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Ομάδα Γενικών εργασιών 
 
ΑΤ 1.1 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ  (ΟΔΟΑ2) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ1123Α 
 Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, 

ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, 

ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον 

έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-

02-01-00.  

 

 Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του 

πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών 

εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον 

δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

 

 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

· η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες,  

· η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός 

των αναβαθμών  

· η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη 

των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

· η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η 

εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους 

περιβαλλοντικούς όρους 

· η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και 

απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

· η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα 

μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

· η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που 

λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε 

βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που 

επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

· οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 



· η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους 

αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 

 Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις 

που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  

 

 Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από 

σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που 

βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

παρόντος τιμολογίου. 

 Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί 

πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 
Ανάλυση εργασίας  

 γενικες εκσκαφες σε εδαφος γαιωδες-ημιβραχωδες Α 2* m3 1,000000*  0,70=  0,70  

 μεταφορά υλικών ή προιόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση 

>= 5Km, σε οδούς καλής βατότητας ΜΕΤ2.1.2 m3Km 5,000000*  0,19=  0,95  

 

Τιμή ανα m3 ένα ευρώ & εξήντα πέντε λεπτά   (1,65 €) 
 
ΑΤ 1.2 

 
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C  (ΟΔΟΒ30.3) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ7018 
 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών 

και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με 

οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-

01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

 Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του 

σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

 

 Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας Β500A, Β500C και 

δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  

 

 Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου 

και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

 

 Οι Πίνακες θα συντάσσονται 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 καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων 

βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm
2
) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

Β500C Β500Α Β500C Β500Α Β500C 

5,0  Φ  Φ  19,6 0,154 

5,5  Φ  Φ  23,8 0,187 

6,0 Φ Φ Φ Φ Φ 28,3 0,222 

6,5  Φ  Φ  33,2 0,260 

7,0  Φ  Φ  38,5 0,302 



7,5  Φ  Φ  44,2 0,347 

8,0 Φ Φ Φ Φ Φ 50,3 0,395 

10,0 Φ  Φ  Φ 78,5 0,617 

12,0 Φ  Φ  Φ 113 0,888 

14,0 Φ  Φ  Φ 154 1,21 

16,0 Φ  Φ  Φ 201 1,58 

18,0 Φ     254 2,00 

20,0 Φ     314 2,47 

22,0 Φ     380 2,98 

25,0 Φ     491 3,85 

28,0 Φ     616 4,83 

32,0 Φ     804 6,31 

40,0 Φ     1257 9,86 

 

 Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, 

περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

· Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα 

πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

· Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

· Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη 

πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 

· Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

· Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 

(εργασία και υλικά). 

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

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

 
 

Τιμή ανα Kgr ένα ευρώ & δέκα πέντε λεπτά   (1,15 €) 
 
ΑΤ 1.3 

 
Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, 

για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  (ΟΙΚ32.2.4) 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3214 
 Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας 

σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την 

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ: 

 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση 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. 

 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 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 επί τόπου, οι σταλίες των 

αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι 

την θέση διάστρωσης, με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό, 

 



 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης 

ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπόμενων 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 Αναδόχου. 

 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την 

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων 

στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και 

τις ανοχές του τελειώματος. 

 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας) και η 

περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό 

δάπεδο). 

 

 Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

 

 Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 

μελέτη διαστάσεις  

 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 

 
 

Τιμή ανα m3 ογδόντα τέσσερα ευρώ & μηδέν λεπτά   (84,00 €) 
 
ΑΤ 1.4 

 
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - 

ημιβραχώδη, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο 

απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδή  (ΥΔΡ3.1.2) 
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ6054 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m

3
). 

 

Γενική περιγραφή ομάδας 3.01 :  

 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη (μη απαιτούντα 

διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων 

δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-

00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’  

 

 Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης από 50cm. Όταν 

απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.  

 

 Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m
3
) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές πληρωμής που 

καθορίζονται από την μελέτη. 

