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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 
 
 ∆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. : 2 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 

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. : 3 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

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. 

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  
(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 35,35 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 35,35 
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 4 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων 
µεθόδων καθαίρεσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο 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 µέσων κοπής 
του οπλισµού ( µε τα σχετικά αναλώσιµα), των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η  
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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 

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  
(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 63,35 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 63,35 
(Ολογράφως) : εξήντα τρία και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 5 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

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. 
 
 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.                 
 .                                                                                                                            
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,90 
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 6 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για µεταλλικά κιγκλιδώµατα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς 
φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων υλικών. 
 
 Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα.                                                     
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,35 
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 7 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1123.Α 

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  
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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. ∆ιευκρινίζεται 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. 

ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  
(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 8,05 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 8,05 
(Ολογράφως) : οκτώ και πέντε λεπτά 
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A.T. : 8 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β02 Πρόσθετη τιµή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόµενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6087 

Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς 
Εταιρειών/ Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενους, αντιστηρι- ζόµενους ή µή, µέσα στο όρυγµα, σε 
οποιαδήποτε διεύθυνση, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 " Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ 
συναντωµένων κατά τις εκσκαφές". 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
- η δαπάνη των µικροϋλικών, 
 
- η φθορά της ξυλείας,  
 
- οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 
 
- η µειωµένη απόδοση του µηχανικού εξοπλοσµού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της εν γένει 
δυσχέρειας της εκσκαφής. 
 
Η πρόσθετη αυτή τιµή εφαρµόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τοµών για τον εντοπισµό δικτύων ΟΚΩ 
καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία ( όχι 
εργοταξιακή). 
 
Η πρόσθετη αυτή τιµή δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ ( π. χ. καλώδια ∆ΕΗ) ανεξάρτητα 
από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που µπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην εκτέλεση των εργασιών.  
 
Επιµέτρηση σε πραγµατικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 
 
Πρόσθετη τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,70 
(Ολογράφως) : δύο και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 9 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6808 

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδροµίων µε χρήση αεροσφυρών, µε την φόρτωση επί 
αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυοµένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του 
ορύγµατος προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδροµίου. 
 
Ο προσδιορισµός της τιµής του αστερίσκου θα γίνεται µε βάση την συµβατική 
παραδοχή ότι ανά τρέχον µέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 
προϊόντων προς µεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 
    = 0,075 m3 x S x E/m3.km ( βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου)  
όπου S η µέση απόσταση µέχρι τον χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς 
όρους ή την σχετική έγκριση της αρµόδιας αρχής. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο ( µµ). 

ΕΥΡΩ : 3,30 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  
(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 10,65 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 10,65 
(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα πέντε λεπτά 
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A.T. : 10 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε4.1ΣΧ1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Προστατευτικά εµπόδια µορφής " Π", κατασκευασµένα από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα Φ5εκατ. µε στρογγυλεµένες 
ακµές, µε ύψος 0,80 µ. και µέγιστο µήκος 1,50 µ.  Περιλαµβάνει επιπλέον οριζόντια µεταλλικά στοιχεία 
Φ2εκατ.  τοποθετηµένα : στα 0,10 µ. από το δάπεδο και ενδιάµεσα ανά 0,22 µ.  Η τοποθέτηση των 
προστατευτικών εµποδίων σε περιοχές σχολικών συγκροτηµάτων ακολουθεί τις οδηγίες του ΦΕΚ 
2302/ Β/16.09.2013. 
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται: 
- η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των προστατευτικών εµποδίων και των ειδικών τεµαχίων 
σύνδεσης/ στερέωσης ( όλα γαλβανισµένα) 
 
- η τοποθέτηση και στερέωσή τους κατά µήκος των πεζοδροµίων 
 
- η αποκατάσταση του γαλβανίσµατος στις θέσεις συγκόλλησης µε υλικό βάσεως ψευδαργύρου εφαρµοζόµενο εν 
ψυχρώ 
 
- η κοπή, η κάµψη ( όπου απαιτείται) και η αποµείωση των σωλήνων 
Εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 
 
Τιµή τεµαχίου ( ΤΕΜ) 
.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,50 
(Ολογράφως) : εξήντα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 11 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β04.1 Επιχώµατα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόµια 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3121Β 

Kατασκευή επιχώµατος από διαβαθµισµένο θραυστό υλικό λατοµείου στις θέσεις διαµόρφωσης πεζοδροµίων, 
µεταξύ της επιφάνειας της " στρώσης έδρασης οδοστρώµατος" και της στάθµης έδρασης των τσιµεντοπλακών ή 
άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων, µε βαθµό συµπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
Εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 " Κατασκευή επιχωµάτων". 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια του θραυστού υλικού λατοµείου και του νερού διαβροχής, και η µεταφορά τους επί τόπου του 
έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
 
- η σταλία των µεταφορικών µέσων, 
 
- η διάστρωση, µόρφωση, διαβροχή και συµπύκνωση του θραυστού υλικού µε µηχανικό εξοπλισµό καταλλήλων 
διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθµό συµπύκνωσης 
 
Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  
(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 15,05 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 15,05 
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πέντε λεπτά 

A.T. : 12 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεµα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2921 

Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής πλάτους 0,15  
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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.  
 
