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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  
 
1.1.1 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις οποίες θα 

εκτελεσθεί το έργο. 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή 
του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 
έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των 
τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή 
διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση 
των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως 
και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή 
διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο 
περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, 
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά 
του έργου.  

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για 
Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν 
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε 
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την 
παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους 
φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα 
ή άμεσα. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης 
φύλαξης, επεξεργασίας, προσέγγισης όλων των υλικών, κυρίων και βοηθητικών 
ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με 
όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις 
κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και 
μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών περιορισμών που ισχύουν. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές 
εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά 
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περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους 
επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι 
προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή 
αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), 
κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε 
αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις 
σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους 
Δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και 
οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η 
αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά την 
εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης 
περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των 
προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, 
περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των 
εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την 
περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε χώρους 
για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την 
κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης. 

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων 
κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, 
ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και τα κάθε 
είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, 
κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού, που  απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, ήτοι τα μισθώματα, η 
μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η 
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου 
επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το 
τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, 
ανταλλακτικά κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 
των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για 
λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων 
μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δημοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή 
προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την 
εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή ακόμη και 
στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων 
για την εκτέλεση κάποιων εργασιών. 
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1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις 
προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Αναδόχου, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους 
υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη 
παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων 
υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν. 

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και 
προσωπικού, εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των 
συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων των αρμοδίων για αυτά τα εμπόδια φορέων (ΥΠ.ΠΟ., 
ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ Ο.Κ.Ω.), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις 
από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα 
προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων 
μετακίνησης του κοινού γενικά). 

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη 
μη παρακώλυσης της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων 
διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και 
επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων 
εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους 
Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και 
συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 
ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που 
θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, 
υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου. 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η 
λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη 
(από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει 
για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις 
και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή. 

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού 
οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση 
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών 
αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, 
εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιμολογίου. 

1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού 
και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η 
απόδοση , μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών 
εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
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1.3.23 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε 
βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, 
περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους. 

1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. 
διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και 
οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την 
αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την μετατόπιση δικτύων 
και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης για τη διατήρηση των ορυγμάτων ανοικτών, 
βαρύνουν τον Κύριο του έργου. 

1.3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και 
εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.26 Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισμένωνγραφείων στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους 
εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, 
εργαλείων, μηχανημάτων, αχρήστων υλικών.  

1.3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή 
τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’ αυτά εκτός αν περιγράφεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.29 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίωνπου τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη 
δημοπράτησης. 

1.3.30 Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασμό του Κυρίου του έργου κάθε 
είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής 
Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιμολογίου. 

1.3.31 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες 
αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης 
του έργου. 

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου. 

 

1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα 
(Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού 
(Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε 
είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, 
αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για 
δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε 
είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες 
λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία 
γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή 
δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 
συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. 

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, 
καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολογίου  
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1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 
επιβαρύνει τον κύριο του Έργου.  

 
  
 
Σύμφωνα με τα Περιγραφικά Τιμολόγια έργων του Ν.4412/2016: 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ έχει συνεκτιμηθεί η δαπάνη της 
καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων, ως εξής: 
 

Α) Προμήθεια υλικών Α – (ΑΤ 26,27,30,31,32)  (ασφαλτικά περιοχής Λατζιμά): 
   30 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως  = 5,75ευρώ/ μ3 
Β) Προμήθεια υλικών Β – (ΑΤ 6, 10,11,23)  αμμοχάλικα & λιθορριπές (Ποταμός 

Πλατανιάς):  2 χλμ εκτός πόλεως – καλή βατότητα = 0,40ευρώ/ μ3 
Γ) Προμήθεια υλικών Γ – (ΑΤ 7,12,13,14)   λιθορριπές μεγάλου βάρους (Ποταμός 

