΥκλοφορία, όπως 

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

 

-  η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού   

και μεταφορικών μέσων 

 

 

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

 

Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της 

εργασίας σε μια φάση ή περισσότερες, που Υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης τοΥ έργου ή 

άλλους τοπικούς περιορισμούς. 
 

Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για 

τη χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση 

έργου. 

τοΥς από τοΥς περιβαλλοντικούς όρους του 

 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 

σΥμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και στην περίπτωση γενικών 
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εκσκαφών γαιών-ημιβράχοΥ, οΥδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον 

εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 

με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών. 

 

Τιμή ανά   κυβικό  μέτρο. 

Ευρώ   (Αριθμητικά): 7,25 

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι πέντε λεπτά 

 
 

A.T. : Α3 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α03.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1133.Α 

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως 

βάθοΥς, ύψοΥς και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή σΥμπλήρωση Υπάρχοντος, 

ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δΥσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, 

με ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και με 

εΥθύνη τοΥ ΑναδόχοΥ, λαμβανομένων Υπόψη των ισχΥΟΝτων περιορισμών ή και απαγόρεΥσης χρήσης 

εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, πΥλώνες και Υποσταθμούς της ΔΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα 

με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 
 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές: 

 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τοΥς πλάτους μεγαλύτεροΥ των 5,00 m, με την μόρφωση των πρανών 

και του πυθμένα τους, 

 

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων 

 

- τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν 
γενικές εκσκαφές της οδού 

 

- τεχνικών Cut & Cover 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

αΥτές διαμορφώνονται συγχρόνως με τις 

- η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 

 

- η απομάκρΥΝση και αποστράγγιση των Υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και τοΥ πΥθμένα 

της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών 

 

- η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης, 
 

- η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πΥροδότηση εκρηκτικών Υλών με όλες τις απαιτούμενες 

εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες, 

πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 

 

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων 
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τοΥς στο έργο (π.χ. κατασκεΥή επιχωμάτων) ή για 

απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές, 

 

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των αποθέσεων 

σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου 
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- η καθαίρεση   κατασκευών από άοπλο    σκυρόδεμα   που   βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών  

εκσκαφών 
 

- η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή, εκρίζωση και 
απομάκρΥΝση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση 

 

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δΥσχερειών ποΥ προκύπτοΥΝ από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 

- η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες 
και μεταφορικών μέσων 

 
 

τοΥ 

 
 

απιτουμένου 

 
 

μηχανικού εξοπλισμού 

 

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός τοΥ σώματος της οδού, που Οι 

εκσκαφές τοΥς αποζημιώνονται με το άρθρο αΥτό, όταν δεν Υπάρχει απαίτηση σΥμπύκνωσης 

 

Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της 

εργασίας σε μια φάση ή περισσότερες, ποΥ Υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης τοΥ έργοΥ ή 

άλλοΥς τοπικούς περιορισμούς. 
 

Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για 

τη χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση 

έργοΥ. 

τους από τους περιβαλλοντικούς όρους του 

 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και στην περίπτωση γενικών 

εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον 

εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,05 

  (Ολογράφως) : έντεκα και πέντε λεπτά 

 
 

A.T. : Α4 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.1 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο, 

εντός του Ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την 

φόρτωση επί αΥτοκινήτοΥ και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους 

καθοριζόμενους απόσταση. από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 

 

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκεΥή 

επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

τους. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,45 

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα πέντε λεπτά 

 
 

A.T. : Α5 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α18.3 Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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 

απόσταση, 

 

- η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων, 

απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε 

 

- 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". 
 

Δάνεια θραΥστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκεΥασμένου επιχώματος με λήψη 

αρχικών και τελικών διατομών. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,50 

   (Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 
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A.T. : Α6 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α20 Κατασκευή επιχωμάτων 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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 

Proctor 

πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

 

- 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 ΟγκοΥ 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 
Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π) 

(γέφΥρες, ημιγέφυρες

, 

τοίχοι, οχετοί, Cut and 
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- 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): 1,05 

(Ολογράφως) : ένα και πέντε λεπτά 

 
  2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ  

 

A.T. : Β1 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 

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 
της βάσης έδρασης, 

 
Υλικών 

 
πλην 

 
τοΥ 

 
σκΥροδέματος 

 

- 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. : Β2 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922 

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 ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών". 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια και μεταφορά επί 

αρμολόγησης, 

τόπου τοΥ έργοΥ των τσιμεντοπλακών και των Υλικών στερέωσης και 

 

- η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχοΥς 2,5 

- 3,0 cm, 

ανά m3, 

αποτελούμενοΥ από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμοΥ και 180 kg τσιμέντοΥ 

 

- η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με 

μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών. 

λεΥκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντοΥ ανά m3 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,80 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα λεπτά 

 
 

A.T. : Β3 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087 

 

 Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω    

από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, 

Υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκοΥς συναντώμενου αγωγού

κατά μήκος του σκάμματος. 

 

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ αυτό κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί 

περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού 

και διαμέτροΥ 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον Υπάρχουν έξω από τον 

παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή. 
 

