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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

    Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών, 

ο Δήμος Αλίμου στοχεύει στην ανάδειξη σημαντικών πολιτιστικών  και περιβαλλοντικών πόρων καθώς και την 

επισκεψιμότητά τους μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων, οι οποίες αναδεικνύονται μέσω της δημιουργίας της 

«πράσινης πολιτιστικής διαδρομής» και αφορούν:  

- στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 

- τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης πεζή 

- τη βελτίωση προσβασιμότητας μέσω της ενίσχυσης του επιπέδου ασφαλείας,  

- τη δημιουργία δικτύου κίνησης προσβάσιμο σε όλους το οποίο συνδέει σημεία αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος, πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους και σημαντικούς πυρήνες πρασίνου και αναψυχής 

Συγκεκριμένα, μέσω του συνόλου των παρεμβάσεων ενισχύεται η προσβασιμότητα αξιόλογων σημείων του 

Δήμου Αλίμου για όλες τις ηλικιακές ομάδες, άτομα ΑμεΑ και άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Ταυτόχρονα, 

επιχειρείται η ανάδειξη τουριστικών  όσο και των πολιστικών πόρων (σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος) μέσω 

της ευκολότερης πρόσβασης, της ανάδειξης αυτών και της Πολιτικής Προστασίας τους με τη δημουργία της νέας 

«πράσινης διαδρομής».  

Ο δήμος Αλίμου διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό παραλιακών και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, ωστόσο στο 

σύνολό τους αποτελούν μεμονωμένους περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς πόρους χωρίς να συνδέονται μέσω 

ενός συνεκτικού δικτύου το οποίο να είναι προσβάσιμο σε όλους. Ένα δίκτυο χώρων πρασίνου, «η πολιτιστική 

πράσινη διαδρομή» αναμένεται να συμβάλλει με ποικίλους τρόπους στη λειτουργία του αστικού συστήματος 

καθώς δημιουργεί γέφυρες μεταξύ του δομημένου και μη δομημένου περιβάλλοντος, του παραλιακού μετώπου 

και των σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους χρήστες να ενισχύσουν τη 

σωματική και ψυχική τους υγεία, να απολαύσουν δραστηριότητες αναψυχής αλλά και να γνωρίσουν την ιστορία 

της πόλης. Μακροπρόθεσμα, μπορεί να οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου, στην 

αισθητική του τοπίου, στην εξοικονόμηση πόρων αλλά στη βελτίωση του μικροκλίματος. 

 Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η λειτουργική και περιβαλλοντική δημιουργία και συνένωση 

υφιστάμενων και προτεινόμενων λειτουργικών διαδρομών, κατά μήκος του παραλιακού μετώπου του Δήμου, με 

ταυτόχρονη ενοποίηση των χώρων αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος σημείων στο εσωτερικό του 

Δήμου, και τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών πεζή.. 



 

 Ειδικότερα θα αναπτυχθεί μια διαδρομή η οποία θα ξεκινά από το ρέμα της οδού Έλλης και από το 

Συμμαχικό νεκροταφείο, σημεία εισόδου στο πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου μας, θα εκτείνεται κατά μήκος 

του παραλιακού πεζόδρομου μέσω της παραλιακής λεωφόρου, προσφέροντας πολλαπλές επιλογές πρόσβασης 

σε κοινόχρηστες χρήσης του παραλιακού μετώπου του Δήμου μας (πράσινο, παιδικές χαρές, χώροι άθλησης, 

χώροι ανάπαυσης, κ.α) και στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (θαλάσσια μπάνια, αναψυκτήρια, εστιατόρια, 

οργανωμένες πλαζ, κ.α) και θα φθάνει μέχρι τα παλαιά Λουτρά Αλίμου  και στην Κολιάδα Άκρα στο όριο της 

έκτασης του Αγ. Κοσμά. Στη συνέχεια  διαμέσου της λεωφόρου Αλίμου θα περνά μπροστά από το Λόφο ΠΑΝΙ 

και θα καταλήγει στο Λόφο Θεσμοφορίων. Η ανάπλαση επικεντρώνεται στη δημιουργία πεζοδρομίων και στην 

επισκευή των υφιστάμενων, ώστε όλα μαζί να αποτελέσουν ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο, με στόχο τη 

διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Κατά μήκος όλης της διαδρομής θα υπάρχει αντίστοιχη σήμανση 

με αναφορά στα σημεία ενδιαφέροντος και παράθεση σημαντικών πληροφοριών. 