Πλατανιάς): 20 χλμ εκτός πόλεως – καλή βατότητα = 3,85ευρώ/ μ3 
 
Δ) Διάθεση υλικών Α (ΑΤ 1,5,9,15) (Περιοχή φράγματος κατάντι ταμιευτήρα): 
      4 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως =  0,80ευρώ/ μ3 
Ε) Διάθεση υλικών Β (ΑΤ 2) (ΑΕΚΚ περιοχή Λατζιμά): 
      20 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως =  3,85ευρώ/ μ3 

 
 
 
 
 

Άρθρο A.T. 1: 
(ΟΔΟΑ-2) 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1123Α) 

 
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε 
νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης 
εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το 
υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με 
παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 
πρανών και του πυθμένα τους, 
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 
των γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες, 
• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 
σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών 
• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις 
• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των 
χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 
όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη ‘στρώση έδρασης οδοστρώματος’ μέχρι 
του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), 
όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
• οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 
που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 
συμπύκνωσης 
 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια 
ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 
τοπικούς περιορισμούς. 
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.50€ 

 

Άρθρο A.T. 2: 
(ΟΔΟΑ-12) 

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2227) 
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Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 
Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, 
αποκομιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις 
και μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η 
καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι 
δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
• η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 
• η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού 
• ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 
 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε 
σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η 
απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των 
εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-
01-01. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την 
καθαίρεση. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 30.35€ 

 

Άρθρο A.T. 3: 
(ΟΔΟΑ-14) 

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου 
ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1310) 

 
Καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής ή 
τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος, με διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη 
μελέτη, που θα εκτελεσθεί με μηχανικά μέσα ή/και εργαλεία χειρός, μετά της μεταφοράς των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
• η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων, 
• η δαπάνη της εργασίας καθαρισμού της τάφρου και μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα της 
ή του ερείσματος, 
• η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισμού και μεταφοράς των παραγομένων προϊόντων 
σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα έως 
0,30 m. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0.65€ 
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Άρθρο A.T. 4: 
(ΟΔΟΑ-15) 

Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3.00 μ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1320) 

 
Καθαρισμός οχετού ύψους ή ανοίγματος μέχρι 3.00 m και των τυχόν υπαρχόντων φρεατίων και 
απομάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, με μηχανικά μέσα ή/και χειρονακτικά. Το παρόν 
άρθρο έχει εφαρμογή και σε σωληνωτούς οχετούς μικρών διαμέτρων 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
• η πρόσθετη δαπάνη λόγω ενδεχομένων δυσχερειών προσέγγισης του εξοπλισμού και μέσων, 
• η απασχόληση προσωπικού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, η φορτοεκφόρτωση και 
μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε οποιαδήποτε απόσταση, 
• η απόθεση και διάστρωση αυτών 
• η δαπάνη των πάσης φύσεως μέτρων ασφαλείας. 
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόθεσης των προϊόντων καθαρισμού κοντά στον οχετό (μετά 
από έγκριση της Υπηρεσίας), η διαμόρφωσή τους θα γίνει έτσι ώστε να αποφευχθούν 
επανεμφράξεις του οχετού. 
Θα επιμετρηθεί το μήκος του οχετού μεταξύ των στομίων εισόδου και εξόδου αυτού 
(περιλαμβανομένων των τυχόν φρεατίων). 
Για ένα μέτρο μήκους 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 11.50€ 

 

Άρθρο A.T. 5: 
(ΟΔΟΑ-16) 

Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1420) 

 
Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή ορυγμάτων 
ή επιχωμάτων υφιστάμενων οδών, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
• η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων, 
• η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεσης σε θέσεις 
της έγκρισης της Υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς κατασκευή ή συμπλήρωση 
επιχωμάτων ή προς προσωρινή απόθεση ή προς οριστική απομάκρυνση εκτός του έργου, 
περιλαμβανομένης και της τυχόν εκθάμνωσης, κοπής ή / και εκρίζωσης δέντρων οποιασδήποτε 
περιμέτρου και απομάκρυνσής τους από την περιοχή του έργου. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται επίσης ανηγμένα η δαπάνη μόρφωσης των πρανών και του 
πυθμένα της περιοχής κατάπτωσης, περιλαμβανομένου του τυχόν αναγκαίου θρυμματισμού 
ογκολίθων για τη διευκόλυνση της άρσης των προϊόντων κατάπτωσης 
Η άρση καταπτώσεων επιμετράται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ 
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 (Αριθμητικώς): 2.00€ 

