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ΑΡΘΡΑ 

           
A.T. : 1 

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 100%   
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, 

πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη 

από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
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. : 2 

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

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237 100%   
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, 

πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη 

από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Σελίδα 18 από 36   
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           Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%. 
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε απόσταση 

έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20 

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά 

           
A.T. : 3 

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

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%   
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε 

στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων 

και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων 

σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου 

αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

ΕΥΡΩ : 28,00 + 5,70 (ΜΤΦ) 

Συνολικό κόστος άρθρου 33,70 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,70 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εβδομήντα λεπτά 

           
A.T. : 4 

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

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%   
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 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 + 5,70 (ΜΤΦ) 

Συνολικό κόστος άρθρου 61,70 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 61,70 

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και εβδομήντα λεπτά 
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A.T. : 5 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100%   
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω 
των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε 
βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου 
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε 
ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 
ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν 
απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των 
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 
 
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 : 2,80 + 5,70 (ΜΤΦ) 

Συνολικό κόστος άρθρου 8,50 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,50 

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 6 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.03.03 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά- 
κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2117 100%   
Γενικοί εκβραχισμοί για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", 
ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας 
κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη 
από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους 
έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή 
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή 
πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των 
παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 
 
Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 
 
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 : 22,50 + 5,70 (ΜΤΦ) 

Συνολικό κόστος άρθρου 28,20 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,20 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και είκοσι λεπτά 

           
A.T. : 7 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054 100%   
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, χωρίς χρήση 
κρουστικού εξοπλισμού (δηλ. με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), με την 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις των υδάτων, εφ όσον η 

Σελίδα 20 από 36   
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           στάθμη ηρεμίας τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθμη του πυθμένα του 
ορύγματος (άλλως επιμετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούμενες 
σποραδικές αντιστηρίξεις. 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 
20,0 m2 παρειών ορύγματος. 
 
Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές 
δεν συνυπολογίζονται). 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,10 

(Ολογράφως) : δύο και δέκα λεπτά 

           
A.T. : 8 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.18.01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 
(μόνον με κρουστικό εξοπλισμό) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6055 100%   
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος που απαιτεί την χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού (αεροσφυρών ή υδραυλικής σφύρας) ή/και χρήση εκρηκτικών υλών, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών 
έργων". 
 
Συμπεριλαμβάνεται η φόρτωση επί αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση καθώς και τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις. 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 
20,0 m2 παρειών ορύγματος. 
 
Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές 
δεν συνυπολογίζονται). 
 
Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό) 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω 

ΕΥΡΩ : 25,80 + 5,70 (ΜΤΦ) 

Συνολικό κόστος άρθρου 31,50 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,50 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 9 

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

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%   
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 30 cm, διαβροχή και 
συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις 
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο 
αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 
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ΕΥΡΩ : 4,50 + 5,70 (ΜΤΦ) 

Συνολικό κόστος άρθρου 10,20 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,20 

(Ολογράφως) : δέκα και είκοσι λεπτά 

           
A.T. : 10 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2173 100%   
Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και 

κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του 

μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 
 
Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή, 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

           
A.T. : 11 

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

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%   
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
Δια 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. : 12 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 100%   
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του 
πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών 
πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 
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ΕΥΡΩ : 11,30 + 2,31 (ΜΤΦ) 

Συνολικό κόστος άρθρου 13,61 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,61 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα ένα λεπτά 

           
A.T. : 13 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%   
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι)". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 14 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%   
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
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           __________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  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 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Δομικά 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. : 15 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%   
Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες 

μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος 

(ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται 

η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και 

η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό 

μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση 
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη 
τιμή του άρθρου 32.02. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00 

(Ολογράφως) : εκατόν έξι 
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A.T. : 16 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και εκπόνηση 
μελέτης εφαρμογής και στατικότητας τοιχίου. 