Ο Λόφος Θεσμοφορίων - Κοινωνικής Δικαιοσύνης εντοπίζεται νοτιο-ανατολικά του λόφου Πανί και 

αποτελεί σημείο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ως το κεντρικό σημείο του αρχαίου Αλιμούντος, τόπο τέλεσης 

της λαμπρής γιορτής των "Θεσμοφορίων". Λόγω του ιδιαίτερου αυτού χαρακτήρα, οι παρεμβάσεις σε αυτόν είναι 

αρκετά περιορισμένες και περιορίζονται στην περίφραξη και στις ειδικές αρχαιολογικές σημάνσεις. 

 Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν στόχο την προαγωγή της βιώσιμης κινητικότητας, προσφέροντας 

πλήθος διαδρομών «εξόδων» σε σημεία αναψυχής με στόχο την ενσωμάτωση, την περιβαλλοντική, πολιτισμική 

και τουριστική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου του Δήμου και των σημείων πολιτιστικού και τουριστικού 

ενδιαφέροντος. 

 

Οι προβλεπόμενες, βάση μελέτης, κυριότερες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν κατά μήκος της διαδρομής είναι:  

1. Εργασίες αποκατάστασης και κατασκευής των πεζοδρομίων- πεζοδρόμων του παραλιακού παράδρομου, 

της Λ. Αλίμου και των οδών Αγίας Άννης και Ηγησιπύλης, ώστε να δημιουργείται μια ενιαία διαδρομή 

κινητικότητας για τους πεζούς. 

2. Σήμανση της διαδρομής και των σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

3. Ανακατασκευή του οδοστρώματος και του κόμβου συνολικά της οδού Αγίας, με στόχο τη βελτίωση της  

οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας και τη βελτίωση της προσβασιμότητας του ΚΧ μέσω 

διαμόρφωσης μονοπατιού. 

 

Αναλυτικότερα για τον τρόπο κατασκευής ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 52488 (φεκ 18Β΄/2001) 

Υπουργική απόφαση «Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους των οικισμών που 

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» καθώς και οι οδηγίες Σχεδιασμού « Σχεδιάζοντας για όλους» του 

Γραφείου Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες  του ΥΠΕΧΩΔΕ.  

 

Ιδιαίτερα έχουν ληφθεί υπ’ όψιν: 

• η προσβασιμότητα των χώρων 

• η σαφής σήμανση  

• η ασφαλής οριοθέτηση αυτών  



Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.618.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 

24%). 

 

     Άλιμος, Φεβρουάριος 2021 

 

       Η Συντάξασα                                            Η Διευθύντρια ΤΥ 

 

 

 

 

                ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣΟΥΡΗ                 ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΟΥΣΙΑ 

      Πολιτικός Μηχανικός           Πολιτικός Μηχανικός 

 

  



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΕΡΓΟ : ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 

 

Αρ. Μελέτης : 05/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 

Δαπάνη 

Ολική 

Δαπάνη 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες - ημιβραχώδες 

ΝΑΟΔΟ Α02.Ν ΝΟΔΟ 1123.Α Α.1 m3 2.000,00 7,00 14.000,00  

2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 

με χρήση μηχανικών μέσων σε 

εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

ΝΑΟΙΚ 20.05.01 ΟΙΚ 2124 Α.2 m3 2.000,00 10,80 21.600,00  

3 Καθαίρεση μεμνονωμένων 

στοιχείων κατασκευών από 

άοπλο  ή ελαφρώς οπλισμένο 
σκυρόδεμα ,  μετά της 

μεταφοράς και της 

φορτοεκφορτωσης 

ΝΑΟΙΚ 

22.10Ν.01 

ΟΙΚ 2226 Α.3 m3 1.200,00 35,20 42.240,00  

4 Καθαίρεση πλακοστρώσεων 
δαπέδων παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την 

