
ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ 
2018 

 

Κ.Α.: 30-7326.002 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

     

Αρ. Μελέτης: 71/2018 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Τιµαριθµική : 2012Γ 

Σελίδα 1 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 2 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 3 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 4 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 5 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 6 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 7 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 8 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 9 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 10 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 11 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 12 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 13 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 14 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 15 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 16 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 17 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

 
ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη- ηµιβραχώδη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100%  
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, 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 0,30 m, 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 και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύφωνα µε 
την µελέτη 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.  
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ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  

(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35  

Συνολικό κόστος άρθρου 27,60  

Ευρώ (Αριθµητικά) : 27,60 

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και εξήντα λεπτά 

A.T. : 2 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  µε προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237 100%  
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους ( τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, 
κεραµικών,  σχιστολίθου κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των 
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

 

Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%.  

Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα, η µεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή 
τους σε κανονικά σχήµατα.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20 

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 3 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισµού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%  
Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο 
εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου.  

 

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών 
αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγεθών στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις 
φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 " Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα".  

 

Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή 
εξοπλισµό.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 28,00 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

A.T. : 4 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100%  
Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε 
την σταλία του αυτοκινήτου.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,90 

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 

A.T. : 5 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές µε αυτοκίνητο  δια µέσου οδών καλής βατότητας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%  
Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.  
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∆ια µέσου οδών καλής βατότητας.  

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.  

 

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km).  

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 6 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Γ02.1ΣΧΕΤ Κατασκευή βάσεως µεταβλητού πάχους και διάστρωση δια χειρός 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3211Β 100%  
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους και διάστρωση µε τα χέρια 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 βάσης µεταβλητού πάχους.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 31,20 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 7 

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

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2531 100%  
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 
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σκλήρυνσή του 

 

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:  

- οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

 

- οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων ( πλην των 
µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

 

- η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

 

- οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη 
διέλευση της κυκλοφορίας 

 

- η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο 
από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που 
εκτελέσθηκε ( προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).  

 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη 
αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως ( σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των 
γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που 
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.  

 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της 
µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.  

 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική 
επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.  

 

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, 
την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις ( τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες ( εξασφάλιση 
της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του 
σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).  

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:  

 

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 

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

01-01-05-00: ∆ονητική 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: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων 

 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξοµαλυντικές στρώσεις, στρώσεις µόρφωσης κλίσεων, περιβλήµατα και βάσεις έδρασης σωληνωτών 
οχετών και αγωγών ( τσιµεντοσωλήνων αποχέτευσης, ινοτσιµεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο 
εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεµάτων κλπ. µε χρήση σκυροδέµατος C12/15.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 89,80 

(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 8 

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

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2532 100%  
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή 
εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου 

Σελίδα 21 από 26 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 
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 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: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 

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

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
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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: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων 

 

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

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 94,20 

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 9 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%  
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την 

διαµόρφωσή τους ( π. χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων 

εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, 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) αναπτύγµατος επιφανείας.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 10 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, ∆οµικά πλέγµατα B500C 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%  
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 

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                    |  
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__________|________________________________________ ______|______________________  

Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  | Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ.  

διάµετρος | Ράβδοι | ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     | διατοµή  | µάζα/ µέτρο 

(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m)  

__________|________|________________|______________ ______|_________|____________  

| B500C  | B500 Α  | B500C |  B500 Α  |  B500C   |         |  

__________|________|________|_______|_________|____ ______|_________|____________  

5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,15 4 

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 .  

 

∆οµικά πλέγµατα B500C.  

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου 

σύµφωνα µε την µελέτη.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

A.T. : 11 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεµα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2921 100%  
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.  
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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. : 12 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β52ΣΧ Σποραδικές πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων, πλατειών κ.λπ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2922 100%  
Σποραδικές πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κλπ, µε τσιµεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339,  

διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, µε επιφανειακή στοιβάδα από λευκό 

τσιµέντο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 " Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις 

πεζοδροµίων και πλατειών".  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

- η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των τσιµεντοπλακών και των υλικών 

στερέωσης και αρµολόγησης,  

 

- η τοποθέτηση των τσιµεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιµεντο- κονιάµατος 

πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούµενου από ένα µέρος ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 

180 kg τσιµέντου ανά m3,  

 

- η αρµολόγηση µε τσιµεντοµαρµαροκονία µε λευκό τσιµέντο σε αναλογία 650 kg τσιµέντου 

ανά m3 µαρµαροκονίας και ο καθαρισµός των αρµών.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο έτοιµης πλακοστρώσεως.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,00 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο 

A.T. : 13 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β52.1ΣΧ Σποραδικές πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων πλατειών κ.λπ µε πλάκες ΑΜΕΑ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2922 100%  
Σποραδικές πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κλπ, µε πλάκες ΑΜΕΑ, διαστάσεων 

0,40 x 0,40 m, πάχους 3-5 cm,  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

- η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των τσιµεντοπλακών και των υλικών 

στερέωσης και αρµολόγησης,  

 

- η τοποθέτηση των τσιµεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιµεντο- κονιάµατος 

πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούµενου από ένα µέρος ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 

180 kg τσιµέντου ανά m3,  

 

- η αρµολόγηση µε τσιµεντοµαρµαροκονία µε λευκό τσιµέντο σε αναλογία 650 kg τσιµέντου 

ανά m3 µαρµαροκονίας και ο καθαρισµός των αρµών.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο έτοιµης πλακοστρώσεως.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 14 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β82ΣΧ ∆ιαµόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόµια και νησίδες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2922 100%  
Πλήρης διαµόρφωση διάβασης/ πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάµενα πεζοδρόµια και νησίδες.  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

- η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης, των κρασπέδων και οι εκσκαφές καταβίβασης της 

υφιστάµενης στάθµης 

- η πλήρης ανακατασκευή τους ( υλικά και εργασία: η διαµόρφωση υπόβασης µε 3 Α, η 

προσεκτική σκυροδέτηση για τη δηµιουργία στρεβλής επιφάνειας µε οµοιόµορφες κλίσεις, οι 

πλάκες ΑΜΕΑ, κονίαµα έδρασης, υλικό αρµολόγησης, τα κράσπεδα µεταφορά υλικών και 
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αποκοµιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων αποξήλωσης, εκσκαφών και καθαιρέσεων),  

σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από την µελέτη υποβιβασµένη στάθµη, µε διάταξη, τύπο και 

µορφή πλακών απόλυτα προσαρµοσµένη προς την υφιστάµενη πλακόστρωση.  

 

Συµπεριλαµβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίµετρο της 

πλακόστρωσης µέχρι την σκλήρυνση του κονιάµατος έδρασης.  

 

Tιµή κατ' αποκοπήν ( τεµ), πλήρους δαιµορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00 

(Ολογράφως) : διακόσια 

A.T. : 15 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆01 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 

          
20/9/2018  20/9/2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ     
        

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΙΩΤΙΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ µε Α΄β. 
    ΑΝΝΑ ∆ΕΚΟΥΛΑΚΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ µε Α΄ β. 
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