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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικέ̋ Εκσκαφέ̋ σε έδαφο̋ γαιώδε̋ - ημιβραχώδε̋

A.T. : 1.1

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 1123.Α

Γενικέ̋ εκσκαφέ̋, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών
οποιασδήποτε συστάσεω̋, ανεξαρτήτω̋ βάθου̋, πλάτου̋ και κλίσεω̋ πρανών, σε νέο έργο ή για
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντο̋, ανεξαρτήτω̋ τη̋ θέση̋ εργασία̋ 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  επίση̋ οι ακόλουθε̋ εκσκαφέ̋ σε εδάφη ανάλογη̋ σκληρότητα̋:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα του̋ πλάτου̋ μεγαλύτερου των 5,00 m μετά τη̋ μόρφωση̋ των πρανών
και του πυθμένα του̋,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προ̋ αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών τάφρων μετά τη̋ μόρφωση̋ των πρανών, όταν αυτέ̋ κατασκευάζονται στη συνέχεια των
γενικών εκσκαφών τη̋ οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψου̋ και πλάτου̋ μεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινή̋ και μόνιμη̋ αντιστήριξη̋ των πρανών των
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό
οποιεσδήποτε συνθήκε̋,

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα τη̋ σκάφη̋ και ο
σχηματισμό̋ 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 επιτρεπόμενε̋ τελικέ̋ ή προσωρινέ̋
θέσει̋

- η εναπόθεση σε τελικέ̋ ή ενδιάμεσε̋ θέσει̋, η επαναφόρτωση από τι̋ θέσει̋ των προσωρινών
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικέ̋ θέσει̋, καθώ̋ και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων
απόθεση̋ σύμφωνα με του̋ περιβαλλοντικού̋ όρου̋

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώ̋ και η εκθάμνωση κοπή,
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτω̋ περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση

- η αντιμετώπιση πάση̋ φύσεω̋ δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπω̋
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η συμπύκνωση τη̋ σκάφη̋ των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδραση̋ οδοστρώματο̋" μέχρι του
βάθου̋ που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό τη̋ Φέρουσα̋ Ικανότητα̋ Έδραση̋ (Φ.Ι.Ε), όπω̋ αυτή
ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωση̋ που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση
κατ' ελάχιστο με το 90% τη̋ πυκνότητα̋ που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

- οι πάση̋ φύσεω̋ σταλίε̋ του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτό̋ του σώματο̋ τη̋ οδού, που
οι εκσκαφέ̋ του̋ αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωση̋

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενική̋ εφαρμογή̋ ανεξάρτητα από την εκτέλεση τη̋ εργασία̋ σε
μια ή περισσότερε̋ φάσει̋ που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεση̋ του έργου ή άλλου̋
τοπικού̋ περιορισμού̋.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσία̋ σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδραση̋ και εγκιβωτισμού του̋, καθώ̋ και
πάση̋ φύσεω̋ κατασκευών που βρίσκονται εντό̋ του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και
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τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντο̋ τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφή̋ των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τι̋ επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφέ̋
εκτό̋ εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφω̋) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφορά̋ εκτό̋ πόλεω̋, οδοί καλή̋ βατότητα̋, απόσταση L (<5km)
(0,20€/m3.km)      5 x 0,20 =    1,00
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 1,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτου̋ έω̋ 5,00 m

A.T. : 1.2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 2151

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτου̋ έω̋ 5,0 m, οποιουδήποτε βάθου̋. για την θεμελίωση τεχνικών έργων
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευση̋,
αποστράγγιση̋, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδου̋ έδαφο̋ (γαιοημιβραχώδε̋ ή βραχώδε̋,
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με
ή χωρί̋ χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφέ̋
θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή μονάδο̋ περιλαμβάνονται:
- Οι απαιτούμενε̋ αντλήσει̋ και τα μέτρα αντιμετώπιση̋ των επιφανειακών και υπόγειων νερών,
εκτό̋ άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Οι κάθε είδου̋ απαιτούμενε̋ αντιστηρίξει̋ παρειών (με οριζόντιε̋ ξυλοζεύξει̋ ή κατακόρυφε̋
αντιστηρίξει̋ με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτό̋ άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματο̋

- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματο̋ των παρειών του ορύγματο̋ ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση
σκυροδέματο̋ χωρί̋ τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα
αγωγών κλπ)

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματο̋

- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασία̋ 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, εκτό̋ του σώματο̋ τη̋ οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφή̋
για την επανεπίχωση του απομένοντο̋ όγκου του σκάμματο̋ μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου,
οχετού ή αγωγού

- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικέ̋ κατασκευέ̋ ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών
του ορύγματο̋

- Η αποξήλωση οδοστρώματο̋, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην
θέση του ορύγματο̋

- Οι απαιτούμενε̋ γεφυρώσει̋ του ορύγματο̋ για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνε̋ κατάλληλου πάχου̋ ή άλλε̋ διατάξει̋ γεφύρωση̋)

- Η επανεπίχωση του απομένοντο̋ όγκου σκάμματο̋ με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντο̋ ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών
από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματο̋ πληρώνεται ιδιαιτέρω̋ με βάση τα οικεία άρθρα
του Τιμολογίου.
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Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανεία̋
έω̋ 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτου̋ έω̋ 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψη̋. Οι
μεγαλύτερε̋ εκσκαφέ̋ θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό του̋ στι̋ γενικέ̋ εκσκαφέ̋
και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ω̋ αφετηρία μέτρηση̋ του βάθου̋ λαμβάνεται η στάθμη
των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικέ̋ γραμμέ̋ που καθορίζονται στην μελέτη
(πλάτο̋ πυθμένα, κλίσει̋ παρειών, βαθμίδρε̋ καθ' ύψο̋).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφω̋) : πέντε

Δαπάνη μεταφορά̋ εκτό̋ πόλεω̋, οδοί καλή̋ βατότητα̋, απόσταση L (<5km)
(0,20€/m3.km)      5 x 0,20 =    1,00
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 5,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

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

A.T. : 1.3

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 1123.Α

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσία̋ σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο,
εντό̋ του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την
φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προ̋ ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρου̋
καθοριζόμενου̋ από του̋ περιβαλλοντικού̋ όρου̋ του έργου και την νεταφορά του̋ σε οποιαδήποτε
απόσταση.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋ επιβάλλεται η ανακύκλωσή του̋.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 1,60 + ΜΤΦ

(Ολογράφω̋) : δέκα και δέκα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφορά̋ εκτό̋ πόλεω̋, οδοί καλή̋ βατότητα̋, απόσταση 5 (>=5km)
(0,19€/m3.km)     45 x 0,19 =    8,55
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 10,15

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,15

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

A.T. : 1.4

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2227

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από οπλισμένο
σκυρόδεμα, με ή χωρί̋ 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 προσωρινέ̋ θέσει̋ και μετά σε χώρου̋
επιτρεπόμενου̋ από τι̋ αρμόδιε̋ Αρχέ̋ σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με
ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του
διατηρούμενου τμήματο̋ τη̋ κατασκευή̋ στην προγραμματιζόμενη νέα.

Στην τιμή μονάδο̋ περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη τυχόν προσωρινή̋ εναπόθεση̋ των προϊόντων καθαίρεση̋,

- η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού

- ο πλήρη̋ καθαρισμό̋ του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεση̋.

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίε̋ σε
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σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχο̋ οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η
απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων τη̋ οδού στην περιοχή εκτέλεση̋ των εργασιών.
Κατά τα λοιπά οι εργασίε̋ θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεση̋ οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την
καθαίρεση.

ΕΥΡΩ : 26,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφω̋) : τριάντα πέντε και πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφορά̋ εκτό̋ πόλεω̋, οδοί καλή̋ βατότητα̋, απόσταση 5 (>=5km)
(0,19€/m3.km)     45 x 0,19 =    8,55
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 35,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,05

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματο̋ με ασφαλτοκόπτη

A.T. : 1.5

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2269Α

Τομή οδοστρώματο̋ από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχου̋, με χρήση
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσει̋ έξω από τα προβλεπόμενα όρια τη̋ κοπή̋ και να
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορέ̋ κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματο̋ και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεση̋,
τιμολογούνται ω̋ "Εκσκαφή σε έδαφο̋ γαιώδε̋-ημιβραχώδε̋".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομή̋ οδοστρώματο̋ με ασφαλτοκόπτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00

(Ολογράφω̋) : ένα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α18.1 Προμήθεια δανείων,   συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορία̋ Ε2 έω̋ Ε3

A.T. : 1.6

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 1510

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για
την κατασκευή νέου επιχώματο̋ είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντο̋ επιχώματο̋ είτε για
την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ.

