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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση 
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να 
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
 
 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται 
ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες". 
 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00 

(Ολογράφως) : ένα 

A.T. : 2 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με 
ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 
 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι 
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο 
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 3 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07Ν Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 

Για ένα κυβικό μέτρο έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης σωλήνων με άμμο λατομείου, εκτελούμενης 
εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής. 
 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
 
α. Η προμήθεια της άμμου λατομείου 
 
β. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. 
 
 
γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα. 
 
δ. Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από άμμο 
λατομείου μέχρι αρνήσεως. 
 
 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 
γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,80 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 4 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.04 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς 
και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
 
Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών 
και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην 
θέση διάστρωσης. 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
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(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου. 
 
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί 
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος 
σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 
 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το 
μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών 
απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που 
καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), 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: 
 
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 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
Ευρώ (Αριθμητικά): 82,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο 

A.T. : 5 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α30.Ν Τέλη εισόδου σε μονάδα ανάκτησης Α.Ε.Κ.Κ, προϊόντων εκσκαφών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 

Τέλη εισόδου σε μονάδα ανάκτησης Α.Ε.Κ.Κ, μεταφερόμενων προϊόντων εκσκαφών (αποβλήτων), προς 
εναλλακτική διαχείριση. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το τέλος εισόδου που έχει καθορισθεί από το ΣΕΕΔ ΑΑΝΕΛ ΑΜΚΕ κατόπιν 
εγκρίσεως από τον Ε.Ο.ΑΝ. 
 
Η τιμή του παρόντος άρθρου , δεν αναθεωρείται. 
 
Τιμή ανά τόνο (1 τον.) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,44 

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ 1123.1Ν Πρόσθετη τιμή για δαπάνη μεταφορικού έργου (εκτός πόλεως, σε οδούς καλής βατότητας 
και απόσταση μεγαλύτερη των 5 km) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

 
Πρόσθετη τιμή για δαπάνη μεταφορικού έργου δι΄αυτοκινήτου , προϊόντων εκσκαφών, καθαιρέσεων, κλπ 
και αδρανών ή άλλων υλικών 
 
και εν γένει όπου στα άρθρα των εγκεκριμένων από την ΓΓΔΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ, ενιαίων τιμολογίων 
προβλέπεται δαπάνη μεταφοράς και δεν 
 
έχει υπολογισθεί στο τιμολόγιο μελέτης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 
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Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών 
(ΦΕΚ363Β/19-02-2013, ΦΕΚ 1746/19-05-2017). 
Για την εφαρμογή της τιμής του παρόντος, δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο 
 
υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο 
άρθρο. 
 
 
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά κυβοχιλιόμετρο αποστάσεως.(1m3km) 
 
λ1 
λ2 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,19 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα λεπτά 

A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
 
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 8 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.02 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από 
γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2127 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
 
Σε εδάφη βραχώδη,εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

A.T. : 9 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, 
άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε 
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τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 
 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 
 
Τιμή ανά τόνο (ton). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,65 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α10 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448 

Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους 
είτε επί τοιχίου από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, μετά των φορτοεκφορτώσεων και 
της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και της 
περίφραξης, 
 
 
- η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργηθούν λόγω των 
κατεδαφίσεων, 
 
 
- η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς 
απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση, 
 
 
- η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων- 
μηχανημάτων κλπ, 
 
 
- η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού 
εδάφους, 
 
 
- η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 
 
Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και 
των σχετικών αστυνομικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν όλες οι ευθύνες. 
 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,60 

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά 

A.T. : 11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227 

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. 
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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. 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 26,50 

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και πενήντα λεπτά 

A.T. : 12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,50 

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 13 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν8.7 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων σπιράλ, διπλού δομημένου τοιχώματος, απο υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) Φ63. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων σπιράλ, διπλού δομημένου τοιχώματος, απο υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο (HDPE) Φ63, με ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό 650Nt. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, συσκευών και μικροϋλικών 
σύνδεσης σωλήνων, της ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη  τεχνική 
προδιαγραφή και των ειδικών τεμαχίων τους και ελέγχου και δοκιμής. 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,50 