εξαγωγή ακεραίων πλακών, με 
τη φορτοεκφόρτωση και τη 

μεταφορά 

ΝΑΟΙΚ 
22.20.01.Ν 

ΟΙΚ 2236 Α.4 m2 8.000,00 8,40 67.200,00  

5 Αποξήλωση κρασπέδων 

πρόχυτων ή μή 

ΝΑΥΔΡ 4.05.Ν ΥΔΡ 6808 Α.5 m 4.000,00 3,77 15.080,00  

6 Τομή οδοστρώματος με 

ασφαλτοκόπτη 

ΝΑΟΔΟ Δ01 ΟΙΚ 2269Α Α.6 m 1.000,00 1,00 1.000,00  

7 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-

155) 

ΝΑΟΔΟ Γ02.2.Ν ΝΟΔΟ 3211Β Α.7 m2 9.000,00 1,83 16.470,00  

8 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

ΝΑΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ 2171 Α.8 m3 3.000,00 0,90 2.700,00  

 Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 180.290,00 180.290,00 

 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

1 Προμήθεια, μεταφορά επί 

τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού  

για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25 

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 ΟΙΚ 3215 Α.9 m3 1.200,00 95,00 114.000,00  

2 Κατασκευή ρείθρων, 
τραπεζοειδών τάφρων, 

στρώσεων προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 

σκυρόδεμα C16/20 

ΝΑΟΔΟ Β29.3.1 ΝΟΔΟ 2532 Α.10 m3 1.000,00 94,20 94.200,00  

3 Χαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων, xαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C 

ΝΑΟΔΟ Β30.3 ΥΔΡ 7018 Α.11 kg 6.000,00 1,15 6.900,00  

4 Προσαύξηση τιμής 

σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας, όταν το σύνολο της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας 

δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για 

κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 

ΝΑΟΙΚ 32.25.04 ΟΙΚ 3223Α.6 Α.12 m3 1.000,00 22,50 22.500,00  

5 Πρόχυτα κράσπεδα  από 

σκυρόδεμα 

ΝΑΟΔΟ Β51 ΝΟΔΟ 2921 Α.13 m 4.000,00 9,60 38.400,00  

6 Πρόχυτα κράσπεδα  κήπων 
0.06x0,25m από σκυρόδεμα 

ΝΑΟΔΟ Β51.Ν ΝΟΔΟ 2921 Α.14 μ 300,00 4,00 1.200,00  

7 Πλακοστρώσεις σε ράμπα 

ΑΜΕΑ , με πλάκες από 
σκυρόδεμα διαστάσεων άνω 

των 30χ30cm 

ΝΑΟΔΟ 

Β81.01Ν 

ΝΟΔΟ 2922 Α.15 m2 1.000,00 17,30 17.300,00  

    
 

 Σε μεταφορά 294.500,00 180.290,00 

 Σελίδα 1 από 3 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικός 

Αναθεώρησης 
Α.Τ. 

Μον. 

Mετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 

Δαπάνη 

Ολική 

Δαπάνη 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 Από μεταφορά 294.500,00 180.290,00 

