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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.  Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου 
προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό 
κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό 
αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1  Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, 
δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών 
του μέσων.  

1.2  Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, 
με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες 
των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των 
ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα 
του Τιμολογίου.  

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών 
και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη 
των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 

1.3  Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 
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νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών 
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και 
των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4  Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων 
και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε 
κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. 

1.5  Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η 
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές 
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών 
στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας 
των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές 
από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες 
Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων 
έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 
από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για 
τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7  Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, 
ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων 
σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 
θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή 
τους.  

1.8  Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία 
υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται 
για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, 
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οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και 
λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του 
έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη 
αιτία. 

1.10  Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα 
οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου 
προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11  Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, 
είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό 
Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και 
οχημάτων,  

(ζ)  σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή 
του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού 
δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

1.12  Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και 
οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1)  Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για 
την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο 
κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2)  Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά 
των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση 
και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που 
προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή 
διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες 
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για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και 
σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση 
της αρχικής σήμανσης. 

1.13  Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη 
των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής 
(όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο 
ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών 
σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 
εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης 
αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.14  Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους 
με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων 
κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης 
φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.15  Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων 
(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16  Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω.  

1.17  Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών 
εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα 
παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των 
προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και 
πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα 
υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18  Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

1.19  Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας 
στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 
επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20  Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 
Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις 
εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και 
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21  Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού 
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
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υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22  Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία 
κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού 
και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης 
από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, 
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης 
των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος 
προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23  Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, 
καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες 
μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των 
παραπάνω εργασιών. 

1.24  Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, 
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων 
συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα 
τεύχη δημοπράτησης. 

1.25  Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26  Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 
αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27  Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα 
κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1)  τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2)  θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις 
χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά 
αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 
λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
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(1). Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

(2). Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου 
ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3). Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4). Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5). Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6). Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του 
προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7). Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8). Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9). Για φόρους. 
(10). Για εγγυητικές. 
(11). Ασφάλισης του έργου. 
(12). Προσυμβατικού σταδίου. 
(13). Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
(14). Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και 

λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες 
που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες 
διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα 
προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη 
καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1). Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με 
τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2). Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση 
μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό 
προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, 
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3). Νομικής υποστήριξης  
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(4). Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

(5). Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων 

(6). Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού  

(7). Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς 
αυτούς 

(8). Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9). Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10). Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή 
εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν 
σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το 
ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 
από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και 
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα 
γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της 
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

DN / DM  

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση 
το λόγο:  

DN / 12 

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 
λόγο:  
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ΒN / 240  

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με 
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους 
γενικούς όρους του παρόντος. 

 
Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

Σε αστικές περιοχές   
- απόσταση < 5 km 0,28  
- απόσταση ≥ 5 km 0,21  
Εκτός πόλεως   
· οδοί καλής βατότητας   
- απόσταση < 5 km 0,20  
- απόσταση ≥ 5 km 0,19  
· οδοί κακής βατότητας   
- απόσταση < 5 km 0,25  
- απόσταση ≥ 5 km 0,21  
· εργοταξιακές οδοί   
- απόσταση < 3 km 0,22  
- απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά 
μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 
ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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ΟΜΑΔΑ 1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
ΑΡΘΡΟ 

1.1 
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1310) 
ΝΕΤ ΟΔΟ 

Α-4.1 
 
Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από 
τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα τμήματά της πλάτους 
μικρότερου ή ίσου των 5,00m, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και 
της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης 
συρματοκιβωτίων, μανδρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, μετά 
της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00 ‘Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων”. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα,  
• η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε 

οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση 
που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν εναπόθεσης ή 
των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων.  