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%   
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 μετην 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 τόπουτου έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του 

σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα 

με βάσηειδική 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 

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. 
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της επιφάνειας του εδάφους όπου πρόκειται να υλοποιηθεί το τοιχίο, απαιτείται 

εκπόνηση από μελετητή, μελέτης εφαρμογής και στατικότητας του τοιχίου. 
Προσαύξηση της τιμής του ΝΑΟΙΚ 32.01.04 κατά 5% λόγω εκπόνησης μελέτης εφαρμογής και στατικότητας τοιχίου. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 94,50 

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 17 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β92.2 Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ12 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7025 100%   
Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων / διατηρουμένων στοιχείων/μελών κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα (βλήτρα από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος). 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- Η διάτρηση οπής με διάμετρο μεγαλύτερη αυτής του συνδέσμου για να υπάρξει το απαραίτητο διάκενο για 

την εποξειδική κόλλα ή κονίαμα. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη η διάμετρος της οπής θα είναι 

Dβλητρ. + 4,0 mm. Για τους διατμητικούς συνδέσμους (βλήτρα) το βάθος της οπής θα είναι 10 x Dβλητρ., 

εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη. 
 
- Η εκτράχυνση των παρειών της οπής με συρματόβουρτσα εκτράχυνσης, κατάλληλης διαμέτρου ώστε "να βρίσκει" 

στα τοιχώματα της οπής. 
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- Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών μέχρι να τοποθετηθούν οι ράβδοι οπλισμού. 
 
- Ο επιμελής καθαρισμός του εσωτερικού της οπής αμέσως πριν την τοποθέτηση της ράβδου οπλισμού: 
*με πεπιεσμένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρμοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη 
*με πλύση με νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρμοσθεί κονίαμα πάκτωσης. 
 
- Η προετοιμασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή κονιάματος), σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου 

παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εντός της οπής. 
 
- Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για να αποφευχθεί η εκροή 

του συγκολλητικού υλικού θα χρησιμοποιούνται κόλλες ή κονιάματα υψηλού ιξώδους κατάλληλα για εργασία 

προς τα πάνω (over head). Απαγορεύεται να επαλείφεται το βλήτρο με συγκολλητικό υλικό και στην συνέχεια 

να τοποθετείται στην οπή. Με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται ότι θα γεμίσει πολήρως το διάκενο μεταξύ 

συνδέσμου και παρειών (άντυγος) οπής. 
 
- Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιμών 
*οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την μελέτη και ότι το προεξέχον 

τμήμα είναι του προβλεπομένου μήκους 
*δοκιμή με το χέρι της ακαμψίας όλων των βλήτρων, μετά από παρέλευση 29h εάν εφαρμοσθεί εποξειδικό 

συγκολλητικό ή 7 ημερών εάν έχει εφαρμοσθεί κονίαμα 
*δοκιμή πλευρικής μετατόπισης σε ποσοστό 1% των βλήτρων: με πλευρικές κρούσεις κάμπτονται τα προεξέχοντα 

τμήματα κατά 45 και ελέγχεται εάν αστοχήσει το συγκολλητικό υλικό (εάν η δοκιμή είναι επιτυχής τα βλήτρα 

δεν επαναφέρονται στην αρχική τους θέση). 
 
Εαν διαπιστωθούν μή συμμορφώσεις κατά τις ανωτέρω δοκιμές, θα αποκαθίστανται με διορθωτικά μέτρα που 

θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οσα βλήτρα αστοχούν δεν θα επιμετρώνται προς πληρωμή. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα πάσης φύσεως ικριώματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών 

και οι τυχόν προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για την διακίνηση προσωπικού και μέσων εκτέλεσης των 

εργασιών. 
 
Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία του σιδήρου οπλισμού ποιότητας Β500C από τον οποίο θα διαμορφωθούν τα βλήτρα. 

Το βάρος αυτού θα επιμετρηθεί μαζί με τον λοιπό εξοπλισμό των σκυροδεμάτων (θα συμπεριληφθεί στους πίνακες 

οπλισμών). 
 