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 14 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.102.1 Υπόγειο δίκτυο με καλώδιο τύπου 5G6 (ΝΥΥ 5x6mm2) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Αγωγός τροφοδοσίας τύπου J1VV 5G6 (ΝΥΥ 5X6 mm2), πλήρως εγκατεστημένου, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών, ενωτκών συνδέσμων και μικροϋλικών, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04- 
00:2009. 
 
Τιμή που περιλαμβάνει προμήθεια του ανωτέρω περιγραφόμενου υλικού, προσκόμιση στον τόπο του 
έργου, εργασία εγκατάστασης και κάθε άλλη δαπάνη και δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00 

(Ολογράφως) : επτά 

     

Σελίδα 24 από 32   



Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

A.T. : 15 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.102.2 Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό τύπου 5G10 (ΝΥΥ 5x10m2) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Αγωγός τροφοδοσίας τύπου J1VV 5G10 (ΝΥΥ 5X10 mm2), πλήρως εγκατεστημένου, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών, ενωτκών συνδέσμων και μικροϋλικών, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04- 
00:2009. 
 
Τιμή που περιλαμβάνει προμήθεια του ανωτέρω περιγραφόμενου υλικού, προσκόμιση στον τόπο του 
έργου, εργασία εγκατάστασης και κάθε άλλη δαπάνη και δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 16 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.102.3 Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό τύπου 5G4 (ΝΥΥ 5x4m2) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Υπόγειο ή επιτοίχιο δίκτυο τροφοδότησης φωτιστικών σωμάτων που αποτελείται από καλώδιο τύπου 
J1VV 5G4  (Ν.Υ.Υ. 5X4mm2), από σωλήνα από ενισχυμένο εύκαμπτο πλαστικό ανάλογης διαμέτρου πλήρως 
εγκατεστημένου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών ήτοι καλωδίου 5X4 mm2 ΝΥΥ, 
σωλήνα από ενισχυμένο εύκαμπτο πλαστικό ανάλογης διαμέτρου (Φ40) με στεγανές διακλαδώσεις στα 
φωτιστικά. 
 
 
Τιμή που περιλαμβάνει προμήθεια των ανωτέρω περιγραφομένων υλικών, προσκόμιση στον τόπο του 
έργου, εργασία εγκατάστασης και κάθε άλλη δαπάνη και δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία . 
(1 m αξονικού μήκους). 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 17 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.8.4 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40x40 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων διαστάσεων 40x40cm από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15, 
 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια 
έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
-  η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
-  η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου 
φρεατίου 
-  η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των 
καλωδίων 
-  στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω 
ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και 
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση 
εποξειδικής βαφής) 
-  η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : 18 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.101.4 Βάση ιστών οδοφωτισμού ιστών έως 4  μέτρων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 

Βάση οδοφωτισμού ιστών ικανή να στηρίξει ιστό οδοφωτισμού έως 4 μέτρων από στεγανό σκυρόδεμα 
ποιότητας C35/45 και οπλισμό από ίνες προπυλενίου διαστάσεων τουλάχιστον 0.40mx0.40m x 0.40h με 
τέσσερα (4) γαλβανισμένα αγκύρια Μ20 ή Μ18, παξιμάδια και ροδέλες. δύο (2) σωλήνες εύκαμπτες 
τύπου σπιράλ  Φ50/2" από τα αγκύρια της βάσης του ιστού έως την βάση της, διαμπερής κατά μήκος 
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PVC 1 σωλήνα εξωτερικής διαμέτρου Φ110mm. 
 
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης, ξυλότυπων κλπ. 
 