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. : 13 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β81.ΣΧ Πλακοστρώσεις µε πλάκες από σκυρόδεµα διαστάσεων 40x40cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2922 

Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων µε πλάκες έγχρωµες, επίπεδες ή 
ραβδωτές, από σκυρόδεµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm, οποιουδήποτε σχεδίου επιλογής της 
Υπηρεσίας ( συµπεριλαµβανοµένων  και των πλακών για οδεύσεις για άτοµα µε προβλήµατα όρασης). 
 
Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές πλάκες από 
σκυρόδεµα, έγχρωµες, τυποποιηµένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm. 
  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια, µεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασµένων σε παλέτες, 
 
- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάµατος έδρασης, ( εργασία και υλικά), 
 
- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόµενη από την µελέτη διάταξη ( συµπεριλαµβανοµένης της κοπής 
τεµαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεποµένης επιφάνειας, µε χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),  
 
- η αρµολόγηση, µε αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης ( υλικά και εργασία), 
 
- ο πλήρης καθορισµός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκοµιδή προς οριστική απόθεση 
σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσµάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.  
 
Συµπεριλαµβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίµετρο της πλακόστρωσης 
µέχρι την σκλήρυνση του κονιάµατος έδρασης. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωµένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,30 
(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά 

A.T. : 14 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β81.ΣΧ1 Πλακοστρώσεις µε πλάκες από σκυρόδεµα διαστάσεων 40x40cm βοτσαλόπλακες ή µε 
ψηφίδα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2922 

Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων µε πλάκες έγχρωµες, επίπεδες ή 
ραβδωτές, από σκυρόδεµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm. 
 
Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από πλακες µε βότσαλο ή µε  

Σελίδα 13 από 34 



Τιµολόγιο µελέτης 
 

ψηφίδα, τυποποιηµένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm. 
  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια, µεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασµένων σε παλέτες, 
 
- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάµατος έδρασης, ( εργασία και υλικά), 
 
- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόµενη από την µελέτη διάταξη ( συµπεριλαµβανοµένης της κοπής 
τεµαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεποµένης επιφάνειας, µε χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),  
 
- η αρµολόγηση, µε αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης ( υλικά και εργασία), 
 
- ο πλήρης καθορισµός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκοµιδή προς οριστική απόθεση 
σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσµάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.  
 
Συµπεριλαµβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίµετρο της πλακόστρωσης 
µέχρι την σκλήρυνση του κονιάµατος έδρασης. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωµένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 30,00 
(Ολογράφως) : τριάντα 

A.T. : 15 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β82 ∆ιαµόρφωση διαβάσεων ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόµια και νησίδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2922 

Πλήρης διαµόρφωση διάβασης/ πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάµενα πεζοδρόµια και νησίδες. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων 
 
- η πλήρης ανακατασκευή τους ( υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαµα έδρασης, υλικό αρµολόγησης, µεταφορά 
υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισµός χώρου εκτέλεσης εργασιών και συγκέντρωση και αποκοµιδή 
πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων αποξήλωσης), 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): 115,00 
(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε 

A.T. : 16 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β85 Προσαρµογή στάθµης υφιστάµενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόµενου πεζοδροµίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2548 

Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύµµατος υφισταµένου φρεατίου µε προσοχή ώστε να µην προσκληθούν ζηµιές, 
προσαρµογή της στάθµης των τοιχωµάτων του φρεατίου µε αποξήλωση ή εφαρµογή στρώσεως ισχυρού 
τσιµεντοκονιαµάτος, πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούµενη στάθµη µε ακρίβεια  5 mm και επιµελής 
αρµολόγηση µε την περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιµεντοκονίες τελικής διαµόρφωσης γύρω από το πλαίσιο 
έδρασης θα παρασκευάζονται µε άµµο θαλάσσης για την αποφυγή ρηγµατώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρµόζονται 
εποξειδικά κονιάµατα. 
  
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται η αντικατάσταση του καλύµµατος και του πλαισίου έδρασής του. Τυχόν 
απαιτούµενα νέα χυτοσιδηρά καλύµµατα, θα επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου.  
  
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως αποπερατωµένης εργασίας ( τεµ), για φρεάτια επιφάνειας καλύµµατος έως 0,50 m2. 
Για µεγαλύτερα φρεάτια η τιµή θα αναπροσαρµόζεται µε πολλαπλασιασµό επί τον συντελεστή Ε / 0,50, όπου 
Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του καλύµµατος. 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 40,30 
(Ολογράφως) : σαράντα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 17 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆01 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 

Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, µε χρήση 
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόµενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται 
το παραµένον οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
 
Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιµολογούνται ως 
" Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες- ηµιβραχώδες".  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,00 
(Ολογράφως) : ένα 

A.T. : 18 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆02.Α Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού µε χρήση φρέζας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1132 

Απόξεση υπάρχοντος φθαρµένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού µε χρήση φρέζας ( φρεζάρισµα), σύµφωνα µε 
την ΕΤΕΠ 05-03-14- 00 " Απόξεση ( φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος". Εκτέλεση της εργασίας µε ελάχιστη 
όχληση της κυκλοφορίας ή κατά τις ώρες περιορισµένης κυκλοφορίας ( συµπεριλαµβανοµένων των νυκτερινών 
ωρών).  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προσκόµιση και αποκόµιση του αποξεστικού εξοπλισµού στις θέσεις εκτέλεσης του φρεζαρίσµατος, µε χρήση 
πλατφόρµας εάν απαιτείται. 
 