Στην τιμή μονάδο̋ περιλαμβάνονται:
- οι απαιτούμενε̋ ενέργειε̋ και διαδικασίε̋ 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 του̋ σε οποιαδήποτε
απόσταση,

- η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,

- οι φορτοεκφορτώσει̋, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου,

- οι τυχόν απαιτούμενε̋ αντλήσει̋ υδάτων

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη -
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων".

 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορία̋ Ε2 έω̋ Ε3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματο̋ με λήψη
αρχικών και τελικών διατομών.
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ΕΥΡΩ : 1,05 + ΜΤΦ

(Ολογράφω̋) : δύο και ενενήντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφορά̋ εκτό̋ πόλεω̋, οδοί καλή̋ βατότητα̋, απόσταση 5 (>=5km)
(0,19€/m3.km)     10 x 0,19 =    1,90
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 2,95

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,95

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α22 Κατασκευή οπλισμένου επιχώματο̋ χωρί̋ την δαπάνη των φύλλων οπλισμού και των
απαιτούμενων δανείων

A.T. : 1.7

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 1530

Κατασκευή επιχωμάτων οπλισμένων με γεωύφασμα ή γαιόπλεγμα ή χαλύβδινο συρματόπλεγμα,
οποιασδήποτε ποιότητα̋ και αντοχή̋, με διάστρωση των φύλλων οπλισμού σύμφωνα με την Γεωτεχνική
Μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-04-00 "Οπλισμένε̋ επιχώσει̋".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- Η φόρτωση και μεταφορά επί τόπου των ποϊόντων εκσκαφών ή δανειοθαλάμων για την κατασκευή του
οπλισμένου επιχώματο̋

- Η επιμελή̋ τοποθέτηση και ελαφρά τάνυση των φύλλων οπλισμού καθώ̋ και η επικάλυψη αυτών με
στρώση επίχωση̋ του καθοριζομένου από την μελέτη πάχου̋

- Η συμπύκνωση τη̋ στρώση̋ τη̋ επίχωση̋ με δονητικό οδοστρωτήρα βάρου̋ έω̋ 13 kΝ ή με δονητική
πλάκα βάρου̋ έω̋ 10 kΝ

- Οι πάση̋ φύσεω̋ καθυστερήσει̋ και δυσχέρειε̋ λόγω απαγόρευση̋ τη̋ διακίνηση̋ του εξοπλισμού
κάθετα προ̋ τον άξονα του επιχώματο̋ και πάνω από τα διαστρωθέντα φύλλα οπλισμού πριν από την
επικάλυψή του̋ με στρώση επίχωση̋

Η προμήθεια και τοποθέτηση των φύλλων οπλισμού και η προμήθεια και μεταφορά των τυχόν
απαιτουμένων δανείων επιμετρώνται ιδιαίτερα.

Για ένα κυβικό μέτρο (m3) πλήρου̋ κατασκευή̋ οπλισμένου επιχώματο̋ με γεωύφασμα ή γαιόπλεγμα
(χωματουργικό μέρο̋ εργασιών).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,40

(Ολογράφω̋) : ένα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β64.5.4 Γεωυφάσματα οπλισμού επιχωμάτων, εφελκυστική̋ αντοχή̋ κατά την κύρια διεύθυνση >=
80 kN/m

A.T. : 1.8

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7914

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση υφαντών ή μη υφαντών γεωυφασμάτων για την κατασκευή
ενισχυμένων επιχωμάτων ή σωμάτων προστασία̋ τοίχων σκυροδέματο̋ από τι̋ καταπτώσει̋, σύμφωνα με
την μελέτη.