Bλήτρα από ράβδους Φ12 mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο βλήτρου τοποθετημένου και αποδεκτού σύμφωνα με τα ανωτέρω τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00 

(Ολογράφως) : έξι 

           
A.T. : 18 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.32 Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των 
πλακών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7932.1 100%   
Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης οποιουδήποτε 
πάχους, χωρίς στερέωσή τους. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,70 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εβδομήντα λεπτά 

           
A.T. : 19 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.03 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.3 100%   
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 
σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό 
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
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Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ 
"καμπάνας" (bell-sochet pipes) 
Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 
διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
 
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 
(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 
επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως 
εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά 
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι 
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς 
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 
κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 
καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού. 
 
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
 
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 
συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 
μονάδας κατά 10 %. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή 
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 
μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την 
μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 
 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης 
του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
 
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 
 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm. Ευρώ (Αριθμητικά): 41,20 

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και είκοσι λεπτά 
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A.T. : 20 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\Α2.2 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Α-2 

   Κωδικός αναθεώρησης:       
Φρεάτιο υδροσυλλογής διπλό τύπου Α-2 πλήρως περαιωμένο με τη δαπάνη των απαραίτητων εργασιών και την 

προμήθεια των υλικών δηλ. εκσκαφές γαιωδών - ημιβραχωδών και βραχωδών εδαφών, μεταφορά των προϊόντων 

εκσκαφής, σκυροδέματα κατηγορίας C16/20, ξυλότυποι επίπεδοι εσωτερικών επιφανειών, οπλισμός S500,  

χυτοσιδηρές εσχάρες και τη σύνδεση με τον αγωγό ομβρίων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
Α)Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή 
ΒΟΗΘ(ΝΑΥΔΡ Α\3.10.01.01)        2,72x                    6,7           =   18,22 
B)Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή 
ΒΟΗΘ(ΝΑΥΔΡ Α\3.11.01.01 )        6,35x                  25,8           =  163,83 
Γ)Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση 
ΒΟΗΘ(ΝΑΥΔΡ Α\2.02 )        6,35  x                  0,41        =     2,60 
Δ)Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. 0-150 
ΒΟΗΘ(ΝΑΥΔΡ Α\5.05.01 )       6,35  x                     12,4        =    78,74 
Ε)Ξυλότυποι επίπεδων επιφανειών 
ΒΟΗΘ(ΝΑΥΔΡ Α\9.01 )            18,88x                  8,2           =   154,82 
ΣΤ)Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού S 500 (δομικά πλέγματα)σκυροδεμάτων 
ΒΟΗΘ(ΝΑΥΔΡ Ν\38.20.02)              12,94x                    1,07      =  13,85 
Ζ)Παραγωγή, μεταφορά, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 
ΒΟΗΘ(ΝΑΥΔΡ Α\9.10.04)            2,56x                     82           = 209,92 
Η)Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο 
ΒΟΗΘ(ΝΑΥΔΡ Α\11.02.04)          72,00x                      2,9         =208,80 
Θ)Κατασκευές από χαλυβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και τη βαφή, επί τόπου 

του έργου, χωρίς μηχανουργική επεξεργασία 
ΒΟΗΘ(ΝΑΥΔΡ Α\11.05.02)          92x                      2,1        =    193,20 
Ι)Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων 
ΒΟΗΘ(ΝΑΥΔΡ Α\16.01)          1x                   103        =          103,00 
--------------------------------------- 
1146,98 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 
1.146,98 
χίλια εκατόν σαράντα έξι και ενενήντα οκτώ λεπτά 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.146,98 

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν σαράντα έξι και ενενήντα οκτώ λεπτά 

           
A.T. : 21 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%   
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
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           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    |       |    v    |          |  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 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07 

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά 

           
A.T. : 22 

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

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%   
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). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 23 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.03 Εργασία επίστρωσης δαπέδων με επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων κυβολίθων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922 100%   
Επιστρώσεις δια επαναχρσιμοποίησης των υφιστάμενων κυβολίθων που δεν παρουσιάζουν βλάβες, τοποθετημένους 

χωρίς κονίαμα σε υπόστρωμα από καθαρή άμμο πάχους 5εκ. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά εν γένει επί τόπου πλην των κυβολίθων και εργασία πλήρους κατασκευής 