- Η µετακίνηση του εξοπλισµού από θέση σε θέση απόξεσης  
 
- Η τοποθέτηση ευανάγνωστων εντύπων σηµειωµάτων αναγγελίας της ηµέρας και ώρας εκτέλεσης των εργασιών 
κατά µήκος των οδών ώστε να αποµακρυνθούν τα σταθµεύοντα οχήµατα. 
 
- Η µετακίνηση τυχόν παραµενόντων, παρά την ειδοποίηση, οχηµάτων που δυσχεραίνουν την εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
- Η προσκόµιση και τοποθέτηση εργοταξιακής σήµανσης και µέσων καθοδήγησης της κυκλοφορίας στην ζώνη 
εκτέλεσης των εργασιών ( περιλαµβανοµένης φωτεινής σήµανσης εάν οι εργασίες εκτελούνται την νύκτα).  
 
- Η απόξεση του υφισταµένου τάπητα σε βάθος έως 50 mm. 
 
- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε 
απόσταση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κυκλοφορίας.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) απόξεσης ασφαλτικού τάπητα. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,40 
(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά 

A.T. : 19 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆03 Ασφαλτική προεπάλειψη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4110 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
05-03-11-01 " Ασφαλτική προεπάλειψη". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου  
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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 αυτοκi νούµενο διανοµέα ασφάλτου 
(Federal), 
 
- η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση ( όταν απαιτείται), 
 
- η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή προµήθειας και µεταφοράς 
αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,20 
(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 20 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4120 

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 αυτοκi νούµενο διανοµέα ασφάλτου 
(Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση ( όταν απαιτείται). 
 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,45 
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 21 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆07 Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συµπυκνωµένου πάχους 0,05m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4421Β 

Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής ( ισοπεδωτικής) στρώσης, 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, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, 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 f ιnisher 
 
- η σταλία των µεταφορικών µέσων 
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- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος ( αρχική, ενδιάµεση- εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 
 
- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των 
επιφανειακών ιχνών 
 
- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα ( όπως π. χ. δηµιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά 
σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.)  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική προεπάλλειψη 
ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04. 

ΕΥΡΩ : 7,10 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  
(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 14,45 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 14,45 
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 22 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆09.1 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,04 m µε χρήση 
κοινής ασφάλτου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4521Β 

Κατασκευή αντιολισθηρής 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 σκληρά θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, πυκνής σύνθεσης ( τύπου 1), σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-12-01 " Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων σκληρών και λοιπών 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 f ιnisher 
 
- η σταλία των µεταφορικών µέσων 
 
- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος ( αρχική, ενδιάµεση- εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 
 
- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των 
επιφανειακών ιχνών. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-12- 014, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της και τον τύπο της 
χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής: 
 
 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συµπυκνωµένου πάχους 0,04 m µε χρήση κοινής ασφάλτου.                                          
 . 

ΕΥΡΩ : 8,80 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  
(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 16,15 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 16,15 
(Ολογράφως) : δέκα έξι και δέκα πέντε λεπτά 
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A.T. : 23 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε03.2ΣΧ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ, ΚΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση ενός τεµαχίου κιγκλιδωµάτων, κάδων και πινακίδων σήµανσης, αλλά και στύλων 
µετά πινακίδων. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η εργασία επιµεληµένης αφαίρεσης κιγκλιδωµάτων, κάδων και πινακίδων σήµανσης, αλλά και στύλων µετά 
πινακίδων, µε εξόλκευση ή και µε βοηθητική περιµετρική εκσκαφή, ώστε να είναι σε κατάσταση για να 
επανατοποθετηθούν, 
- η φόρτωση σε φορτηγό αυτοκίνητο και η µεταφορά τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Κύριο του 
Εργου ( αν χρειαστεί), 
- η εργασία πλήρους επανατοποθέτησής τους στις προηγούµενες θέσεις, 
- υλικά και µικροϋλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την έντεχνη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 
 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( ΤΕΜ) που αφαιρείται και επανατοποθετείται. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00 
(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 24 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε09.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 

Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε αντανακλαστικό υπόβαθρο 
από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899- 1, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
05-04-06-00 " Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου ( ΠΣΠ)" 
 
Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  
 
- η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 
 
- και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
 
Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 53,70 
(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 25 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α06 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προµήθεια του υλικού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος ή φυτικής γης για την συµπλήρωση 
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύµφωνα µε τη µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 " Επένδυση πρανών- πλήρωση νησίδων µε φυτική γη". 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες µεταφορές των 
υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων µεταφοράς, η δαπάνη προετοιµασίας της 
επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωσης της φυτικής γης ή/ και του κηπευτικού 
χώµατος και η συντήρησή τους µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η 
διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής ( που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης), µε 
προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/ και του κηπευτικού χώµατος.  
   