 

Άρθρο A.T. 6: 
(ΟΔΟΑ-18.1) 

Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1510) 

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων 
είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος 
επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
• οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου, 
• η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών 
γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση, 
• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων, 
• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου, 
• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων 
 
Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 ‘Ανάπτυξη - 
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων’. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη 
αρχικών και τελικών διατομών. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.45€ 

 

Άρθρο A.T. 7: 
(ΟΔΟΑ-18.2) 

Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας 
Ε4 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1510) 

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων 
είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος 
επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
• οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου, 
• η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών 
γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση, 
• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων, 
• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου, 
• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων 
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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. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.45€ 

 

Άρθρο A.T. 8: 
(ΟΔΟΑ-20) 

Κατασκευή επιχωμάτων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1530) 

 
Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του 
εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 ‘Κατασκευή επιχωμάτων’. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνονται: 
 
• Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού 
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα 
συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ 
EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα 
βραχώδη επιχώματα. 
• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης 
κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή 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 
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Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.05€ 

 

Άρθρο A.T. 9: 
(ΟΔΟΑ-28) 

Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054) 

 
Διαπλάτυνση και εκβάθυνση κοίτης υφιστάμενων ρεμάτων με χρήση συνήθων χωματουργικών 
μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), ή/και εκσκαφέων με εξάρτηση συρομένου 
κάδου (drag line) ή αρπάγης (clampshell), κινουμένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή 
παρουσία υδάτων, σύμφωνα με την μελέτη και τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 08-01-02-00 
‘Καθαρισμοί και εκβαθύνσεις κοιτών ποταμών - ρεμάτων’. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
• Η προσκόμιση, χρήση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού 
• Η απόθεση και διευθέτηση των προϊόντων εκσκαφών κατά μήκος των οχθών για την 
διαμόρφωση ή ενίσχυση υφισταμένων αναχωμάτων 
• Η φόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών στις προβλεπόμενες από την 
μελέτη και τους περιβαλλοντικούς όρους θέσεις απόθεσης 
• Η κοπή, εκρίζωση τεμαχισμός και απομάκρυνση τυχόν υπαρχόντων δέντρων στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών διαπλάτυνσης ρέματος 
• Οι τυχόν απαιτούμενες τοπικές εκτροπές της κοίτης για την διευκόλυνση της διαπλάτυνσης ή της 
εκβάθυνσης 
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση τον πραγματικό όγκο εκσκαφής, με λήψη αρχικών και τελικών 
διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων σχεδίων. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 3.00€ 

 

Άρθρο A.T. 10: 
(ΥΔΡ4.07) 

Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης 75 % ΥΔΡ 6251  25% ΥΔΡ 6253) 

 
Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρου, 
μεγίστου κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και μέσο πάχος που 
προβλέπονται από την μελέτη. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση. 
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- Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών 
στρώσεων και φυτικής γής, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η συμπύκνωση της 
σκάφης με οδοστρωτήρα 
- Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η συμπύκνωση της 
στρώσης με χρήση οδοστρωτήρα. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης 
που προβλέπεται από την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την 
μελέτη πλάτους δεν επιμετρώνται προς πληρωμή. Το μέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται 
από την μελέτη μπορεί να αυξηθεί τοπικά για την αντιμετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών 
μεγάλης πλαστικότητας, μετά από αιτιολογημένη έγκριση της Υπηρεσίας. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 6.70€ 

 

Άρθρο A.T. 11: 
(ΥΔΡ5.09.01) 

Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά 
αμμοχάλικα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067) 

 
Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου 
(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά 
στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε 
απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση 
καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.40€ 

 

Άρθρο A.T. 12: 
(ΥΔΡ8.04.02) 

Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου, 
βάρους 5 έως 20 kg 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6157) 

 
Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του 
έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη 
θέσεις με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων. 
Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή 
πάχη λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη. 
Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται ιδιαιτέρως με 
βάση το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 17.25€ 

 

Άρθρο A.T. 13: 
(ΥΔΡ8.04.03) 

Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου, 
βάρους 100 έως 200 kg 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6158) 

 
Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του 
έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη 
θέσεις με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων. 
Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή 
πάχη λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη. 
Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται ιδιαιτέρως με 
βάση το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 19.35€ 

 

Άρθρο A.T. 14: 
(ΥΔΡ8.04.04) 

Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου, 
βάρους 200 έως 500 kg 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6158) 

 
Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του 
έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη 
θέσεις με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων. 
Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή 
πάχη λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη. 
Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται ιδιαιτέρως με 
βάση το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 21.35€ 

 

Άρθρο A.T. 15: 
(ΟΔΟΒ-1) 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00μ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2151) 

 
Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών 
έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 
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περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 
εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-
00-00 ‘Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων’. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 
εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 
• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 
αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 
• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 
ορύγματος 
• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 
διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 
περιβλήματα αγωγών κλπ) 
• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 
• Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 
προϊόντων εκσκαφών 
• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση 
• Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα 
εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 
τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού 
• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 
παρειών του ορύγματος. 
• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 
τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος 
• Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 
γεφύρωσης) 
• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 
 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση 
τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 
επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την 
επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό 
τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 
στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται 
στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος) 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.80€ 

 

Άρθρο A.T. 16: 
(ΟΔΟΒ-29.2.2) 

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ 
από σκυρόδεμα C12/15 
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 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2531) 

 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 
που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 
λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,  
• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή 
στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά 
περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι 
σιδηρότυποι κλπ),  
• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. 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, 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. 
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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 
 
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. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα εννιά ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 89.80€ 

 

Άρθρο A.T. 17: 
(ΟΔΟΒ-29.3.1) 

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

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 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 τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,  
• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή 
στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά 
περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι 
σιδηρότυποι κλπ),  
• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 
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• 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: 
 
01-01-01-00: 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 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
 
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. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 94.20€ 

 

Άρθρο A.T. 18: 
(ΟΔΟΒ-29.3.2) 

Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης 
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 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 τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,  
• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή 
στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά 
περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι 
σιδηρότυποι κλπ),  
• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. 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  
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• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 
του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 
περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών 
σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων 
όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με 
βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 
από εκσκαφή. 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και 
δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 
(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, 
δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: 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 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
 
Κατασκευή οπλισμένων τοίχων (θεμέλια και ανωδομή), πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης 
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν τέσσερα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 104.00€ 

 

Άρθρο A.T. 19: 
(ΟΔΟΒ-29.4.2) 

Κατασκευή κιβωτιοειδών oχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2551) 

 
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 
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κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,  
• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή 
στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά 
περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι 
σιδηρότυποι κλπ),  
• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. 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, 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). 
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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 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
 
Κατασκευή ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατομής οχετών ορθών ή λοξών, με άξονα ευθύγραμμο ή 
καμπύλο, οριζόντιο ή με κατά μήκος κλίση ή κλιμακωτό, -πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώματα και 
πλάκα θεμελίωσης- καθώς και των πτερυγοτοίχων, τυμπάνων, χαλινών, αγγυρώσεων και 
κορωνίδων που συνδέονται με τον οχετό, με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, 
οπλισμένου. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για την κατασκευή κιβωτιόσχημων τεχνικών ελεύθερου ορθού 
ανοίγματος μέχρι 8.00 m. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν τριάντα τρία ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 133.00€ 

 

Άρθρο A.T. 20: 
(ΟΔΟΒ-30.2) 

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδέματος B500C 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2612) 

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-
02-01-00 ‘Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων’ 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
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. 
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Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
 
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων. 
• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου 
από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), 
• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας. 
• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν 
θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.15€ 

 

Άρθρο A.T. 21: 
(ΟΔΟΒ-65.1.2) 

Φάτνες από συρματόπλεγμα, προμήθεια συρματοπλέγματος και 
συρμάτων συρματοκιβωτίων, συρματόπλεγμα και σύρματα 
συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - 
αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2311) 

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ 
EN10244-2, με ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε 
ρόλους, για την κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης 
ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων 
(Serasanetti)’’. 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής 
πλέξης, διαμέτρου 2,70 ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του 
γαλβανισμένου σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του 
σύρματος των φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης των ακμών κατά τις επιμήκεις 
πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος 
των φατνών), 
• η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες 
μεταφορές. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από το 
οποίο κατασκευάζεται το πλέγμα. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3.10€ 

 

Άρθρο A.T. 22: 
(ΟΔΟΒ-65.2) 

Κατασκευή φατνών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2312) 

 
Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων 
διευθέτησης ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 
επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων, 
• η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων, 
• η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα, 
• η σύνθεση των φατνών, 
• η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων, 
• η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς 
• η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους. 
 
Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής 
κιβωτίων ή σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.50€ 

 

Άρθρο A.T. 23: 
(ΟΔΟΒ-65.3) 

Πλήρωση φατνών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2313) 

 
Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή 
λίθους λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων 
αλλά μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας 
κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις, 
• σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου, 
• η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 17.80€ 

 

Άρθρο A.T. 24: 
(ΥΔΡ12.01.01.07) 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
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: 
 
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
[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 
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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. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 144.00€ 

 

Άρθρο A.T. 25: 
(ΟΔΟΔ-1) 

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2269(α)) 

 
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. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1.00€ 

 

Άρθρο A.T. 26: 
(ΟΔΟΓ-1.1) 

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3121.Β) 

 
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ‘Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά’, με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε 
στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
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Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή 
της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 17.25€ 

 

Άρθρο A.T. 27: 
(ΟΔΟΓ-2.2) 

Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3211.Β) 

 
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ‘Στρώσεις οδοστρωμάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά’, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
 
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 6.95€ 

 

Άρθρο A.T. 28: 
(ΟΔΟΔ-3) 

Ασφαλτική προεπάλειψη 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4110) 

 
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια 
έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 ‘Ασφαλτική προεπάλειψη’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.),  
• ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση,  
• η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal),  
• η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  
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• η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.20€ 

 

Άρθρο A.T. 29: 
(ΟΔΟΔ-4) 

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 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 αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν 
απαιτείται). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0.45€ 

 

Άρθρο A.T. 30: 
(ΟΔΟΔ-5.1) 

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4321.Β) 

 
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 εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
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• 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 βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 12.85€ 

 

Άρθρο A.T. 31: 
(ΟΔΟΔ-8.1) 

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

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521.Β) 

 
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), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της 
και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 13.45€ 

 

Άρθρο A.T. 32: 
(ΟΔΟΔ-7) 

Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4421.Β) 
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Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, 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, ΑΣ 20 ή ΑΣ 
31,5, 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), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
• οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών 
εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που 
προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 05-03-11-04. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 12.85€ 

 

Άρθρο A.T. 33: 
(ΟΔΟΕ-6) 

Πλαστικοί οριοδείκτες οδού 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1) 

 
Tοποθέτηση πλαστικού οριοδείκτη οδού με δύο αντανακλαστικά στοιχεία, κόκκινο και 
αργυρόλευκο, σύμφωνα με την μελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) και την ΕΤΕΠ 05-
04-04-00 ‘’Οριοδείκτες οδού’‘. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια των οριοδεικτών,  
• η μεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης,  
• η διάνοιξη οπής πάκτωσης, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του οριοδείκτη, 
• η επαναπλήρωση της οπής με υλικό ανάλογο με την παραπλήσια επιφάνεια της οδού 
• και η συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής. 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο πλαστικό οριοδείκτη. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά 
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 (Αριθμητικώς): 11.50€ 

 

Άρθρο A.T. 34: 
(ΟΔΟΕ-9.4) 

Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων μεσαίου 
μεγέθους 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541) 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου 
(ΠΣΠ)’’ 
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 
• η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 
• και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της. 
 
Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 
 
α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 0,90 m 
β. οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,65 m 
ε. κυκλικές διαμέτρου 0,65 m 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 53.70€ 

 

Άρθρο A.T. 35: 
(ΟΔΟΕ-9.5) 

Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων μεγάλου 
μεγέθους 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541) 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου 
(ΠΣΠ)’’ 
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 
• η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 
• και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της. 
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Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 
 
α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 1,20 m 
β. οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 1,20 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,80 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,90 m 
ε. κυκλικές διαμέτρου 0,90 m 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 86.50€ 

 

Άρθρο A.T. 36: 
(ΟΔΟΕ-9.6) 

Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541) 

 
Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας 
κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου 
(ΠΣΠ)’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) πινακίδων 
μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με κίτρινο πλαίσιο 
• ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση της 
πινακίδας εντός του εδάφους 
• η επιθεώρηση. ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές 
 
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 8.80€ 

 

Άρθρο A.T. 37: 
(ΟΔΟΕ-10.1) 

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 
1/2'') 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2653) 

 
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: 
thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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• η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την 
στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή 
στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για 
την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται) 
• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 
30 cm 
• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος 
και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 
 
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 31.10€ 

 

Άρθρο A.T. 38: 
(ΟΔΟΕ-10.2) 

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'') 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2653) 

 
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: 
thread size R = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολ-λημένη 
κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές Φ12 mm για 
κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή 
στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm ή, 
εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του 
στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα). 
• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και διαμέτρου 
50 cm 
• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος 
και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 
 
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα εννιά ευρώ και τριάντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 49.30€ 

 

Άρθρο A.T. 39: 
(ΟΔΟΕ-20) 

Βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1) 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση βάσης προσωρινής στήριξης πινακίδων από χυτό συνθετικό υλικό από 
ανακύκλωση (μη μεταλλικό), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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• Προδιαμορφωμένες διαμπερείς οπές για την τοποθέτηση τετραγωνικών κοιλοδοκών, είτε 
σωλήνων Φ 50 mm (2’’), με ή χωρίς χρήση συνδέσμου. 
• Προδιαμορφωμένες οπές ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση επάλληλων στοιχείων για την αύξηση 
του συνολικού βάρους της βάσης της πινακίδας.  
• Διαστάσεις τουλάχιστον 75x38x10 cm (ΜxΠxΥ) και βάρος τουλάχιστον 25 kg.  
• Ανθεκτικά χερούλια μεταφοράς 
 
Τιμή ανά βάση (τεμ) προσωρινής στήριξης πινακίδων. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι τρία ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 23.00€ 

 

Άρθρο A.T. 40: 
(ΥΔΡ12.15.12) 

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), 
ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6623) 

 
Σωληνώσεις πιέσεως με σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 545, με απολήξεις τύπου κώδωνα ή φλαντζωτές, με εσωτερική επένδυση 
από τσιμεντοκονία και εξωτερική επίστρωση μεταλλικού ψευδαργύρου με προστατευτικό τελείωμα 
ενός από τους τύπους που αναφέρονται στο Παράρτημα D του Προτύπου. 
Οι σωλήνες δικτύων υπό πίεση από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται με βάση την 
ονομαστική τους διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα) και την κλάση 
πιέσεως C (ταυτίζεται με την μέγιστη υδροστατική πίεση συνεχούς λειτουργίας PFA). 
Για τους σωλήνες απο ελατό χυτοσίδηρο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 545, απαιτείται πιστοποίηση των 
χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται στο Πρότυπο από διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με 
τις ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των σωλήνων από 
ελατό χυτοσίδηρο με τους αναλογούντες δακτυλίους στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, η 
προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός των σωλήνων εντός του 
ορύγματος, η σύνδεσή τους και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. 
Η εκσκαφή του ορύγματος, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και τα ειδικά τεμάχια της 
σωληνογραμμής δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους των 
ειδικών τεμαχίων. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια τριάντα τρία ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 233.00€ 

 

Άρθρο A.T. 41: 
(ΥΔΡ12.15.13) 

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), 
ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6623) 