 
(1 τεμ) με την αξία της βάσεως αγκυρώσεως. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 170,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα 

A.T. : 19 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.52.7 Πίλαρ πολυεστερικό πλήρες, διαστάσεων 1,00x1.00x0.36m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) πολυεστερικού δύο θυρών. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις 
του θα είναι: Πλάτος 1,00m, ύψος 1,00m, και βάθος 0,32m. To εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι ενός 
θαλάμου για την εγκατάσταση του μετρητή και του δέκτη της ΔΕΗ και για την ηλεκτρική διανομή. 
 
Στο χώρο που προορίζεται για τη ΔΕΗ και στη ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και 
περικόχλια στρατζαριστή, γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm για να μπορούν να στερεωθούν πάνω σ' 
αυτήν τα όργανα της ΔΕΗ. 
 
Στον δεξιό χώρο, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνιές ελάσματα κλπ, για τη στερέωση της 
ηλεκτρικής διανομής. 
 
Εντός του πίλλαρ και στον δεξιό χώρο εντός πίνακα IP55 κατά EN60529 κατάλληλων διαστάσεων, με 
εφεδρία 1 ράγας, θα τοποθετηθούν όλες οι απαραίτητες προστασίες/αυτοματισμοί για την λειτουργία 
των φωτιστικών, ήτοι γενικός διακόπτης 3x40, 1 ρελέ τριφασικό, 3 γενικές ασφάλειες 32Α, 
ενδεικτικές λυχνίες, 1 ασφαλειοδιακόπτης 3x25A, 3 ασφάλειες 2x20A, 2 περίζες ράγας, 1 ρελέ 
φορτίου, 3 ασφάλειες 10Α, 1 τριφασικλή πρίζα, φωτοκύτταρο, σύνδεση γείωσης και ουδέτερου και 
κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο. 
 
Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνουν προμήθεια,  προσκόμιση  και εγκατάσταση επί βάσης σκυροδέματος, με 
την τσιμεντένια κολόνα και τον ιστό, περιλαμβανομένης της εργασίας εξωτερικής και εσωτερικής 
συνδεσμολογίας  των  οργάνων  του  πίνακα, της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραμμών αφίξεως και 
αναχωρήσεως, των δοκιμών κλπ για παράδοση σε λειτουργία καθώς επίσης σχέδιο (υπεύθυνη δήλωση) 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο. 
 
 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.200,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια 

A.T. : 20 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν60.10.10.04 Διπλό φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Διπλό φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού διαστάσεων περίπου 700x200 mm (300mm περίπου για κάθε 
φωτιστικό + τον βραχίονα) στεγανότητας ΙΡ54-ΙΡ66 μαζί με λαμπτήρες GX53 led  μέγιστης απόδοσης 
4x10 W για, 4.700 περίπου lumen και χρώμα φωτός 3000-4000 Kelvin για κάθε φωτιστικό. 
Κατασκευασμένο από αντικραδασμικό υλικό ρητίνης ανθεκτικό σε σκουριά και διάβρωση κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 
40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού" και σύμφωνα με τις 
ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". 
 
Θα αποτελείται από τετράγωνο προβολέα για κάθε φωτιστικό,ι διπλό βραχίονα και την βάση στήριξης 
κατασκευασμένο σε ανθεκτικό σε κραδασμούς υλικό ρητίνης. Ο παρεχόμενος βραχίονας θα επιτρέπει 
μια πλήρως ρυθμιζόμενη θέση του προβολέα για να διορθώσει κατά λάθος τις εκπομπές φωτός. 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 380,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα 

A.T. : 21 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν60.10.01.07 Μεταλλικός ιστός οδικού φωτισμού ύψους 3,50m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού" και σύμφωνα 
με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά 
σώματα". 
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Ήτοι ιστός ηλεκτροφωτισμού , ύψους 3.50 m, χρώματος ανθρακί από γαλβανισμένο εν θερμώ σωλήνα 
μετά την διαμόρφωση, με ενδιάμεσο σωλήνα πολυουρεθάνης και εξωτερικό χυτό τεχνοπολυμερές 
(ρητίνη) ώστε το χρώμα να ενσωματώνεται σε αυτή και να υπόκειται σε επεξεργασία κατά της UV 
ακτινοβολίας για αντοχή στον ήλιο ή σε τυχόν εκδορές. Να είναι   ανθεκτικός στην κρούση, να 
αντέχει σε θερμοκρασίες από περίπου -60 0C έως περίπου +80 0C και να έχει διπλή μόνωση. 
 