8 Επιστρώσεις με πλάκες 
τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 

cm 

ΝΑΟΙΚ 73.16.02 ΟΙΚ 7316 Α.16 m2 300,00 13,50 4.050,00  

9 Επιστρώσεις με πλάκες 
τσιμέντου  των 40 cm, 

διαφορων σχεδίων 

ΝΑΟΙΚ 
73.16.01.Ν1 

ΟΙΚ 7316 Α.17 m2 1.000,00 19,90 19.900,00  

10 Διαμόρφωση σταμπωτών 
δαπέδων εξωτερικών χώρων 

επί σκυροδέματος 

ΝΑΟΙΚ 78.95.Ν ΟΙΚ 7316 Α.18 m2 200,00 33,70 6.740,00  

11 Επιστρώσεις δαπέδων με 
κυβολίθους διαστάσεων 

10χ10χ8cm 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\78.96.01 

ΝΠΡΣ 1360 Α.19 m2 50,00 44,63 2.231,50  

12 Αποξήλωση, αποθήκευση  και 
επανατοποθέτηση ιστών, 

πινακίδων και στοιχείων αστικού 

εξοπλισμού 

ΝΑΟΔΟ Ε10.Ν ΝΟΔΟ 2653 Α.20 ΤΕΜ 200,00 6,00 1.200,00  

13 Πλαστικός σωλήνας 

αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων 

(υδρορρόη) ορθογωνικής 
διατομής  6 Χ 10 cm από 

σκληρό P.V.C. 

ΑΤΗΕ 8063 ΗΛΜ 8 Α.21 m 100,00 10,51 1.051,00  

14 Ασφαλτική συγκολλητική 

επάλειψη 

ΝΑΟΔΟ Δ04 ΝΟΔΟ 4120 Α.22 m2 700,00 0,45 315,00  

15 Ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου 

ΝΑΟΔΟ Δ08.1.Ν ΟΔΟ 4521Β Α.23 m2 700,00 7,36 5.152,00  

16 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ03 ΝΟΔΟ 4110 Α.24 m2 700,00 1,20 840,00  

17 Επίχωση με προϊόντα 
εκσκαφών, εκβραχισμών ή 

κατεδαφίσεων 

ΝΑΟΙΚ 20.10 ΟΙΚ 2162 Α.25 m3 500,00 4,50 2.250,00  

18 Κατασκευή βαρέως τύπου 
βιομηχανικού δαπέδου 

(χτενιστό) 

ΝΑΟΙΚ 
71.76.Ν.100 

 Α.26 m2 8.000,00 29,00 232.000,00  

 Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 570.229,50 570.229,50 

 3. ΛΟΙΠΑ 

1 Πληροφοριακές πινακίδες, 

πλήρως αντανακλαστικές, με 
ανακλαστικό υπόβαθρο από 

μεμβράνη υπερυψηλής  

αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ 

σε γέφυρες σήμανσης 

ΝΑΟΔΟ Α\Ε08.1 ΟΙΚ 6541 Α.27 m2 100,00 128,00 12.800,00  

2 Θάμνοι, κατηγορίας Θ4 ΝΑΠΡΣ Δ02.4 ΠΡΣ 5210 Α.28 ΤΕΜ 500,00 14,00 7.000,00  

3 Δένδρα, κατηγορίας Δ4 ΝΑΠΡΣ Δ01.4 ΠΡΣ 5210 Α.29 ΤΕΜ 500,00 25,00 12.500,00  

4 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη 

γαιώδη - ημιβραχώδη με 
εργαλεία χειρός, διαστάσεων  

0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m 

ΝΑΠΡΣ Ε02.2 ΠΡΣ 5120 Α.30 ΤΕΜ 1.000,00 2,00 2.000,00  

 Σύνολο : 3. ΛΟΙΠΑ 34.300,00 34.300,00 

  

  

 

 Σε μεταφορά  784.819,50 

 Σελίδα 2 από 3 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Π
ο
σ
ό
τ
η
τ
α 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Άθροισμα   784.819,50 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 141.267,51 

Άθροισμα   926.087,01 

Απρόβλεπτα 15,00% 138.913,05 

Άθροισμα  
 

1.065.000,06 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 200.000,00 

Άθροισμα  
 

1.265.000,06 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 36.000,00 

Άθροισμα  
 

1.301.000,06 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 3.999,94 

Άθροισμα   1.305.000,00 

ΦΠΑ 24,00% 313.200,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.618.200,00 
 

ΑΛΙΜΟΣ       ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΑΛΙΜΟΣ       ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021          

Μελέτη Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε 
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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : Α.1 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.Ν Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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 

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  
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τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 

 

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

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 

αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές 

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00 

(Ολογράφως) : επτά 

A.T. : Α.2 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 

βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 

 

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.                                                     

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ 

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

(0,21€/m3.km)      30  x 0,21 =    6,30 

Συνολικό κόστος άρθρου 10,80 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,80 