Η πρόµήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε 
βάση τα άρθρα  ∆7 και ∆8 του Τιµολογίου ΠΡΣ  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 2,60 
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά 

A.T. : 26 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ∆07 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 

Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, 
αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 % και κατά το 
δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους 
µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη 
φυτών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,50 
(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 27 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ01.2 Κόψιµο και εκρίζωση θάµνων Κόψιµο - εκρίζωση µεµονωµένου θάµνου µε ύψος έως 1,50 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5352 

Κόψιµο και εκρίζωση θάµνων µπορντούρας ή µεµονωµένων θάµνων µε µηχανικά µέσα, µε 
τον τεµαχισµό σε µικρότερα τµήµατα, την εκρίζωση του υπόγειου τµήµατος των 
θάµνων µε εκσκαφέα και την αποµάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης 
µε φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
 Κόψιµο - εκρίζωση µεµονωµένου θάµνου µε ύψος έως 1,50 m                        
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,00 
(Ολογράφως) : δύο 

A.T. : 28 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ01.3 Κόψιµο και εκρίζωση θάµνων Κόψιµο - εκρίζωση µεµονωµένου θάµνου µε ύψος άνω του 1,50 
m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5352 

Κόψιµο και εκρίζωση θάµνων µπορντούρας ή µεµονωµένων θάµνων µε µηχανικά µέσα, µε 
τον τεµαχισµό σε µικρότερα τµήµατα, την εκρίζωση του υπόγειου τµήµατος των 
θάµνων µε εκσκαφέα και την αποµάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης 
µε φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
 Κόψιµο - εκρίζωση µεµονωµένου θάµνου µε ύψος άνω του 1,50 m                    
 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,00 
(Ολογράφως) : τέσσερα 

A.T. : 29 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.1 Κόψιµο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού έως 0,30 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 
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Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί 
κοπή, και αποµάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς 
απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-07-01-00.  
 
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
 ΝΑΠΡΣ Ζ02.01   
 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού έως 0,30 m                                                                                                          
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,00 
(Ολογράφως) : σαράντα 

A.T. : 30 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.40.02ΣΧ ΒΛΗΤΡΑ ΡΗΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Βλήτρα ρητίνης για στήριξη σε οπλισµένο σκυρόδεµα, για πάχος σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 µ.  Εργασία 
στήριξης επί πλακός ή τοιχίου οπλισµένου σκυροδέµατος.  Περιλαµβάνει τη διάνοιξη οπής διαµέτρου έως 3 
εκατ. στην πλάκα ή στο τοιχίο οπλισµένου σκυροδέµατος, µε σύγχρονη έγχυση ειδικής µονωτικής ρητίνης, 
προκειµένου να τοποθετηθούν ήλοι στερέωσης. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες και 
µικροϋλικά. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις οπών επιφάνειας έως 0,50 µ2 σε στοιχεία σκυροδέµατος πάχους 
έως 0,25 µ.  
 
λ1=Για πάχος σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 m. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ.). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 29,00 
(Ολογράφως) : είκοσι εννέα 

A.T. : 31 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ( ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας 
σκυροδέµατος ή πυργογερανού 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 " ∆ιάστρωση 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". 
 
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 στο εργοτάξιο 
( εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η 
παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών ( αντοχής,  
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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 A ναδόχου.  
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα ( πλήν 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), 
η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  
 
ε. ∆εν 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. 
 
 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.                                 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 84,00 
(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα 

A.T. : 32 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ( ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας 
σκυροδέµατος ή πυργογερανού 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 " ∆ιάστρωση 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". 
 
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 στο εργοτάξιο 
( εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η 
παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών ( αντοχής, εργασίµου 
κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε  
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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 A ναδόχου.  
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα ( πλήν 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), 
η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  
 
ε. ∆εν 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. 
 
 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.                                 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 90,00 
(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : 33 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.05 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, 
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 " ∆ιάστρωση 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". 
 
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 προβλεποµένων χαρακτηριστικών ( αντοχής, εργασίµου 
κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε  
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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 A ναδόχου.  
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα ( πλήν 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. ∆εν 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. 
 
 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.                                
  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 90,00 
(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : 34 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.10ΣΧ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΣΗΣ-ΚΡΗΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Προκατασκευασµένη υπαίθρια κρήνη αποτελούµενη από προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος κατηγορίας 
C16/20 σχεδίου και χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται : η προµήθεια των προκατασκευασµένων στοιχείων ( πλάτη και γούρνα), η µεταφορά 
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές µέχρι την θέση τοποθέτησης, η τοποθέτηση και προσωρινή 
στερέωση στις προβλεπόµενες θέσεις, η κατασκευή της βάσης στερέωσης από σκυρόδεµα και η τελική της 
στερέωση σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα προβλεπόµενα στην µετέτη του έργου.  Επίσης 
περιλαµβάνεται και η απαραίτητη εγκατάσταση για την παροχέτευση των υδάτων.  Περιλαµβάνεται δηλαδή το 
σύνολο των υλικών και µικροϋλικών επί τόπου του έργου και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.  
Παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( ΤΕΜ) πλήρως κατασκευσµένης, τοποθετηµένης και σε λειτουργία κρήνης. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 550,00 
(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα 

A.T. : 35 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 

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 
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διαµόρφωσή του. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50 
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 36 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