Ο ιστός θα συνοδεύεται από μία βάση αγκύρωσης που θα αποτελείται από τρεις έως τέσσερις ήλους 
μήκους τουλάχιστον 0.40 m και διατομής Φ18mm που θα καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους ~0.10m καλά 
επεξεργασμένο .Οι τρεις ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με σιδηρογωνιές 20/20/2 mm 
σε σχήμα τριγώνου στη βάση του και χιαστί προ του σπειρώματος τους για να αποφευχθεί μετακίνηση 
τους κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα . 
 
Ο  ιστός  θα παραδοθεί  προκαλωδιωμένος με καλώδιο J1VV-R 3Χ1,5 από το ακροκιβώτιο έως το 
φωτιστικό σώμα . Επίσης θα  φέρει  σε  ύψος  περίπου  0.50 m  από  τη  βάση  στήριξης θυρίδα 
επίσκεψης , για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γείωσης , η οποία θα κλείεται με 
εξωτερική χαλύβδινη θυρίδα με δύο ορειχάλκινες βίδες . Στη  θέση  της  θυρίδας θα βρίσκεται το 
ακροκιβώτιο ( στεγανού τύπου ) , στο οποίο  θα  γίνει  η  σύνδεση  της  ηλεκτρικής εγκατάστασης 
του  ιστού  με  το  δίκτυο  ηλεκτροφωτισμού 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια 

A.T. : 22 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.52.10 Πίλαρ μεταλλικό πλήρες, με πίνακα, συνολικών διαστάσεων 1,0μ x 1,0μ x 0,36μ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός στεγανού 
πίλλαρ, κατασκευασμένου από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνιές, λάμες κλπ) συγκολλημένη 
συνδεδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό κιβώτιο από ανοξείδωτο χάλυβα, πρεσσαριστό πάχους 
2mm ή συνθετικό (PVC), επί βάσεως τσιμέντου τελικού ύψους 10 εκατοστών υπεράνω του εδάφους 
εγκατάστασης, κολώνας και ιστού 2 1/2 ιντών, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΗ και τις σχετικές 
εθνικές και ευρωπαϊκές προδαγραφές (CE, LV Directive, κλπ.). Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις 
του θα είναι: Πλάτος 1,00m, ύψος 1,00m, και ελάχιστο βάθος 0,36m. To εσωτερικό του πίλλαρ θα 
είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά 
πλάτους 0,50m θα προορίζεται για τον μετρητή και τον δέκτη της ΔΕΗ και ο άλλος πλάτους 0,50m για 
την ηλεκτρική διανομή. 
 
Οι θύρες: α) θα κλείνουν με τη βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές 
κεκαμένες κατά ορθή γωνία για να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν 
καλά κατά το κλείσιμο γ) θα αναρτώνται στο σώμα του πίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέος τύπου 
δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. 
 
Στο χώρο που προορίζεται για τη ΔΕΗ και στη ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και 
περικόχλια, γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm για να μπορούν να στερεωθούν πάνω σ' αυτήν τα 
όργανα της ΔΕΗ ή θα πάρχει αντίστοιχη υποδομή, για το πίλλαρ υλικού PVC. 
 
Στον δεξιό χώρο, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνιές ελάσματα κλπ, για τη στερέωση της 
ηλεκτρικής διανομής. Το επάνω μέρος του μεταλλικού πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα 
προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και 
αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο στρώσεις από 
βερικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. 
 