(Ολογράφως) : δέκα και ογδόντα λεπτά 

A.T. : Α.3 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10Ν.01 Καθαίρεση μεμνονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο  ή ελαφρώς οπλισμένο 
σκυρόδεμα ,  μετά της μεταφοράς και της φορτοεκφορτωσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων άοπλου ή ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος παντός 

είδους. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 

προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό του όγκου σκυροδέματος, 

στις θέσεις φόρτωσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε μεταφορικό 

μέσο (χωματοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για 

απόρριψη σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων 

και κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιαμέσες θέσεις, η 

δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης 

και διαμόρφωσης των αποθέσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης. Η επιμέτρηση θα 

γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων καθαιρέσεων.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και κάθε είδους σταλία, 

φορτοεκφορτώσεις και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης στοιχείων κατασκευών από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με 

μηχανικά μέσα". 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,20 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και είκοσι λεπτά 
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A.T. : Α.4 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01.Ν Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, με τη φορτοεκφόρτωση και τη 
μεταφορά 

 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 ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην διαταράσσονται τα υπόγεια 

δίκτυα,χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών, με την συσσώρευση των 

προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση, με τη φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά σε οιαδήποτε απόσταση. 

 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,40 

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά 

A.T. : Α.5 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.05.Ν Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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. 

 

 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,77 

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα επτά λεπτά 

A.T. : Α.6 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 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. : Α.7 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή 

υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια 

έργα. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
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- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 

γεωμετρική επιφάνεια. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,83 

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα τρία λεπτά 

A.T. : Α.8 
 

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. : Α.9 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  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 

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 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 

ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος 

εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων 

υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 

παρασκευάζεται 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 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 

Aναδόχου. 

 

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

βιομηχανικό δάπεδο). 

 

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

τρούλους. 

 

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

από την μελέτη διαστάσεις. 

 

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.                                 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε 

A.T. : Α.10 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 

παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης 

κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και 

ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά 

κλπ. πρόσμικτα. 

  

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 

σκυροδέματος, 

 

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 

απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς 

και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, 

προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 

 

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

καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 

 

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

 

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, 

 

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών 

 

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 

σκλήρυνσή του  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 

 

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης 

φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και 

προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), 

 

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 

 

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 

x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
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- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 

εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα 

γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής 

διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, 

σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 

προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 

cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται 

με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

 

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

διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 

λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

 

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

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

 

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

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης 

του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

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

κατασκευής: 

 

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

01-01-02-00: 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 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, 

επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων 

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 94,20 

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και είκοσι λεπτά 

A.T. : Α.11 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7018 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, 

μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, 

προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια 

οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

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

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

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A, 

B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  

 

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

μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη 

της τοποθέτησης του οπλισμού.  

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη  
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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  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           | 

|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________| 

|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   | 

|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   | 

|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   | 

|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   | 

|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   | 

|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   | 

|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   | 

|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   | 

|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   | 

|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    | 

|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    | 

|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    | 

|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    | 

|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    | 

|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    | 

|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    | 

|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    | 

|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

 

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης 

του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

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

σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση 

εγχύτων πασσάλων. 

 

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

 

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

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

 

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

 

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

απαιτηθούν (εργασία και υλικά) 

 

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

 

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C                                                  

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15 

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά 

A.T. : Α.12 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.04 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.6 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού 

Σελίδα 10 από 17 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

προσωπικού.  

 

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο 

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί 

μαζί με άλλα. 