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                    | 
__________|________________________________________ ______|______________________ 
  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: 
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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. : 37 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιµεντοειδή υλικά στηριγµάτων 
( αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισµού στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της 
προβλεπόµενης από τους κανονισµούς και την µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, σε 
οποιαδήποτε τµήµατα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20 
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 38 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 48.50 ∆ιακοσµητικές εµφανείς δροµικές πλινθοδοµές 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1 

∆ιακοσµητική εµφανής πλινθοδοµή, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 
" Τοίχοι από οπτόπλινθους", οποιουδήποτε σχεδίου, πάχους 1/2 πλίνθου ( δροµική), 
µε συµπαγείς οπτοπλίνθους διαστάσεων 20x10x5 cm, που δοµoύνται µε 
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιµέντου.  
 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη 
του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάµατος 
κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των 
υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης 
φύσεως υπολείµµατα υλικών. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 56,00 
(Ολογράφως) : πενήντα έξι 

A.T. : 39 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος 
ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε 
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, 
συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες ( µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από 
ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε 
ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε την µελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων 
θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 ( µε σήµανση CE). 
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Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά εξαρτήµατα 
µεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  
 
Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,70 
(Ολογράφως) : δύο και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 40 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος 
ή πλευρά µεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών 
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το 
δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες ( µπουλόνια) µε διπλά 
περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων 
ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύµφωνα µε την µελέτη  και έδρασή τους επί 
των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου 
κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 ( µε σήµανση CE). 
  
Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80 
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 41 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.28 Κατασκευή µεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσµατα για δοµικά έργα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6128 

Πλήρως συναρµολογηµένοι σκελετοί από χαλύβδινα διάτρητα γωνιακά ελάσµατα, 
εργοστασιακής βαφής φούρνου, µε χρήση γαλβανισµένων κοχλιών, περικοχλίων και 
ροδελλών, τοποθετούµενοι σε υπόστεγα κλειστά ή ανοικτά, εξέδρες, πύργους, 
ιστούς, υδατογέφυρες, πεζογέφυρες κ. λ. π. Περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά 
και µικροϋλικά επί τόπου του έργου, τα απαιτούµενα ικριώµατα, ο πάσης φύσεως 
εξοπλισµός και η εργασία ανέγερσης και συναρµολόγησης, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηροκατασκευής σκελετού. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50 
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 42 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωµα επιστέγασης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή µεταλλικού σκελετού ή µεταλλικού δικτυώµατος επιστέγασης, 
οποιουδήποτε ανοίγµατος, σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα 
υποδοµή, από απλές ή σύνθετες διατοµές ( προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, 
στήριξης, πάκτωσης κ. λπ., µε ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως 
ολοκληρωµένη εργασία, συναρµολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και 
µικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κοµβοελάσµατα κορυφής κ. λπ. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηµένου µορφοσίδηρου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,40 
(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά 
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A.T. : 43 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες 
ράβδους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων 
διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και 
η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων. 
 
 Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους.                                         
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50 
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 44 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.92 Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 8 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 

Κατασκευή εγχρώµου βαρέως τύπου βιοµηχανικού δαπέδου, µετά της απαιτουµένης 
υποβάσεως από οπλισµένο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισµένη κονία ( µε 
ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, µε σµύριδα ή χαλαζιακή 
άµµο, σύµφωνα µε την µελέτη.  
Περιλαµβάνονται:  
α) ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα 
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σηµεία απορροής και 10 έως 
12 cm στις κορυφές και εφαρµογή στις περιµετρικά των υπαρχόντων φρεατίων 
εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέµατος µε το παλαιό.  
β) Εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε πήχη ( δονητικό ή κοινό).  
γ) Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση 
στροφείου ( ελικόπτερο), συγχρόνως µε την επίπαση µε µίγµα αποτελούµενο σε 
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, πλαστικοποιητές 
και χρωστικές ουσίες, σύµφωνα µε την µελέτη. 
δ Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, µε την χρήση 
µίγµατος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώµατα (quartz) και προσµίκτων.  
ε) ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και 
σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών µε ελαστοµερές 
υλικό.  
στ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη 
αυτής µε νάϋλον.  
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, συντήρησης, υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 28,00 
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

A.T. : 45 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.93 Κατασκευή αντιολισθηρού βιοµηχανικού δαπέδου µε εποξειδικό ρητινοκονίαµα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 

Κατασκευή αντιολισθηρού βιοµηχανικού δαπέδου µε έγχρωµο εποξειδικό ρητινοκονίαµα 
τριών στρώσεων, συνολικού πάχους 8,0 - 10 mm, µε κοκκώδη υφή και εµφάνιση 
ανάγλυφη, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη και τις οδηγίας του προµηθευτή. 
 