Η αντοχή σε εφελκυσμό του γεωυφάσματο̋ κατά την κύρια διεύθυνση όπλιση̋ (διεύθυνση κάθετη προ̋
τον τον άξονα του επιχώματο̋) η θα είναι κατ' ελάχιστον η παρακάτω αναφερόμενη, η δε κατά την
εγκάρσια διεύθυνση αντοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ήμισυ τη̋ αντοχή̋ κατά την
κύρια διεύθυνση. Η ανηγμένη επιμήκυνση σε θραύση κατά την κύρια διεύθυνση θα είναι <= 13% και
κατά την εγκάρσια διεύθυνση <= 11% (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319). Ο ερπυσμό̋ για διάστημα δύο ετών
για λόγο τάσεων ίσο προ̋ το 50% τη̋ αντοχή̋, θα είναι <= 2%.

Η διάστρωση του γεωυφάσματο̋ θα γίνεται έτσι ώστε η μεγάλη του εφελκυστική αντοχή να
αντιστοιχεί στην διεύθυνση τη̋ κύρια φόρτιση̋ (κάθετα προ̋ τον άξονα του επιχώματο̋).

Τα παρακείμενα φύλλα θα αλληλοεπικαλύπτονται κατά τουλάχιστον 20 cm. Κατά την διάστρωση του
γεωυφάσματο̋ θα αφήνονται ελεύθερα άκρα, προεξέχοντα από το επιχωμα κατά τουλάχιστον 2,0 m, για
τον πλευρικό εγκιβωτισμό τη̋ στρώση̋ του επιχώματο̋, τα οποία μετά την συμπύκνωση τη̋ στρώση̋
θα αναδιπλώνονται και θα ματίζονται με το άνωθεν γεωύφασμα.

Η έκθεση των φύλλων στι̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ και τι̋ υπεριώδει̋ ακτινοβολίε̋ θα είναι κατά το
δυνατόν περιορισμένη. Απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων στο διαστρωμένο γεωύφασμα πριν την
κάλυψή του από επίχωμα πάχου̋ τουλάχιστον 10 cm.
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Στη τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των γεωυφασμάτων επί τόπου του έργου,
- η κοπή του̋ στι̋ κατάλληλε̋ διαστάσει̋,
- η προσέγγιση και τοποθέτησή του̋,
- η προσωρινή στερέωση και διαμόρφωση στα άκρα, οι επικαλύψει̋,
- η συρραφή των φύλλων, οι φθορέ̋ και οι απομειώσει̋.

 Γεωυφάσματα εφελκυστική̋ αντοχή̋ κατά την κύρια διεύθυνση >= 80 kN/m

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενη̋ επιφάνεια̋ με γεωύφασμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,70

(Ολογράφω̋) : τρία και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφή̋.

A.T. : 1.9

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6070

Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφή̋ που έχουν προσκομισθεί στον
χώρο απόθεση̋, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριση υλικών από εκσκαφέ̋
και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων" και τα καθοριζόμενα στου̋ περιβαλλοντικού̋ όρου̋
του έργου.

Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσει̋, η ελαφρά
συμπύκνωση με διελεύσει̋ του εξοπλισμού διάστρωση̋ και η διάνοιξη τάφρων για
την διόδευση των ομβρίων στην περιοχή του αποθεσιοθαλάμου.

Επιμέτρηση με βάση τοι̋ αποδεκτέ̋ ποσότητε̋ εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα
του τιμολογίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,21

(Ολογράφω̋) : είκοσι ένα λεπτά

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

A.T. : 2.1

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 2532

Κατασκευέ̋ τεχνικών έργων κάθε είδου̋ και οποιουδήποτε ανοίγματο̋ και ύψου̋ από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγή̋, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλη̋ κοκκομέτρηση̋ και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλη̋ κατηγορία̋,
αντοχή̋ και ποσότητα̋, ω̋ και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάση̋ φύσεω̋ υλικών παρασκευή̋
εργοταξιακού σκυροδέματο̋, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτηση̋ ετοίμου
σκυροδέματο̋,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλο̋ των εργασιών των πάση̋ φύσεω̋
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),
καθώ̋ και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
προκατασκευή̋, προώθηση̋, προβολο-δόμηση̋, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάση̋ φύσεω̋ μηχανήματα και εξοπλισμό̋ και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματο̋

