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Ομάδα Γενικών εργασιών 
 
ΑΤ 1.1 

 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  (ΟΙΚ22.20.1) 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2236 
 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 έδαφος, με την συσσώρευση 

των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Γενική περιγραφή ομάδας 22 :  

 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της 

ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται 

ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. 

 

  Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες 

εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, 

υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  

 

 Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα 

και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, 

αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 

 
 

Τιμή ανα m2 επτά ευρώ & ενενήντα λεπτά   (7,90 €) 
 
ΑΤ 1.2 

 
Κατασκευή συμβατικού βοτσαλωτού δαπέδου  (ΟΙΚ73.61) 

 
Επιστρώσεις με ορθογώνιες πλάκες βοτσαλωτού δαπέδου μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m

2
, επί 

υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 0,5 cm 

αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία 

πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς παρασκευής και διάστρωσης 

σκυροδέματος, τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας και την αρχιτεκτονική μελέτη. 

 

 
 

Τιμή ανα m2 τριάντα τρία ευρώ & εβδομήντα λεπτά   (33,70 €) 
 
ΑΤ 1.3 

 
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο  (ΥΔΡ11.2.1) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ6752 
 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο, της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ    08-07-01-01 "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο". 

 

Γενική περιγραφή ομάδας 11.02 :  

 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια 

λεπτομερειών της μελέτης. 



 Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση 

της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με 

τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα. 

 Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφισταμένων κατασκευών (αντικατάσταση εσχαρών). 

 Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες  βαρών του 

κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες με βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών 

διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 

επιμέτρηση με ζύγιση. 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 

 
 

Τιμή ανα Kgr ένα ευρώ & σαράντα τέσσερα λεπτά   (1,44 €) 
 
ΑΤ 1.4 

 
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη 

χωρίς χρήση εκρηκτικών, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον 

χώρο απόθεσης ή απόρριψης  (ΥΔΡ3.3.2) 
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ6055 
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m

3
). 

 

Γενική περιγραφή ομάδας 3.03 :  

 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, σε εδάφη βραχώδη, οποιουδήποτε πλάτους 

πυθμένα και βάθους, με χρήση υδραυλικής σφύρας ή αερόσφυρας (χωρίς  χρήση εκρηκτικών), με την κοπή και εκρίζωση 

υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm 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 βραχώδη χωρίς χρήση 

εκρηκτικών, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου 

και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε 

οποιαδήποτε απόσταση  3.03.02* m3 1,000000*  18,80=  18,80  

 μεταφορά υλικών ή προιόντων, εντός αστικών περιοχών, σε 

απόσταση >= 5Km ΟΔΟΜΕΤ1.1.2 m3Km 5,000000*  0,21=  1,05  

 

Τιμή ανα m3 δέκα εννέα ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά   (19,85 €) 
 
ΑΤ 1.5 

 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, αγωγοί αποχέτευσης από 

σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm  (ΥΔΡ12.10.5) 
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ6711.3 
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

 Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον 

τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το 

πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

 

 Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 

(κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

 

 Στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων 

και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων. 



γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του 

αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 

 Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 

§ Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη 

§ Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 

§ Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταυ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

 

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των 

ειδικών τεμαχίων. 

 
 

Τιμή ανα m δέκα τέσσερα ευρώ & εβδομήντα λεπτά   (14,70 €) 
 
ΑΤ 1.6 

 
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 1.7 

 
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, εντός αστικών περιοχών, σε 

απόσταση >= 5Km ΜΕΤ1.1.2 m3Km 43,000000*  0,01=  0,45  

 

Τιμή ανα m2 οκτώ ευρώ & δέκα πέντε λεπτά   (8,15 €) 
 
ΑΤ 1.8 

 
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 1.9 

 
Εκθάμνωση εδάφους, με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m  (ΟΙΚ20.1.1) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2101 
 Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2) 



Γενική περιγραφή ομάδας 20 :  

 Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και 

καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα 

σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*], σύμφωνα με τους 

Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ.  

 

 Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική ποσότητα 

προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις) 

 
 

Τιμή ανα m2 τέσσερα ευρώ & πενήντα λεπτά   (4,50 €) 
 
ΑΤ 1.10 

 
Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25  (ΟΔΟΒ29.4.4) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ2551 
 Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών τάφρων με 

σκυρόδεμα C20/25 άοπλο ή και οπλισμένο. 
 
Γενική περιγραφή ομάδας Β-29 :  

 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 απαιτούμενων 

ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηρότυπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και 

εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολοδόμησης, αναρριχόμενοι 

σιδηρότυποι κλπ),  

 τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, 

καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του 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 προωθούμενων 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 cm
2
 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, 

αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 



 

 Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων 

της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

 Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη 

φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.  

 

 Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το 

μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και 

δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 

κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

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

 

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

01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα 

 
 

Τιμή ανα m3 εκατόν σαράντα τρία ευρώ & μηδέν λεπτά   (143,00 €) 
 
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. 
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