 

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): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α.13 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m 

και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων 

ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα 

οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της 

παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  

 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της 

βάσης έδρασης, 

 

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 

επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 

0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 

τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

 

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. : Α.14 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51.Ν Πρόχυτα κράσπεδα  κήπων 0.06x0,25m από σκυρόδεμα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 

        Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων κήπων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 

12/15, διατομής 0.06Χ0.25 μ. σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, 

πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και 

συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  

         

       Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των 

απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε 

ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με 

χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 μ. με λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των 

κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής  0,10Χ0,20μ από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους, η  δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας 

650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 άμμου  καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για 

την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

         

        Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς τη βάση έδρασής του. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα 

A.T. : Α.15 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β81.01Ν Πλακοστρώσεις σε ράμπα ΑΜΕΑ , με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων άνω των 30χ30cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922 

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες, ανάγλυφης 

επιφάνειας, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων άνω των 30x30 cm. 

 

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές πλάκες από 

σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων άνω των 30x30 cm, πάχους 3 έως 5cm. 

 Ο χρωματισμός των πλακών καθώς και η τελική επιφάνειά τους σε κάτοψη και τομή θα δηλώνει πορεία, 

κίνδυνο, αλλαγή πορείας και εξυπηρέτηση και θα είναι απολύτως σύμφωνη με τις διατάξεις της υπαριθμ. 

52907/2009 Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β2621/31-12-2009) 

ή με την ισχύουσα νομοθεσία την περίοδο εκτέλεσης του έργου. 

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 στην τιμή 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. : Α.16 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, 

από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα 

υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

 

 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.                         

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α.17 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.01.Ν1 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου  των 40 cm, διαφορων σχεδίων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς των 40 cm και πάχους 3,5 έως 5 cm, διαφόρων σχεδίων όπως 

τακάκι - μπακλαβάς - βεντάλια - παρκέ - καλντερίμι - ψάθα - διαγώνια - αράχνη, με ή χωρίς αρμούς 

πλάτους έως 5 mm μετά τον καθαρισμό αυτών, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα 

των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου. Με τοποθέτηση τους εν παραλλήλω ή υπό γωνία 45 καθ' 

υπόδειξη της Υπηρεσίας. 
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Στην εργασία περιλαμβάνεται και ο ενδελεχής καθαρισμός των επιστρωμένων επιφανειών από της κόνεως, 

των κονιαμάτων κλπ έστω και εάν ταύτα έχουν στερεώς προσκολληθή επ' αυτών. 

 

Εργασία πλήρους κατασκευής μετά των επιμελών τελειωμάτων. 

 Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς των 40 cm.                        

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,90 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : Α.18 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.95.Ν Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων επί σκυροδέματος 

 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, οιουδήποτε σχεδίου, με οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρμογής με ξυλοτύπους εάν απαιτείται. 

 

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 

A.T. : Α.19 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 10χ10χ8cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΠΡΣ 1360 

Επιστρώσεις δαπέδων με  κυβολίθους σκυροδέματος διαστάσεων 10x10x8cm και χρώματος επιλογής της 

Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη όλων των υλικών και η εργασία πλήρους κατασκευής 

(στρώση άμμου 3-5εκ, τοποθέτηση κυβολίθων, γέμισμα αρμών με άμμο κλπ για τους κυβολίθους).  

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 44,63 

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και εξήντα τρία λεπτά 

A.T. : Α.20 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε10.Ν Αποξήλωση, αποθήκευση  και επανατοποθέτηση ιστών, πινακίδων και στοιχείων αστικού 
εξοπλισμού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653 

   Αποξήλωση μετά προσοχής, αποθήκευση και επανατοποθέτηση στις ίδιες ή άλλες θέσεις ιστών 

(οποιασδήποτε μορφής και τύπου) οδικής σήμανσης, διαφημιστικώψν πινακίδων, και στοιχείων  

Σελίδα 13 από 17 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

αστικού εξοπλισμού  στα σημεία που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης οι απαιτούμενες για το σκοπό αυτό μεταφορές. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00 

(Ολογράφως) : έξι 

A.T. : Α.21 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8063 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής  6 Χ 
10 cm από σκληρό P.V.C. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 

6  Χ  10 cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C   μέχρι 4 atm μεγάλης 

μηχανικής   και   χημικής  αντοχής  συμπεριλαμβανομένων  των  υλικών  συνδέσεων, 

στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,51 

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα ένα λεπτά 

A.T. : Α.22 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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 αυτοκiνούμενο 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. : Α.23 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1.Ν Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 4521Β 