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

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωση̋ κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλη̋ μορφή̋
κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματο̋ με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσε̋, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη
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σκλήρυνσή του

Επίση̋ περιλαμβάνονται, ανηγμένε̋ στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋:
- οι δαπάνε̋ των αναγκαίων μελετών σύνθεση̋ σκυροδέματο̋,

- οι δαπάνε̋ των μελετών τη̋ κατασκευαστική̋ μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάση̋ φύσεω̋ ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στι̋ μεθόδου̋ προβολοδόμηση̋, προώθηση̋
και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνε̋ δημιουργία̋ ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση τη̋ κυκλοφορία̋

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτό̋ από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματο̋, βάσει του
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη τη̋ κατασκευή̋, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρική̋ διαβάθμιση̋ αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματο̋ θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικού̋ όγκου̋,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεω̋ (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματο̋) ή των κενών διέλευση̋ αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομή̋ μέχρι
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθου̋ μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμω̋ των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματο̋.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματο̋ που διαστρώνεται χωρί̋ τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τι̋
διαστάσει̋ των σχεδίων τη̋ μελέτη̋, χωρί̋ να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκο̋ που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψη̋ ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματο̋ αναφέρεται το ύψο̋ από το έδαφο̋, νοείται το ύψο̋ του κάτω
πέλματο̋ του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφου̋ και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από
εκσκαφή.

Οι τιμέ̋ των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντο̋ Τιμολογίου είναι γενική̋ εφαρμογή̋ και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθο̋ αυτών, την ολοκλήρωσή του̋ σε μία ή περισσότερε̋ φάσει̋ (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικού̋ περιορισμού̋ και δυσχέρειε̋ (εξασφάλιση τη̋ κυκλοφορία̋ κατά την
διάρκεια τη̋ κατασκευή̋, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειε̋
προσέγγιση̋ του σκυροδέματο̋, σκυροδέτηση υπό ακραίε̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ κλπ).

Οι εργασίε̋ θα εκτελούνται σύμφωνα με τι̋ ακόλουθε̋ ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευή̋:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματο̋
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋
01-01-07-00: Σκυροδετήσει̋ 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 χωρί̋ χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων,
επενδρύσεων κοίτη̋ ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων
προστασία̋ στεγάνωση̋ γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώ̋ οπλισμένο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμη̋ κατασκευή̋ από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 94,20

(Ολογράφω̋) : ενενήντα τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.3 Χαλύβδινο̋ οπλισμό̋ σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

A.T. : 2.2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 7018

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματο̋ πάση̋ φύσεω̋
κατασκευών, μορφή̋ διατομών και κατηγορία̋ σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την
μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωση̋ με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινο̋ οπλισμό̋
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σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή τη̋
επιφανεία̋ έδραση̋ του σκυροδέματο̋ (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβα̋ οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβα̋
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

Εάν οι πίνακε̋ αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται
με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προ̋ έλεγχο και θεώρηση πριν από την
έναρξη τη̋ τοποθέτηση̋ του οπλισμού.

Οι Πίνακε̋ θα συντασσονται βάσει των σχεδίων τη̋ μελέτη̋ και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώ̋ τι̋
διαστάσει̋ των ράβδων (αναπτύγματα), τι̋ διαμέτρου̋, τι̋ θέσει̋ τοποθέτηση̋ και τα μήκη
υπερκάλυψη̋, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρου̋ και τα ολικά μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρο̋. Οι ω̋ άνω Πίνακε̋ 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 βάρο̋ των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίο̋ παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτό̋ ο
προσδιορισμό̋ του μοναδιαίου βάρου̋ των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|         |           Πεδίο εφαρμογή̋                    |                     |
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονομ.   |        | Κουλούρε̋ και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   |
|διάμετρο̋| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο|
| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  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

Στο̋ επιμετρούμενε̋ μονάδε̋, πέραν τη̋ προμήθεια̋, μεταφορά̋ επί τόπου, διαμόρφωση̋ και
τοποθέτηση̋ του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλε̋ ανεξάρτητα τι̋ διασταυρώσει̋ και όχι εναλλάξ,
με σύρμα πάχου̋ ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην
περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματο̋ πρόσδεση̋.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την
μελέτη πάχου̋ επικάλυψη̋ του οπλισμού, καθώ̋ και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

- Οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋ και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψο̋ από το δάπεδο εργασία̋

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιε̋, αναβολεί̋) και ειδικών τεμαχίων ανάρτηση̋ που τυχόν θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφω̋) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσία̋ μεταβλητού πάχου̋

A.T. : 3.1

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 3121Β

Κατασκευή υπόβαση̋ οδοστρωσία̋ μεταβλητού πάχου̋ από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου
τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσει̋ οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με
συμπύκνωση κατά στρώσει̋ μεγίστου συμπυκνωμένου πάχου̋ κάθε στρώση̋ 0,10 m, ανεξάρτητα από τη
μορφή και την έκταση τη̋ επιφάνεια̋ κατασκευή̋, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχή̋,

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

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρη̋ συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομέ̋ πριν και μετά την κατασκευή
τη̋ στρώσεω̋, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένη̋ υπόβαση̋ μεταβλητού πάχου̋.

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και σαράντα λεπτά

Δαπάνη μεταφορά̋ εκτό̋ πόλεω̋, οδοί καλή̋ βατότητα̋, απόσταση 5 (>=5km)
(0,19€/m3.km)     10 x 0,19 =    1,90
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 13,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,40

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

A.T. : 3.2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή στρώση̋ βάση̋ οδοστρωσία̋ συμπυκνωμένου πάχου̋ 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσει̋ οδοστρωμάτων από ασύνδετα
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση τη̋ επιφάνεια̋ κατασκευή̋, σε υπαίθρια ή
υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχή̋,

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

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρη̋ συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώση̋ βάση̋ συμπυκνωμένου πάχου̋ 0,10 m.

ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ

(Ολογράφω̋) : δύο και δέκα εννέα λεπτά

Δαπάνη μεταφορά̋ εκτό̋ πόλεω̋, οδοί καλή̋ βατότητα̋, απόσταση 5 (>=5km)
(0,19€/m3.km)     52 x 0,10 x 0,19 =    0,99
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 2,19

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,19
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη

A.T. : 4.1

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 4110

Προεπάλειψη ανασφάλτωτη̋ επιφάνεια̋ με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή τη̋ επιφάνεια̋, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια τη̋ ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματο̋ και η μεταφορά του̋ επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματο̋ (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.),

- ο καθαρισμό̋ τη̋ επιφάνεια̋ που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματο̋ ή του γαλακτώματο̋ με αυτοκiνούμενο διανομέα
ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρμανση του διαλύματο̋ πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανού̋ υλικού επικάλυψη̋ με την αξία παραγωγή̋ ή προμήθεια̋ και
μεταφορά̋ αυτού στον τόπο διάστρωση̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτική̋ προεπάλειψη̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,20

(Ολογράφω̋) : ένα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

A.T. : 4.2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 4120

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτική̋ στρώση̋ ή επί σκυροδέματο̋ (π.χ. προστασία̋ μεμβρανών
στεγανοποίηση̋ τεχνικών στέψη̋), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό
γαλάκτωμα ταχεία̋ διάσπαση̋, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή τη̋ επιφάνεια̋, σε υπόγεια
και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια τη̋ ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματο̋ και η μεταφορά του̋ επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματο̋ (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμό̋ τη̋ επιφάνεια̋ που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματο̋ ή του γαλακτώματο̋ με αυτοκiνούμενο διανομέα
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματο̋ πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτική̋ συγκολλητική̋ επάλειψη̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45

(Ολογράφω̋) : σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ06 Ασφαλτικέ̋ στρώσει̋ μεταβλητού πάχου̋ επιμετρούμενε̋ κατά βάρο̋

A.T. : 4.3

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 4421Β

Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγή̋ επικλίσεων, καθώ̋ και κατασκευή
ταπητιδίων και επουλώσει̋ λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη
μορφή τη̋ επιφάνεια̋, 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 συνθέσεω̋ και
την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικέ̋ στρώσει̋ κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματο̋".
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Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και τη̋ ασφάλτου μέχρι την
εγκατάσταση παραγωγή̋ του ασφαλτομίγματο̋

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματο̋, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεω̋

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματο̋ επί τόπου και η διάστρωσή του

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματο̋ (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρη̋ συμπύκνωση και επιμελή̋ ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών

- οι προεργασίε̋ σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπω̋ π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών
κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτέ̋
τι̋ εργασίε̋ κλπ.)