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, 

αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης τοΥ δικτύου. Οι εργασίες αΥτές θα εκτελούνται, 

κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των 

αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,50 

συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 

                   (Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 
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A.T. : Β4 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532 

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 

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

τΥχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 

 

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. του σκΥροδέματος 

 

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

 

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

κΥλινδρικών ή άλλης μορφής 

 

- 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 

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών ποΥ 
εξασφαλίζοΥΝ τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο  τοΥ επιφανειακού τελειώματος, βάσειτου οποίου θα 

γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκεΥής, 
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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 Ογκου 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 

εκσκαφή. 

του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από 

 

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 

01-01-03-00: Συντήρηση σκΥροδέματος 

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική 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: 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 
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A.T. : Β5 

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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 

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

τΥχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 

 

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  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. του 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, 
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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 Ογκου 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 

εκσκαφή. 

του φορέα από τη φΥσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από 

 

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 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική 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: Διαμόρφωση 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): 89,80 

   (Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και ογδόντα λεπτά 
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A.T. : Β6 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.06 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.6 

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 

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. 

 

Όταν 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 %. 
 

Όταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 

βάσεως ή λοιπά Υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 



 

33 

μονάδας κατά 10 %. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί 

 
 

τόποΥ 

 
 

τοΥ 

 
 

έργοΥ 

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειράς) 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 D800 mm. 

Ευρώ  (Αριθμητικά): 103,00        

(Ολογράφως) : εκατόν τρία 

 

 
A.T. : Β7 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.07 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.7 

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 
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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 συνΝαρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

 

Όταν 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 %. 
 

Όταν 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 (σειράς) 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, εγκιβωτισμούού 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: 
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Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 144,00 

   (Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα 

 

 
 

 

A.T. : Β8 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β66.1 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο 
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 

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 Έργων (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 
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- η κατασκευής λαιμού  ύψους  h>=1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης  υπονόμων  ή στραγγιστηρίων 
   

      Φρεάτιο  υδροσυλλογής  τύποΥ  Φ1Ν (ΠΚΕ).

  

  Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 438,00 

                  Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα οκτώ 

 
3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  
 

A.T. : Γ1 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

κατασκεΥής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 

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

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης 
γεωμετρική επιφάνεια. 

σΥμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 

 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την 

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 

κατασκεΥή 

 

Τιμή ανά κΥβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους. 

Ευρώ  (Αριθμητικά): 21,00 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα 

 
 

 
 

A.T. : Γ2 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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, 
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-  η μεταφορά τους επί όπου του
     έργου από οποιαδήποτε 

     απόσταση  

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης 
γεωμετρική επιφάνεια. 

συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 

 

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

  

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,05 

(Ολογράφως) : δύο και πέντε λεπτά 

 

 

A.T. : Γ3 

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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 

υπόγεια 

υλικά, 

έργα. 

ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκεΥής, σε υπαίθρια ή 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια των αδρανών και τοΥ Νερού διαβροχής, 

 

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση 

- η διάστρωση η διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από τη μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια, 

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

 

Ευρώ  (Αριθμητικά): 2,15      

 (Ολογράφως) : δύο και δεκαπέντε λεπτά 

 

 

  4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  
 

A.T. : Δ1 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 
 

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): 1,00 

(Ολογράφως) : ένα 
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A.T. : Δ2 

Άρθρο : ΝΟΔΟ 4110 Ασφαλτική προεπάλειψις 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110 

Ασφαλτική προεπάλειψις (ανά m2). 

(1 m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,42 

   (Ολογράφως) : ένα και σαράντα δύο λεπτά 

 

 

 

A.T. : Δ3 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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, 
 

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή τοΥ γαλακτώματος με αυτοκινούμενο διανομέα 

ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται). 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά 

 

συγκολλητικής επάλειψης. 

 

A.T. : Δ4 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ05.1 Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4321Β 
 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, 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 
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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), 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. 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της 

 
 

ενσωματουμένης 

 
 

ασφάλτοΥ. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το σΥμπΥκνωμένο πάχος της, ως εξής: 

 

Ασφαλτική στρώση βάσης 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,05 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m. 

   (Ολογράφως) : οκτώ και πέντε λεπτά 

 
 

A.T. : Δ5 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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: 

- 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), ώστε να προκύψει η 

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 

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

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,65 

  (Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα πέντε λεπτά 

 
 

A.T. : Δ6 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ06 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 

- 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 παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. 

 
 

δημιουργία 

 
 

τριγωνικών εγκοπών 

κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, 

τις εργασίες κλπ.) 

απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές 

 

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. 
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Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 88,30 

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ και τριάντα λεπτά 

 
 

  5. ΟΜΑΔΑ Ε ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
 

A.T. : Ε1 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788 

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και 

διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό Υψηλής 

οπισθανάκλασης, με γΥάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνΟδεΥΟμενο 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. 

 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. 

 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,80 

   (Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά 

 

A.T. : Ε2 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε08.2.2 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική 
μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανακλαστικών, με 

ανακλαστικό Υπόβαθρο τύποΥ 2, κατασκεΥασμένων σύμφωνα με το ΠρότΥπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ- 



 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

με την αρ. πρωτ. 7152/02-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΗΚΟΞ5Ψ-ΘΚ0) Απόφαση Ο.Α.Κ.  Α.Ε.  

Ο Δ/νων Σύμβουλος 
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