που περιλαμβάνει: συμπλήρωση της άμμου του υποστρώματος και συμπύκνωση, τοποθέτηση των κυβόλιθων σε 

σχηματισμούς σύμφωνα με τα σχέδια, προσαρμογές των τελειωμάτων σε τοίχους, κράσπεδα κ.λ.π., δόνηση των 

κυβολίθων με κατάλληλη δονητική πλάκα για επίτευξη απόλυτα επίπεδης επιφάνειας σκόρπισμα ψιλής άμμου 

(μετά τη δόνηση) στρώσιμο της με βούρτσα, ώστε να γεμίσουν οι αρμοί μεταξύ των κυβολίθων και να 

εξασφαλισθεί το αμετακίνητο της επίστρωσης. Η επιφάνεια θα καθαρισθεί από την άμμο που θα περισσέψει. 
Δηλαδή όλα τα υλικά επί τόπου (πλην των κυβολίθων και μερους της άμμου), εργαλεία και εργασία για πλήρη 

κατασκευή σύμφωνα με την μελέτη και της οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας και σύμφωνα με τους κανόνες της 

τέχνης και τις προδιαγραφές του υλικού για έτοιμη επίστρωση ικανή να ανταποκριθεί στις φορτίσεις και 

το χρόνο. 
 
Μέση τιμή άμμου στην αγορά (για 1-2εκ. παχος διαστρωσης)0,50€ το m2 
Αμοιβή τεχνίτη (113)                                   9,50€ το m2 
Αμοιβή ανειδίκευτου εργάτη (111)                       4,00€ το m2 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τελικής επίστρωσης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 

           
A.T. : 24 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.2 Επιστρώσεις δαπέδων με  προκατασκευασμένους κυβόλιθους από γαρμπιλόδεμα πρέσσας, 
ορθογώνιου σχεδίου έγχρώμων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922 100%   
Επιστρώσεις δια προκατασκευασμένων κυβολίθων από γαρμπιλόδεμα πρέσσας, ορθογώνιου σχεδίου σε διαστάσεις 

ανάλογες με εκείνων που είναι τοποθετημένοι στην υπό συντήρηση περιοχή, τοποθετημένους χωρίς κονίαμα 

σε υπόστρωμα από καθαρή άμμο πάχους 5εκ. 
Προμήθεια και μεταφορά των υλικών, προετοιμασία εδάφους. Δηλαδή υλικά επί τόπου του έργου και εργασία 

πλήρους κατασκευής όπως περιγράφεται πιο πάνω και σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά εν γένει επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής που περιλαμβάνει: 

διάστρωση της άμμου του υποστρώματος και συμπύκνωση, τοποθέτηση των κυβόλιθων σε σχηματισμούς σύμφωνα 

με τα σχέδια, προσαρμογές των τελειωμάτων σε τοίχους, κράσπεδα κ.λ.π. με ειδικά τεμάχια κυβολίθων, έτοιμα 

ή κομμένα με δισκοπρίονο, δόνηση των κυβολίθων με κατάλληλη δονητική πλάκα για επίτευξη απόλυτα επίπεδης 

επιφάνειας σκόρπισμα ψιλής άμμου (μετά τη δόνηση) στρώσιμο της με βούρτσα, ώστε να γεμίσουν οι αρμοί 

μεταξύ των κυβολίθων και να εξασφαλισθεί το αμετακίνητο της επίστρωσης. Η επιφάνεια θα καθαρισθεί από 

την άμμο που θα περισσέψει. 
Δηλαδή όλα τα υλικά επί τόπου, εργαλεία και εργασία για πλήρη κατασκευή σύμφωνα με την μελέτη και της 

οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις προδιαγραφές του υλικού 

για έτοιμη επίστρωση ικανή να ανταποκριθεί στις φορτίσεις και το χρόνο. 
Μέση τιμή κυβολίθων τσιμέντου στην αγορά              10,50€ το m2 
Μέση τιμή άμμου στην αγορά (για 6εκ. παχος διαστρωσης) 2,00€ το m2 
Αμοιβή τεχνίτη (113)                                  12,00€ το m2 
Αμοιβή ανειδίκευτου εργάτη (111)                       5,50€ το m2 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τελικής επίστρωσης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 
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A.T. : 25 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311 100%   
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί υποστρώματος 

