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 Σελίδα 1 από 9   



Τιμολόγιο μελέτης 

           

 Σελίδα 2 από 9   



Τιμολόγιο μελέτης 

           

 Σελίδα 3 από 9   



Τιμολόγιο μελέτης 

           

 Σελίδα 4 από 9   



Τιμολόγιο μελέτης 

           

 
ΑΡΘΡΑ 

           
A.T. : 1 

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

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 100%   
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο, εντός 

του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί 

αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους 

περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, ενώ 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

           

Σελίδα 5 από 9   



Τιμολόγιο μελέτης 

           
ΕΥΡΩ : 1,60 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=5km, 
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      5 x 0,22 =    1,10 
Συνολικό κόστος άρθρου 2,70 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70 

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά 

           
A.T. : 2 

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

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 100%   
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 : 1,20 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=65km, 
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 
((0,19 + 0,03)*0,10 = 0,022€/m2.km)     65 x 0,022 =    1,43 
Συνολικό κόστος άρθρου 2,63 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,63 

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα τρία λεπτά 

           
A.T. : 3 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 100%   
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. : 4 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110 100%   
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". 

Σελίδα 6 από 9   



Τιμολόγιο μελέτης 

            
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), 
 
- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς 

αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,20 

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά 

           
A.T. : 5 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120 100%   
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. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά 

           
A.T. : 6 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Δ06 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους - επούλωση λάκκων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 4421Β 100%   
Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους - επούλωση λάκκων, σε υπόγεια και υπαίθρια 

έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ 

σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 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 

Σελίδα 7 από 9   



Τιμολόγιο μελέτης 

           - η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με finisher ή άλλα μέσα (χέρια, μικρά 

μηχανήματα κλπ.) για την επούλωση των λάκκων 
 
- 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 και η συμπλήρωση των τομών με παχύρευστο ασφαλτικό γαλάκτωμα 
 
- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά 

σε ρείθρα και φρεάτια, περιμετρικά των λάκκων, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται 

από αυτές τις εργασίες, καθώς επίσης και σφράγιση περιμετρικά των λάκκων με παχύρευστο ασφαλτικό 

γαλάκτωμα) 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη 

ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Επιμέτρηση με λήψη διατομών πρό και μετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε βάρος με βάση τα 

αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων, ή με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση 

ασφαλτομίγματος. 
 
Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος. 

ΕΥΡΩ : 89,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=40km), 
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km) ή 0,22/2,4=0,092€/ton.km     40 x 0,092 =    3,68 
Συνολικό κόστος άρθρου 93,18 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 93,18 

(Ολογράφως) : ενενήντα τρία και δέκα οκτώ λεπτά 

           
A.T. : 7 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, μεταβλητού πάχους με χρήση κοινής ασφάλτου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 4521Β 100%   
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. 
 
- 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.) 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική 

προεπάλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 

Σελίδα 8 από 9   



Τιμολόγιο μελέτης 

           Τιμή ανά τόννο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της 

χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 
 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους με χρήση κοινής ασφάλτου. 
. 

ΕΥΡΩ : 87,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=40km), 
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km) ή 0,22/2,4=0,092€/ton.km     40 x 0,092 =    3,68 
Συνολικό κόστος άρθρου 91,18 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 91,18 

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα και δέκα οκτώ λεπτά 
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