 
Σωληνώσεις πιέσεως με σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 545, με απολήξεις τύπου κώδωνα ή φλαντζωτές, με εσωτερική επένδυση 
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από τσιμεντοκονία και εξωτερική επίστρωση μεταλλικού ψευδαργύρου με προστατευτικό τελείωμα 
ενός από τους τύπους που αναφέρονται στο Παράρτημα D του Προτύπου. 
Οι σωλήνες δικτύων υπό πίεση από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται με βάση την 
ονομαστική τους διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα) και την κλάση 
πιέσεως C (ταυτίζεται με την μέγιστη υδροστατική πίεση συνεχούς λειτουργίας PFA). 
Για τους σωλήνες απο ελατό χυτοσίδηρο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 545, απαιτείται πιστοποίηση των 
χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται στο Πρότυπο από διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με 
τις ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των σωλήνων από 
ελατό χυτοσίδηρο με τους αναλογούντες δακτυλίους στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, η 
προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός των σωλήνων εντός του 
ορύγματος, η σύνδεσή τους και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. 
Η εκσκαφή του ορύγματος, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και τα ειδικά τεμάχια της 
σωληνογραμμής δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους των 
ειδικών τεμαχίων. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 276.00€ 

 

Άρθρο A.T. 42: 
(ΧΡΣΣΧΕΤ.ΥΔΡ12.
15.13) 

Αποκατάσταση διαρροής κεντρικού αγωγού από σωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου (ductile iron), ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm / 
κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6623) 

 
Για την πλήρη αποκατάσταση καταγεγραμμένου σημείου διαρροής του κεντρικού αγωγού του 
φράγματος Ποταμών Αμαρίου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της διαρροής και 
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου στην προτέρα κατάσταση. Συνοπτικά αλλά όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνεται η εκσκαφή του υφιστάμενου αγωγού στο απαιτούμενο μήκος και 
πλάτος για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης με την απομάκρυνση των υλικών 
εκσκαφής σε κατάλληλο χώρο, η κοπή και απομάκρυνση των ελλατωματικών σωλήνων ή 
τμημάτων αυτών, η αναγκαία μηχανική επεξεργασία των τμημάτων που θα επαχρησιμοποιηθούν, 
η προμήθεια εισκόμιση επιτόπου του έργου και τοποθέτηση ενός σωλήνα ελατού χυτοσιδήρου 
(ductile iron), ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ειδικών 
τεμαχίων σύνδεσης (κατάλληλου για τη διάμετρο των σωλήνων) με τους αναλογούντες δακτυλίους 
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, η προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο 
καταβιβασμός των σωλήνων εντός του ορύγματος, η σύνδεσή τους και η εκτέλεση ελέγχων 
στεγανότητας. Το τμήμα του νέου σωλήνα το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση 
παραδίδεται στη διευθύνουσα υπηρεσία χωρίς επιπλέον αποζημίωση. Μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών πραγματοποιείται επιμελής επανεπίχωση του αγωγού με άμμο και θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου,το οποίο συμπιέζεται κατάλληλα, και αποκαθίσταται το οδόστρωμα στην πρότερη 
κατάσταση. Η τήρηση ολων των απαραίτητων μέτρων σήμανσης και ασφάλισης περιλαμβάνονται 
στην τιμή. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο σημείου αποκατάστασης. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα χιλιάδες ευρώ 



ΕΡΓΟ: EΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΖΗΜΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΛΟΓΩ 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Αριθμητικώς): 12000.00€ 

 

Άρθρο A.T. 43: 
(ΧΡΣΥΔΡ12.17.01-
Β) 

Ειδικό τεμάχιο (manshon Φ700) ελατού χυτοσιδήρου σφαιροειδούς 
γραφίτη (ductile iron) ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6623) 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) ειδικών τεμαχίων (manshon Φ700) κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερις χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 4000.00€ 

 

Άρθρο A.T. 44: 
(ΧΡΣΗΛΜ60.10.80.
05) 

Αποκαταστάσεις βλαβών Η/Μ οδοφωτισμού και συστήματος 
παρακολούθησης  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 

 
Αποκαταστάσεις βλαβών οδοφωτισμού: αποκαταστάσεις κατεστραμμένης καλωδίωσης, 
φωτιστικών και πινάκων. 
 