Στην τιµή µονάδς περιλαµβάνονται: 
 
α) Η προετοιµασία του υφιστάµενου δαπέδου από σκυρόδεµα, ήτοι φρεζάρισµα µε 
ειδικη φρέζα δαπέδων ( δύο φορές σταυρωτά) ή µε µηχανή σφαιριδιοβολής µε 
αναρρόφηση της παραγόµενης σκόνης και επιµελής καθαρισµός του δαπέδου. 
β) Το στοκάρισµα τυχόν ρωγµών και οπών µε εποξειδικά υλικά και η εφαρµογή 
στεγανοποιητικής επίστρωσης όταν η υγρασία της υφιστάµενης πλάκας υπερβαίνει  
3%.  
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γ) Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των συσκευασµένων υλικών του συστήµατος 
του βιοµηχανικού δαπέδου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, µετα από σχετική πρόταση 
του Αναδόχου, συνοδευόµενη από αναλυτικά τεχνικά δεδοµένα. 
δ) Η εφαρµογή του ασταρώµατος, της βασικής στρώσης ( πάχους 8 - 10 mm) και της  
τελική σφράγισης ( χαµηλού πορώδους, µη αγώγιµης, µατ επιφανείας), σύµγωνα µε 
τις οδηγίες του προµηθευτή 
ε) Η διαµόρφωση των αρµών, των περιµετρικών απολήξεων και των γραµµών επαφής µε 
λοιπές κατασκευές φρεάτια κλπ της επιφανείας εφαρµογής του βιοµηχανικού δαπέδου 
και η τοποθέτηση λαµών ή γωνιών αλουµινίου, ευθυφράµµων ή καµπύλων, σύµφωνα µε 
την µελέτη. 
στ) Η συντήρηση της τελικής επιφάνειας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την  
µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή του συστήµατος των υλικών.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής καλυπτοµένης επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 56,00 
(Ολογράφως) : πενήντα έξι 

A.T. : 46 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 

Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο- κονιάµατος, 
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και 
συνολικό πάχος ξηρού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 " Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,90 
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 47 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.03 Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών 
διαλύτου, µε βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 

Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 " Αντισκωριακή προστασία και 
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
 
 Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, µε βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό 
ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο. Εφαρµογή υλικού , µε πυριτικό ψευδάργυρο ως βασικό φορέα του συστήµατος 
προστασίας και ειδικά ανόργανα αντιδιαβρωτικά και αντισκωριακά πιγµέντα, όπως είναι ό ψευδάργυρος (Zn), 
το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (Zinc phosphate), το οξείδιο του Αιµατίτη 
( ΜΙΟ) σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υµένα τα 50 µικρά.                                                                                                        
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20 
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 48 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-03-00 " Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
 
Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70 
(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 49 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.96ΣΧ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους από µπετόν, διαστάσεων 10x10x5 cm ή 20x10x5 cm, 
οποιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και επεξεργασίας, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της 
µελέτης, επί τσιµεντοκονιάµατος των 350 kgr τσιµέντου, σε οποιαδήποτε υποδοµή, σκυρόδεµα ή το φυσικό 
έδαφος, µε τη συµπύκνωση της τελικής επιφάνειας µε κατάλληλο δονητήκαι την αρµολόγηση µε ψιλή θραυστή 
άµµο εν ξηρώ, ή µε κονίαµα των 450 kgr τσιµέντου. 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, µε τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά 
επί τόπου, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη και του σχεδίου, όπως θα οριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία 
του ∆ήµου Ζωγράφου κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 35,00 
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε 

A.T. : 50 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6069 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης 
λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
" Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
 
α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου. 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή 
για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. 
 
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές 
πληρωµής ( τυπικές διατοµές αγωγών). 

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  
(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 18,65 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 18,65 
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 51 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.02.04 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 

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. 
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών 
( αντικατάσταση εσχαρών). 
 
Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση 
τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε 
βάση αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση. 
 
 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.                                                                                                                    
 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο ( χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron), της 
προβλεπόµενης από την µελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-01- 04  
" Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο".                                                                             
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,90 
(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 52 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.15.03 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιοµηχανικής προέλευσης Τυποποιηµένο 
κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα από ελατό 
χυτοσίδηρο 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6620.1 

Προµήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών 
χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 " Κανάλια αποστράγγισης 
δαπέδων βιοµηχανικής προέλευσης", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
- Συναρµολογούµενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά ( π. χ. 
πολυπροπυλένιο, πολυµερές σκυρόδεµα, κλπ) µε ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα 
γαλβανισµένα φύλλα ( αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) µε εσχάρες συνθετικές, 
χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές. 
- Κατασκευή του συστήµατος αποστράγγισης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 " Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχηµάτων - 
Ταξινόµηση, σχεδιασµός και απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης", µε σήµανση C Ε της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
- Στοιχεία των καναλιών µε κατάλληλα διαµορφωµένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και 
να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τµηµάτων συναρµολογηµένου καναλιού.  
- Προσηµιωµένες θέσεις στο σώµα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις 
οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις µε το δίκτυο αποχέτευσης µε χρήση ειδικών 
εξαρτηµάτων ( του συστήµατος τυποποιηµένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται 
απόλυτη στεγανότητα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου 
των πάσης φύσεως υλικών του συστήµατος ( κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά 
τεµάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστηµα " κλειδώµατος" της εσχάρας, µεταλλικά 
εξαρτήµατα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), 
καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.   
 
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης 
των καναλιών ( τιµολογούνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου, 
αναλόγως της φύσεως/ συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η 
προµήθεια και τοποθέτηση αµµοσυλλεκτών.  
 