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

αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου 
και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 26 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 100%   
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m και 

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

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

παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους 

επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος 

οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης 

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

και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των 

κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 
 
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. : 27 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.90.02 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7492 100%   
Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους έως 10 

cm.  Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
Ταινίες επιστρώσεων από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40 

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά 

           
A.T. : 28 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο 
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              Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416 100%   
Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός, για την 

απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

           
A.T. : 29 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%   
Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης 
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε 
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, 
ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή 
ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από 
τον προμηθευτή του. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των 
συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

           
A.T. : 30 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 100%   
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 
 
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 

cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 
 
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης 
 
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου 

πάχους 50 mm 
 
4. Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συνολικού πάχους 

ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm. 
 
5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων 
υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η 
απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, 
καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός 
του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες 
θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου 
έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των ασφαλτικών 

στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής: 
 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 18,50 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 31 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.15.03 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 gr/m2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100%   
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε 
θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00 

(Ολογράφως) : τρία 

           
A.T. : 32 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\16.27 Εντοπισμός, αποκάλυψη φρεατίου επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων , ανύψωση για την 
κατάλληλη τοποθέτηση του επί του οδοστρώματος στην επιθυμητή θέση και αποτύπωση του. 

Σχετικό : ΝΑΥΔΡ Α\16.27 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6732 100%   
Εντοπισμός, αποκάλυψη φρεατίου επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων, ανύψωση φρεατίου, για την κατάλληλη 

τοποθέτησή του επί του οδοστρώματος στην επιθυμητή θέση και αποτύπωσή του. 
 
Η εργασία αναλύεται ως εξής: 
Η μετάβαση επί τόπου, ο εντοπισμός της θέσης του φρεατίου με χρήση κατάλληλου ανιχνευτή, οι απαραίτητες 

εργασίες εκσκαφής για την αποκάλυψη του φρεατίου η μεταφορά διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

κατηγορίας C20/25 επιτόπου,η χρήση ξυλοτύπων καμπύλων επιφανειών προκειμένου να φτάσει το κάλυμμα του 

φρεατίου στη στάθμη του οδοστώματος και αποκατάσταση του οδοστρώματος γύρω από το φρεάτιο. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Χρήση μηχανήματος εντοπισμού του φρεατίου. 
β. Χάραξη δια χρήσεως ασφαλτοκόπτη, καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώματος ή ειδικού ασφαλτικού τάπητα 

οποιουδήποτε πάχους ή σκυροδέματος κάθε είδους άοπλου ή οπλισμένου και σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω 

από το δάπεδο εργασίας σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής, όπως και καθαίρεση 

μετά προσοχής του ασφαλτικού στρώματος το μεταλλικό κάλυμμα του φρεατίου. 
γ. Εκσκαφή τάφρου εντός ορύγματος με μέγιστες διαστάσεις ορύγματος μήκους 1,50m επί πλάτους 1,50m επί 

βάθος 1,00m σε κάθε είδους έδαφος με μηχανικά μέσα ή χειρονακτικά, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο με 

παρουσία ή μη υπογείων ή επιφανειακών υδάτων, αντλήσεις των υπογείων ή επιφανειακών υδάτων και τις παντός 

είδους αντιστηρίξεις. 
δ. Μεταφορά διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 επιτόπου. 
ε. Χρήση ξυλοτύπων καμπύλων επιφανειών προκειμένου να φτάσει το κάλυμμα του φρεατίου στη στάθμη του 

οδοστρώματος. 
στ. Επαναφορά ασφαλτικού οδοστρώματος σε δύο στρώσεις(πάχους 5cm έκαστη)ή οδοστρώματος από σκυρόδεμα 

κάθε είδους άοπλο ή οπλισμένο πάχους 10cm σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής. 
ζ. Σε περίπτωση που ο δρόμος είναι αδιαμόρφωτος η επαναφορά του δρόμου θα γίνεται στην προτέρα μορφή 

χωρίς να γίνεται καμία μείωση του παρόντος Τιμολογίου. 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη και οι εργασίες για την προμήθεια, 

τη φορτοεκφόρτωση, τη σταλία του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, τη μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση 

στον τόπο του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μηχανημάτων για την πλήρη κατασκευή των αναφερόμενων 

εργασιών. 
 