 
Ανάλυση εργασίας  

 εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και 

αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, 

με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την 

μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε 

απόσταση  3.01.02* m3 1,000000*  0,82=  0,82  

 μεταφορά υλικών ή προιόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση 

>= 5Km, σε οδούς καλής βατότητας ΟΔΟΜΕΤ2.1.2 m3Km 5,000000*  0,19=  0,95  

 

Τιμή ανα m3 ένα ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (1,77 €) 
 
ΑΤ 1.5 

 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής διαμέτρου 



D600 mm  (ΥΔΡ12.1.1.5) 
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ6551.5 
 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση 

τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με 

ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

 

 Οι τσιμεντοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

 

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bell-sochet 

pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες όμβριων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής 

προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, 

διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916   

 

 Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα 

με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως 

εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού 

της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρείας ή 

ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

 

 Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του σκυροδέματος και του 

οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

 

 Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση ως προς το είδος 

συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μη οπλισμού.  

 

 Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 

ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

 

 Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να είναι ενσωματωμένοι 

στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της 

σωληνογραμμής. 

   

 Όταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη 

(τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης Τιμής μονάδας κατά 10 %. 

 

 Όταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή λοιπά υλικά, 

εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης Τιμής μονάδας κατά 10 %. 

 

 Στην Τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής 

(σειράς) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι 

απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του 

δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την 

εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.  

 

 Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του υπολοίπου τμήματος του 

ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

 

 Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, θα γίνεται με 

γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

 

 Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα των 

σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα 

 
 



Τιμή ανα m εβδομήντα δύο ευρώ & μηδέν λεπτά   (72,00 €) 
 
ΑΤ 1.6 

 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  (ΟΔΟΑ4.1) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ1212 
 Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της 

οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα τμήματά της πλάτους μικρότερου ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, 

καθαίρεσης συρματοκιβωτίων, μαντρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των 

προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 

 

 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

·η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα,  

·η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για 

προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της 

τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων. 

·η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου. 

 Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων, 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 

 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

 
Ανάλυση εργασίας  

 διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες Α 4.01* m3 1,000000*  1,65=  1,65  

 μεταφορά υλικών ή προιόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση 

>= 5Km, σε οδούς καλής βατότητας ΜΕΤ2.1.2 m3Km 5,000000*  0,19=  0,95  

 

Τιμή ανα m3 δύο ευρώ & εξήντα λεπτά   (2,60 €) 
 
ΑΤ 1.7 

 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  (ΥΔΡ9.10.4) 
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ6327 
 Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας 

ή ποιότητας, 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 προβλεπόμενων 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 Αναδόχου. 

 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην 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 (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. 

 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 

μελέτη διαστάσεις. 

 
 

Τιμή ανα m3 ογδόντα δύο ευρώ & μηδέν λεπτά   (82,00 €) 
 
ΑΤ 1.8 

 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ  (ΟΔΟΔ4) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ4120 
 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 αυτοκινούμενο διανομέα ασφάλτου 

(Federal) και η αναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

 
 

Τιμή ανα m2 μηδέν ευρώ & σαράντα πέντε λεπτά   (0,45 €) 
 
ΑΤ 1.9 

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

(ΟΔΟΔ8.1) 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ4521Β 
 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), ώστε να προκύψει η 

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των 

επιφανειακών ιχνών. 

 Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματούμενης ασφάλτου 

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα 

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

 
Ανάλυση εργασίας  

 ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 

0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου Δ 8.01* m2 1,000000*  7,70=  7,70  

 μεταφορά υλικών ή προιόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση 

>= 5Km, σε οδούς καλής βατότητας ΜΕΤ2.1.2 m3Km 43,000000*  0,01=  0,41  

 

Τιμή ανα m2 οκτώ ευρώ & ένδεκα λεπτά   (8,11 €) 
 
ΑΤ 1.10 

 
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με 

έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, 

λειτουργικού πλάτους W7  (ΟΔΟΕ1.1.1) 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ2653 
Γενική περιγραφή ομάδας Ε-1.01 :  

Τιμή ανά μέτρο μήκους 

 

Γενική περιγραφή ομάδας Ε-1 :  

1. Γενικά 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-ασφάλισης της οδού. 