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται µε βάση το καθαρό πλάτος και την 
κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433. 
 
Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιµοποιούνται µόνον από πεζούς και ποδηλάτες   
             ( ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN) 
Κατηγορία Β: για πεζοδρόµους και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων  
             ( ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN) 
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδροµίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών 
             ( ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN) 
Κατηγορία D: για αµαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθµευσης βαρέων σχηµάτων 
             ( ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN) 
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώµατα, 
             αποβάθρες κλπ ( ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδροµοι 
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             αεροδροµίων ( ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) 
 
 Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο.                                                                                                                            
 
 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως τοποθετηµένου καναλιού µε επιµέτρηση κατά τον άξονά του. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 81,00 
(Ολογράφως) : ογδόντα ένα 

A.T. : 53 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.15.06 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιοµηχανικής προέλευσης Τυποποιηµένο 
κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα από ελατό 
χυτοσίδηρο 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6620.1 

Προµήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών 
χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 " Κανάλια αποστράγγισης 
δαπέδων βιοµηχανικής προέλευσης", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
- Συναρµολογούµενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά ( π. χ. 
πολυπροπυλένιο, πολυµερές σκυρόδεµα, κλπ) µε ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα 
γαλβανισµένα φύλλα ( αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) µε εσχάρες συνθετικές, 
χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές. 
- Κατασκευή του συστήµατος αποστράγγισης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 " Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχηµάτων - 
Ταξινόµηση, σχεδιασµός και απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης", µε σήµανση C Ε της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
- Στοιχεία των καναλιών µε κατάλληλα διαµορφωµένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και 
να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τµηµάτων συναρµολογηµένου καναλιού.  
- Προσηµιωµένες θέσεις στο σώµα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις 
οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις µε το δίκτυο αποχέτευσης µε χρήση ειδικών 
εξαρτηµάτων ( του συστήµατος τυποποιηµένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται 
απόλυτη στεγανότητα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου 
των πάσης φύσεως υλικών του συστήµατος ( κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά 
τεµάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστηµα " κλειδώµατος" της εσχάρας, µεταλλικά 
εξαρτήµατα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), 
καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.   
 
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης 
των καναλιών ( τιµολογούνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου, 
αναλόγως της φύσεως/ συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η 
προµήθεια και τοποθέτηση αµµοσυλλεκτών.  
 
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται µε βάση το καθαρό πλάτος και την 
κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433. 
 
Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιµοποιούνται µόνον από πεζούς και ποδηλάτες   
             ( ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN) 
Κατηγορία Β: για πεζοδρόµους και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων  
             ( ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN) 
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδροµίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών 
             ( ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN) 
Κατηγορία D: για αµαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθµευσης βαρέων σχηµάτων 
             ( ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN) 
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώµατα, 
             αποβάθρες κλπ ( ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδροµοι 
             αεροδροµίων ( ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) 
 
 Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο.                       
 
 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως τοποθετηµένου καναλιού µε επιµέτρηση κατά τον άξονά του. 

 

Σελίδα 31 από 34 



Τιµολόγιο µελέτης 
 

Ευρώ (Αριθµητικά): 173,00 
(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα τρία 

A.T. : 54 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 16.01 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο οµβρίων 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6744 

Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε υφιστάµενο ή κατασκευαζόµενο δίκτυο οµβρίων από 
προκατασκευασµένους οπλισµένους τσιµεντοσωλήνες ( ανεξαρτήτως διατοµής αγωγού δικτύου).  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πάσης φυσεως µικροϋλικά, ο εξοπλισµός, τα 
µέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 103,00 
(Ολογράφως) : εκατόν τρία 

A.T. : 55 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 16.11ΣΧ ΦΡΕΑΤΙΟ Υ∆ΡΟΡΡΟΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευαµένου φρεατίου υδρορροής 
αποχέτευσης οµβρίων ή για την αντικατάσταση υφισταµένου που έχει θραυστεί. 
  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
 
α. Η αποξήλωση του κατεστραµµένου φρεατίου ( περίπτωση αντικατάστασης) και η 
διάνοιξη ορύγµατος στο πεζοδρόµιο για την εγκατάσταση του νέου. 
β. Η τοποθέτηση και πάκτωση µε σκυρόδεµα του µεταλλικού πλαισίου έδρασης του 
φρεατίου. 
γ. Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του 
ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου, µέχρι την στάθµη έδρασης της πλακόστρωσης 
ή επίστρωσης του πεζοδροµίου 
δ. Η αποκατάσταση του πεζοδροµίου στην προτέρα του κατάσταση σύµφωνα µε την 
ΕΤΕΠ 08-06-08-03 " Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων" 
ε. Η φόρτωση και µεταφορά των µπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης 
καθαρισµός του χώρου της επέµβασης. 
 
Τιµή ανά τοποθετούµενο φρεάτιο υδρορροής αποχέτευσης οµβρίων ( τεµ).  