Εντός του πίλλαρ και στον δεξιό χώρο εντός πίνακα IP55 κατά EN60529 κατάλληλων διαστάσεων, με 
εφεδρία 1 ράγας, θα τοποθετηθούν όλες οι απαραίτητες προστασίες/αυτοματισμοί διανομής για την 
λειτουργία των  αναχωρήσεων φωτιστικών  και ρευματοδοτών, ήτοι γενικό διακόπτη 3x63A, ρελέ 
τριφασικό 4x40A, γενικές ασφέλειες 3x35A (3 τεμ.), ενδεικτικές λυχνίες, ασφαλειοδιακόπτης 3x25A 
(4τεμ.), ασφάλειες 16Α (3τεμ.), 2 πρίζες ράγας, 4 ρελέ φορτίου 3x40A, 3 ασφάλειες 10Α, 1 
τριφασική πρίζα, φωτοκύτταρο ενεργοποίησης, σύνδεση γείωσης και ουδέτερου και κάθε άλλο 
απαραίτητο στοιχείο. 
 
Ήτοι προμήθεια,  προσκόμιση  και εγκατάσταση επί βάσης σκυροδέματος, με την βάση και τον ιστό, 
περιλαμβανομένης της εργασίας εξωτερικής και εσωτερικής 
 
συνδεσμολογίας  των  οργάνων  του  πίνακα, της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραμμών αφίξεως και 
αναχωρήσεως, των δοκιμών κλπ για παράδοση σε λειτουργία καθώς επίσης σχέδιο (υπεύθυνη δήλωση) 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο. 
 
 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.200,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια 
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A.T. : 23 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,60 

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 24 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.2 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από 
σκυρόδεμα C16/20 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου 
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής 
και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
 
 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 
σκυροδέματος, 
 
 
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), 
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα 
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
 
 
- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 
 
 
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς 
 
- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής 
κενών, 
 
 
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών 
 
- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του 
 
 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
 
- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης 
φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης 
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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 
 
Κατασκευή οπλισμένων τοίχων (θεμέλια και ανωδομή), πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης 
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 104,00 

(Ολογράφως) : εκατόν τέσσερα 

A.T. : 25 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί 
υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς 
μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, 
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου 
 
και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 
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A.T. : 26 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, 
από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα 
υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 27 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.96Ν.1 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους απόπορφυρίτη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452 

Προμήθεια και τοποθέτηση κυβόλιθων από πορφυρίτη, διαστάσεων 10x10x10cm, με την τοποθέτηση πάνω 
σε σκυρόδεμα και σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τις υποδείξεις της επίβλεψης.  Στην 
τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η δαπάνη τοποθέτησης των κυβόλιθων καθώς και του 
απαραίτητου κονιάματος που θα χρειαστεί για την έδραση των κυβόλιθων και του αρμολογήματος που 
τυχόν απαιτηθεί. 
 
Η δαπάνη κατασκευής του σκυροδέματος για την έδραση των κυβόλιθων πληρώνεται ιδιαίτερα. Πλήρης 
περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την 
αρχιτεκτονική μελέτη. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 28 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε 
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 29 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
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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 βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Δομικά πλέγματα B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

A.T. : 30 
    

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.13.01.04 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου 
D 90 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1 

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 
απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, 
οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 
 
β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση 
του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα 
καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως 
υπογείων δικτύων" 
 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U 
με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται 
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις 
και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 
σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά 
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και 
έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 
 
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, 
ονομαστικής πίεσης 6 at     , ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,90 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

τρία και ενενήντα λεπτά 

Μολάοι 23/11/2020 Μολάοι  23/11/2020  

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Οι ελεγκτές 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής 

    

Πανάγος Άγγελος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

Πατσά Σοφία 
Μηχ. Ορ. Πόρων ΠΕ 

 

Πλαγιανού Μαρία 
Πολιτικός Μηχανικός  ΤΕ 
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