 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα, απολήξεις αρχής και πέρατος, οι 

συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).  

 

Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

⦁  Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4Β 

1 Λειτουργικό πλάτος: 

⦁  κατηγορία W1: £  0,60 m 

1 κατηγορία W2: £  0,80 m 

2 κατηγορία W3: £  1,00 m 

3 κατηγορία W4: £  1,30 m 

4 κατηγορία W5: £  1,70 m 

5 κατηγορία W6: £  2,10 m 

6 κατηγορία W7: £  2,50 m 

⦁  κατηγορία W8: £  3,50 m 

⦁  Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 

⦁  Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα 

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και 

έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου. 

 



Οι τιμές μονάδας αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή 

(installation manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).  

 

Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και διαφορετικής δυναμικής 

λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά, θα κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης. 

 

Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά τρέχον μέτρο τιμές μονάδας. Τα 

στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων στηθαίων με προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι 

καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες διαμόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. 

 

Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η δαπάνη της αντισκωριακής προστασίας 

αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 

 

2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος 

Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες 

απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαμόρφωσης: 

 

· Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

· Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

· Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο  

· Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) σύμφωνα με τη μελέτη 

· Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της οριογραμμής του 

οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 

m. 

 

3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή τεχνικών έργων 

Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες 

απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαμόρφωσης : 

 

· Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη. 

· Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

· Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 

· Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για την περίπτωση τοίχων 

στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη 

· Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη μελέτη 

· Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την περίπτωση γέφυρας ή τοίχου στέψης. 

· Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν προδιαγράφεται διαφορετικά) για την 

περίπτωση γέφυρας  

· Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική διατομή 

της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

 

Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον το σχετικό ΣΑΟ της μελέτης δεν απαιτεί σχετική 

συνεργασία), στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ θα περιλαμβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής 

κατάλληλης διαμόρφωσης του κιγκλιδώματος (συρματόσχοινο κλπ), σε σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης. 

 

4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 

 

Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει 

να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης 

της νησίδας. 

 

· Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

· Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

· Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 

· Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης με τις επ’ αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη μελέτη 



· Διασφάλιση της ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων κατασκευών (υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω 

από το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και, με την προϋπόθεση ότι το δομικό πλάτος του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το 

πολύ, μεγαλύτερο μέχρι 0,10 m, σε σχέση με το ΣΑΟ της μελέτης. 

· Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής διατομής της μελέτης, μεταξύ της όψεως 

του ΣΑΟ και της οριογραμμής του οδοστρώματος 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης αυτού, και υπό τις 

προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4 

 
 

Τιμή ανα m τριάντα πέντε ευρώ & μηδέν λεπτά   (35,00 €) 
 
ΑΤ 1.11 

 
Θαλάσσια μεταφορά υλικών   (ΛΙΜ) 

Κωδικός αναθεώρησης : Λ 1.01ΣΧΕΤΙΚΟ 
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1111Β 

       

Για ένα κυβικό  θαλάσσιας μεταφοράς υλικών με φορτηγό αυτοκίνητο σε φερυ μπώουτ απο το λιμάνι του Νυδριού έως το λιμάνι του Βαθέος σε απόσταση 
τεσσάρων ναυτικών μιλίων . 

Τιμή ανά κυβικό (m3) 

 
 

Τιμή ανα m3 εννέα ευρώ & μηδέν λεπτά   (9,00 €) 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

          ΛΕΥΚΑΔΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε. 

 

 

 

 

 

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

           ΛΕΥΚΑΔΑ  

 

 

 

 

 

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 