Ευρώ (Αριθµητικά): 100,00 
(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 56 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β01 Μεταλλικές σχάρες δένδρων 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του δένδρου, µε 
επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας ( προετοιµασία επιφανείας µε µεταλλοβολή και βαφή µε δύο στρώσεις 
αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής βαφής). Στην τιµή περιλαµβάνονται και οι συνδετήρες των 
σχαρών, καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη 
εγκατάσταση της εσχάρας. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,50 
(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά 

 

Σελίδα 32 από 34 



Τιµολόγιο µελέτης 
 

A.T. : 57 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.6 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά µε χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες σύνθετης ξυλείας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιµέρους 
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, 
η συναρµολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που 
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη µέτρων προστασίας των 
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του 
έργου. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου καθιστικού, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά 
τους, ως εξής: 
 
 Καθιστικά µε χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες σύνθετης ξυλείας                                                                  
 
 Καθιστικά µε δύο πλευρικά γαλβανισµένα χαλύβδινα στηρίγµατα, επιπέδου σχήµατος, βαµένα µε βαφή φούρνου 
( θερµοσκληρυνόµενη πούδρα), µε κάθισµα και πλάτη από ξύλινες δοκίδες διατοµής 74x30mm από σύνθετη 
αντικολλητή ξυλεία πεύκης τύπου Σουηδίας µε διπλή στρώση  υδατοδιαλυτού χρώµατος και τελική επίστρωση 
προστατευτικού κεριού.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 490,00 
(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα 

A.T. : 58 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.1  Οκταγωνικός χυτοσιδηρούς  κάδος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση οκταγωνικού κάδου µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

- κορµός αποτελούµενος από δύο οκταγωνικές στεγάνες ( πάνω και κάτω) και κατακόρυφες ακµές από 
γαλβανισµένα χαλύβδινα γωνιακά προφίλ 

- εσωτερικός κάδος κυλινδρικός µε ενισχυτικές νευρώσεις περιµετρικά 
- διάταξη κλειδώµατος του εσωτερικού κάδου που απασφαλίζεται µε ειδικό κλειδί 
- βάση από χυτοσίδηρο µε απολήξεις για την στερέωση στο έδαφος 
- αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων στοιχείων και ηλεκτροστατική βαφή µε αµµώδη πούδρα πολυεστερικής 

βάσεως 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) Ευρώ (Αριθµητικά): 300,00 
(Ολογράφως) : τριακόσια 

A.T. : 59 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.13.02.05ΣΧ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.1 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων ( υδρορρόη) ορθογωνικής διατοµής 6 χ10 cm από σκληρό P.V.C., 
πιέσεως  λειτουργίας δια 20 ψC µέχρι 4 atm, µεγάλης µηχανικής και χηµικής αντοχής, 
συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεων,  στερεώσεως κλπ. ως και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως.  (m) 
Τιµή ενός Μ 10,51 € ∆ΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,51 
(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα ένα λεπτά 

 

Σελίδα 33 από 34 



Τιµολόγιο µελέτης 
 

A.T. : 60 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.95 ∆ιαµόρφωση σταµπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 

Σταµπωτό δάπεδο από σκυρόδεµα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, µε δοµικό πλέγµα 
Τ131 ποιότητας Β500C και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, έγχρωµο, 
µε επίπαση σκληρυντικού χρώµατος, και χρώµατος αρµών, σταµπαρισµένο µε ειδικά 
καλούπια, σε συνδυασµό µε κυβολίθους γρανίτη διαστάσεων 10x10x10 cm, οιουδήποτε 
σχεδίου, µε οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρµογής µε κυβολίθους 10x10x10 cm, 
στερεωµένους µε κονίαµα των 450 kg τσιµέντου στην υπάρχουσα υποδοµή, σε 
γραµµικό σχέδιο. 
 
Πλήρης περαιωµένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέµατος, τις οδηγίες της 
κατασκευάστριας εταιρείας και την αρχιτεκτονική µελετη. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
 
- η σκυροδέτηση ( αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/ Μ εγκαταστάσεων και 
τυχόν άλλες κατασκευές).  
- η επίπαση στο νωπό σκυρόδεµα του σκληρυντικού χρώµατος ( σε σκόνη) σε δύο 
στρώσεις κάθετες µεταξύ τους ( συνολικά 3 kg/m2) και η τελική επεξεργασία της 
προκύπτουσας επιφάνειας. 
- η αποτύπωση του επιλεγµένου σχεδίου µε την εισπίεση των ειδικων καλουπιών στην 
επιφάνεια του σκυροδέµατος. 
- η κοπή των αρµών διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, σύµφωνα µε την 
αρχιτεκτονική µελέτη, µετά την πάροδο 12 ωρών 
- η πλύση µε νερό και διάλυµα οξέων για την αποµάκρυνση του πλεονάζοντος χρώµατος αρµών και την αποκάλυψη 
της τελικής επιφάνειας. 
- η προστασία της τελικής επιφάνειας µε µία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι(sealer) µε ανάλωση 
200 ml/m2. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

Ευρώ (Αριθµητικά) : 33,70 
 (Ολογράφως) 

: 
τριάντα τρία και εβδοµήντα λεπτά 

                         

Οι µελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆ιευθυντής 

 
 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- ΠΕ3 µε Α  β 

Η.  ΑΛΕΥΡΑΣ   
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ∆Ε 

ΠΕ3 µε Α  β 

 

ΡΟΖΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΠΕ3 µε Α  β 
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