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 
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- 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 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, ως εξής: 

 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,36 

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : Α.24 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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 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 αυτοκiνούμενο 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. : Α.25 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε 

μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά 

στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και συμπύκνωση. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης 

δανειοθαλάμου, η μεταφορά τους επί τόπου του έργου αποζημιώνεται ιδιαίτερα. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

A.T. : Α.26 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.76.Ν.100 Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου (χτενιστό) 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Κατασκευή έγχρωμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτούμενης υποβάσεως από οπλισμένο 

σκυρόδεμα πάχους 8 έως 10 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες πολυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου 

περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με τη μελέτη. Περιλαμβάνονται : α) Διάστρωση 

σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας S500s, ελάχιστου πάχους 8 

έως 10 cm στα σημεία απορροής και 10 έως 12 cm στις κορυφές. Στις θέσεις των φρεατίων θα 

εφαρμόζεται περιμετρικά υλικό συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό, εποξειδικής βάσεως. 

β) Εξομάλυνση της επιφάνειας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό). γ) Συμπύκνωση του 

σκυροδέματος και λείανση της επιφάνειας 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 τη μελέτη. δ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής 

σκλήρυνσης πάχους 3mm,  με την χρήση μίγματος λεπτόκοκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) 

και πρόσμικτων ενδεικτικού τύπου COLORCRON ή αντιστοίχων. ε) Διαμόρφωση 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 λεαστομερές 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 τη μελέτη. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η 

δαπάνη μεταφοράς. 

 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 29,00 

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα 

A.T. : Α.27 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Ε08.1 Πληροφοριακές πινακίδες, πλήρως αντανακλαστικές, με ανακλαστικό υπόβαθρο από 
μεμβράνη υπερυψηλής  αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ σε γέφυρες σήμανσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 

        Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας σήμανσης οδών σε γέφυρες 

σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικής με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη υπερυψηλής 

αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ, σύμφωνα με τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του 

ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311 Προσ. 

Τεχν. Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήμανσης Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997), τους όρους 

δημοπράτησης του έργου και τη σχετική μελέτη. 

         

        Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται: 

         

-  η κατασκευή πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η 

εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από ειδική αντανακλαστική μεμβράνη υπερυψηλής 

αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους από αντανακλαστική 

μεμβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ, η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει 

ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής 

της. 

  

-   η κατασκευή πλαισίου μορφοδοκών από κράμα σκληρού αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση 

της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της πινακίδας, συμπεριλαμβανομένων 

όλων των ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

-  η μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση με τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο 

χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, των πινακίδων, των πλαισίων και των υλικών σύνδεσης και 

στήριξης, καθώς και η προσωρινή αποθήκευση και η απαιτουμένη συσκευασία κατά τη μεταφορά-

αποθήκευση. 

 

-  η ανύψωση και ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) της πινακίδας και των πλαισίων της επί του 

φορέα στήριξης, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 

εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής. 

         

        Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο αντανακλαστικής πληροφοριακής πινακίδας, με υπόβαθρο και 

γράμματα από μεμβράνη τύπου ΙΙΙ πλήρως τοποθετημένης σε γέφυρα σήμανσης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 128,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι οκτώ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

A.T. : Α.28 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.4 Θάμνοι, κατηγορίας Θ4 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 4  Θάμνοι κατηγορίας  Θ4   

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 

A.T. : Α.29 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.4 Δένδρα, κατηγορίας Δ4 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 4  Δένδρα κατηγορίας  Δ4   

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : Α.30 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε02.2 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 
Χ 0,50 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120 

Aνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και 

καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, 

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

εργαλείων και μέσων. 

 

 ΝΑΠΡΣ Ε02. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m             

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00 

 (Ολογράφως) 
: 

δύο 

ΑΛΙΜΟΣ       ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 
ΑΛΙΜΟΣ       ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 

         

Μελέτη Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε 
Η Διευθύντρια Τ.Υ. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣΟΥΡΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΟΥΣΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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