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνεται και η αξία τη̋ ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προ̋ διάστρωση ασφαλτομίγματο̋.

Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντο̋ ασφαλτομίγματο̋.

ΕΥΡΩ : 78,80 + ΜΤΦ

(Ολογράφω̋) : ογδόντα δύο και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Δαπάνη μεταφορά̋ εκτό̋ πόλεω̋, οδοί καλή̋ βατότητα̋, απόσταση L=..km),
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωση̋ (ασφαλτικά,
εκσκαφέ̋ θεμελίων και χανδάκων, μικρή̋ κλίμακα̋ εκσκαφέ̋)
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km) ή 0,22/2,4=0,092€/ton.km
      45 x 0,092 =    4,14
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 82,94

Ευρώ (Αριθμητικά) : 82,94

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορία̋, συμπυκνωμένου πάχου̋ 0,05 m με χρήση κοινή̋
ασφάλτου

A.T. : 4.4

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 4521Β

Κατασκευή ασφαλτική̋ στρώση̋ κυκλοφορία̋, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη μορφή τη̋ επιφάνεια̋, 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 συνθέσεω̋ και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικέ̋ στρώσει̋ κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέματο̋".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και τη̋ ασφάλτου μέχρι την
εγκατάσταση παραγωγή̋ του ασφαλτομίγματο̋

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματο̋, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεω̋

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματο̋ επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματο̋ (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρη̋ συμπύκνωση και επιμελή̋ ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ περιλαμβάνεται και η αξία τη̋ ενσωματουμένη̋ ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτική̋ στρώση̋ κυκλοφορία̋, αποδεκτή̋ ποιότητα̋ και
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χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχο̋ τη̋ και τον
τύπο τη̋ χρησιμοποιουμένη̋ ασφάλτου, ω̋ εξή̋:

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορία̋ συμπυκνωμένου πάχου̋ 0,05 m με χρήση κοινή̋ ασφάλτου.
 .

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφω̋) : οκτώ και είκοσι λεπτά

Δαπάνη μεταφορά̋ εκτό̋ πόλεω̋, οδοί καλή̋ βατότητα̋, απόσταση L (>=5km),
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωση̋ (ασφαλτικά,
εκσκαφέ̋ θεμελίων και χανδάκων, μικρή̋ κλίμακα̋ εκσκαφέ̋)
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)     45 x 0,05 x 0,22 =    0,50
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 8,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,20

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματο̋ με ανακλαστική βαφή

A.T. : 5.1

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7788

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματο̋, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματο̋, μορφή̋ και
διαστάσεων (διαμήκη̋, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλή̋
οπισθανάκλαση̋, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανση̋ τη̋ οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση
οδών".

Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του υλικού διαγράμμιση̋, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή
αποθήκευση (αν απαιτείται)

- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και
την ρύθμιση τη̋ κυκλοφορία̋ κατά την διάρκειά του̋

- ο καθαρισμό̋ του οδοστρώματο̋ από κάθε είδου̋ χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή
απορροφητική̋ σκούπα̋ ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση

- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)

- η εφαρμογή τη̋ διαγράμμιση̋ με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του
χρησιμοποιουμένου υλικού

- η διευθέτηση τη̋ κυκλοφορία̋ κατά τη διάρκεια εκτέλεση̋ των εργασιών

- η λήψη μέτρων για την προστασία τη̋ νωπή̋ διαγράμμιση̋ από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη
στερεοποίησή του̋ και στην συνέχεια η άρση του̋.

Διαγράμμιση οδοστρώματο̋ με ανακλαστική βαφή.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμη̋ διαγράμμιση̋ οδοστρώματο̋.

(Ολογράφω̋) : τρία και ογδόντα λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,80
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