Τιμή για τον εντοπισμό και πλήρη αποκατάσταση  φρεατίου επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 125,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε 
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A.T. : 33 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.22 Ανύψωση  ή καταβιβασμός υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1 100%   
Ανακατασκευή υπάρχουσας παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα, η  οποία ευρίσκεται σε 
λειτουργία. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επι τόπου των απαιτουμένων υλικών και αναλωσίμων για 
την εκτέλεση των εργασιών. 
β. Η διακοπή της ροής στον χαλκοσωλήνα, με πήξη του νερού με χρήση κατάλληλου 
ψυκτικού, η αποσύνδεση του χαλκοσωλήνα από τον κρουνό διακοπής ή κοπή του στην 
απαιτούμενη θέση, η προσθήκη νέου τμήματος σωλήνα κατάλληλου μήκους και η 
σύνδεσή του με το παραμένον με ειδικό σύνδεσμο, καθώς και η επανατοποθέτηση του 
κρουνού διακοπής. 
γ. Ο έλεγχος στεγανότητας της νέας σύνδεσης 
 
Η αντικατάσταση του παλαιού φρεατίου, εάν απαιτείται, τιμολογείται ιδιαίτερα με 
βάση το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 
 
Τιμή  κατ' αποκοπή για την ανακατασκευή υπάρχουσας παροχής ύδρευσης (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,80 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά 

           
A.T. : 34 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.12 Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%   
Αποκατάσταση στάθμης φρεατίου παροχής ύδρευσης που έχει υοστεί βύθιση. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η εκσκαφή περιμετρικά του φρεατίου για την απελευθέρωση του πλαισίου του από 
σκυρόδεμα, η αναδιάταξη του μεταλλικού πλαισίου στήριξης στην απαιτούμενη νέα 
σταθμη  και η πάκτωσή του με σκυρόδεμα. 
β. Η τοποθέτηση και στερέωση του φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης 
ή επίστρωσης του πεζοδρομίου 
γ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων" 
δ. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης 
καθαρισμός του χώρου της επέμβασης.. 
 
Τιμή ανά επισκευαζόμενο φρεάτιο παροχής (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,90 

(Ολογράφως) : τριάντα και ενενήντα λεπτά 

           
A.T. : 35 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μετά προσοχής πινακίδας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%   
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μετά προσοχής πινακίδας σήμανσης οποιουδήποτε τυπου (κινδύνου, 

ρυθμιστικές, πληροφοριακές κ.τ.λ.) συμπεριλαμβανομένων και εξαρτημάτων του στύλου. 
Η εργασία αυτή απαιτείται σε περιπτώσεις ανακατασκευής πλακοστρωμένων δρόμων ή πεζοδρομίων και 

περιλαμβάνει όλα τα μικροϋλικά που απαιτούνται και την εργασία εργάτη και βοηθού. 
Υλικά ανηγμένα σε ώρες εργάτη. 
 
Εργασία          Βοηθ           (002)  h : 0,218*         Τ.002 =  0,218 * 69,28 = 15,10 
Εργ           (001)  h : 0,300*         Τ.001 =  0,300 * 62,99 = 18,90 
-------------------------- 
Αθροισμα                     34,00 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 34,00 

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα 

           
A.T. : 36 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.9 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%   
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm 
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην 
τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 
εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, 
και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και 
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Η01.1. 9  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 90 mm 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα 

           
A.T. : 37 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.01 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6744 100%   
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. : 38 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 100%   
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση 

ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται 

το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως 

"Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες". 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00 

(Ολογράφως) : ένα 

           
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ       18/9/2017 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ       18/9/2017 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ        18/9/2017 

Οι μελετητές Οι ελεγκτές Ο διευθυντής 

ΜΑΡΘΑ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ 
ΤΕ5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ 
ΤΕ0 ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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