Αποκαταστάσεις βλαβών δικτύου παρακολούθησης: αποκατάσταση οπτικής ίνας. αντικατάσταση 
κατεστραμμένων καμερών  
 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 35000.00€ 

 

Άρθρο A.T. 45: 
(ΧΡΣΗΛΜ60) 

Αποκαταστάσεις βλαβών οργάνων παρακολούθησης φράγματος 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 

 
Αποκατάσταση βλάβεων λειτουργίας στα κατεστραμμένα όργανα παρακολούθησης φράγματος και 
αποκατάσταση σύνδεσής τους με το SCADA του φράγματος. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 16888.00€ 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

Άρθρο A.T. 46: 
(ΧΡΣΗΛΜ60.2) 

Επιδιορθώσεις παροχομέτρων και ηλεκτροβανών κτιρίου δικλείδων, 
επαναπρογραμματισμός τους και σύνδεση με το SCADA του 
φράγματος.  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 

 
- Αντικατάσταση μετατροπέων (convertors) του κεντρικού παροχομέτρου και του παροχομέτρου 
οικολογικής παροχής. 
- Επισκευή ηλεκτροβανών 1χΦ300 και 2χΦ100 οικολογικής παροχής 
Επαναπρογραμματισμός όλων των συσκευών και σύνδεσή τους με το SCADA του φράγματος. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι επτά χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 27000.00€ 

 

Άρθρο A.T. 47: 
(ΧΡΣΣΧΕΤ.ΥΔΡ12.
40.01.10) 

Αποκατάσταση διαρροής κεντρικού αγωγού από σωλήνες 
υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους με περιέλιξη του 
υαλονήματος (GRP), ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm, PN 25atm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.5) 

 
Για την πλήρη αποκατάσταση καταγεγραμμένου σημείου διαρροής του κεντρικού αγωγού του 
φράγματος Ποταμών Αμαρίου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων κατάντι της σήραγγας 
Πρασσών.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της 
διαρροής και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου στην προτέρα κατάσταση. Συνοπτικά 
αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται η εκσκαφή του υφιστάμενου αγωγού στο απαιτούμενο 
μήκος και πλάτος για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάτασης με την απομάκρυνση των υλικών 
εκσκαφής σε κατάλληλο χώρο, η κοπή και απομάκρυνση των ελλατωματικών σωλήνων ή 
τμημάτων αυτών, η αναγκαία μηχανική επεξεργασία των τμημάτων που θα επαχρησιμοποιηθούν, 
η προμήθεια εισκόμιση επιτόπου του έργου και τοποθέτηση ενός σωλήνα GRP κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1796 για ύδρευση, ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm 25atm με βαθμό ακαμψίας 10.000Nt/m2, 
και ειδικού τεμαχίου σύνδεσης (manson) (κατάλληλου για τη διάμετρο των σωλήνων) καθώς και 
των ειδικών τεμαχίων που θα απαιτηθούν για τη στροφή των σωλήνων (για την ολοκλήρωση της 
αποκατάστασης έχουν επιμετρηθεί δύο καμπύλες συναρμογής) με τους αναλογούντες δακτυλίους 
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, η προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο 
καταβιβασμός των σωλήνων εντός του ορύγματος, η ευθυγράμμιση, η σύνδεσή τους και η 
εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. Το τμήμα του νέου σωλήνα ή τυχόν ειδικά τεμάχια τα οποία δεν 
θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση παραδίδονται στη διευθύνουσα υπηρεσία χωρίς 
επιπλέον αποζημίωση. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πραγματοποιείται αγκύρωση των 
ειδικών τεμαχίων του αγωγού με άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 για το απαιτούμενο μήκος, 
επιμελής επανεπίχωση του αγωγού με άμμο και θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, το οποίο 
συμπιέζεται κατάλληλα ώστε να αποκατασταθεί το οδόστρωμα στην πρότερη κατάσταση. Η 
τήρηση ολων των απαραίτητων μέτρων σήμανσης και ασφάλισης περιλαμβάνονται στην τιμή. 
Τιμή ανά τεμάχιο σημείου αποκατάστασης. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τρεις χιλιάδες ευρώ 



ΕΡΓΟ: EΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΖΗΜΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΛΟΓΩ 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Αριθμητικώς): 13000.00€ 

 

Άρθρο A.T. 48: 
(ΧΡΣΑΕΚΚ 2) 

Κόστος Διαχείρισης ΑΕΚΚ (ανά κυβ. μέτρο) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1510) 

 
Επιπλέον κόστος μεταφοράς και διάθεσης προιόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων έργου σε 
αδειοδοτημένο χώρο ΑΕΚΚ 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 4.00€ 

 
 

Ο Συντάξας 
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