• η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου. 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των 
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 
 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο: 

(ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 3,35 

 
 
ΑΡΘΡΟ 

1.2 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ Η ΡΕΙΘΡΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΑΡΑ ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΥΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΕ ΠΛΑΤΟΣ 0,50m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1310) 
σχετ. ΝΕΤ 
ΟΔΟ Α-14 

 
Για τον πλήρη καθαρισμό και την ισοπέδωση της επιφάνειας του ερείσματος οδού ,ή 
ρείθρου σε πλάτος 0,50m από το άκρο του ασφαλτικού οδοστρώματος με την χρήση 
διαμορφωτή γαιών (grader) με επιμέλεια, ώστε να μην προκληθούν οποιεσδήποτε βλάβες 
στην υπάρχουσα σήμανση και τον εξοπλισμό ασφάλειας της οδού (π.χ. μεταλλικά στηθαία 
ασφάλειας). 
Στη τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : 
• καθαρισμός του ερείσματος στο προκαθορισμένο πλάτος από κάθε είδους φερτά και 

χαλαρά υλικά, καθώς επίσης από αυτοφυή βλάστηση, 
• ισοπέδωση και μόρφωση της επιφάνειας του ερείσματος με κατάλληλη κλίση για την 

ομαλή απορροή των επιφανειακών νερών από το οδόστρωμα προς το έρεισμα και τις 
παρακείμενες τάφρους, 

• συγκέντρωση των προϊόντων καθαρισμού, 
• μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού προς απόρριψη σε αδειοδοτημένο χώρο 

συμπεριλαμβανόμενων των δαπανών για φορτοεκφορτώσεις και για σταλίες των 
μηχανημάτων,   

• ενδεχόμενη συμπύκνωση της διαμορφωμένης και εξομαλυμένης επιφάνειας. 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τυχόν προμήθεια πρόσθετου υλικού για τη 
συμπλήρωση του ερείσματος. 
 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους εξομαλυμένης και κατάλληλα διαμορφωμένης επιφάνειας 
ερείσματος οδού πλάτους 0,50m από το άκρο του ασφαλτικού οδοστρώματος: 

(ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 0,60 
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ΑΡΘΡΟ 
1.3 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΑΡΑ ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΥΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΕ ΠΛΑΤΟΣ 1,50m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1310) 

σχετ. ΝΕΤ 
ΟΔΟ Α-14 

 
Για τον πλήρη καθαρισμό και την ισοπέδωση της επιφάνειας του ερείσματος οδού σε 
πλάτος 1,50m από το άκρο του ασφαλτικού οδοστρώματος με την χρήση διαμορφωτή γαιών 
(grader) με επιμέλεια, ώστε να μην προκληθούν οποιεσδήποτε βλάβες στην υπάρχουσα 
σήμανση και τον εξοπλισμό ασφάλειας της οδού (π.χ. μεταλλικά στηθαία ασφάλειας). 
Στη τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : 
• καθαρισμός του ερείσματος στο προκαθορισμένο πλάτος από κάθε είδους φερτά και 

χαλαρά υλικά, καθώς επίσης από αυτοφυή βλάστηση, 
• ισοπέδωση και μόρφωση της επιφάνειας του ερείσματος με κατάλληλη κλίση για την 

ομαλή απορροή των επιφανειακών νερών από το οδόστρωμα προς το έρεισμα και τις 
παρακείμενες τάφρους, 

• συγκέντρωση των προϊόντων καθαρισμού, 
• μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού προς απόρριψη σε αδειοδοτημένο χώρο 

συμπεριλαμβανόμενων των δαπανών για φορτοεκφορτώσεις και για σταλίες των 
μηχανημάτων,   

• ενδεχόμενη συμπύκνωση της διαμορφωμένης και εξομαλυμένης επιφάνειας. 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τυχόν προμήθεια πρόσθετου υλικού για τη 
συμπλήρωση του ερείσματος. 
 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους εξομαλυμένης και κατάλληλα διαμορφωμένης επιφάνειας 
ερείσματος οδού πλάτους 1,50m από το άκρο του ασφαλτικού οδοστρώματος: 

(ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 0,90 

 
 
ΑΡΘΡΟ 

1.4 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1310) 
σχετ. ΝΕΤ 
ΟΔΟ Α-14 

 
Καθαρισμός υπάρχουσας επενδεδυμένης τάφρου (από σκυρόδεμα), που εκτελείται 
μηχανικά που εκτελείται με μηχανικά μέσα ή και με εργαλεία χειρός, μετά της μεταφοράς των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόθεση. 
Στη τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για: 
• προσέγγιση και χρήση μηχανικών μέσων, 
• εργασία καθαρισμού της τάφρου, 
• συγκέντρωση των προϊόντων καθαρισμού, 
• μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού προς απόρριψη σε αδειοδοτημένο χώρο 

συμπεριλαμβανόμενων των δαπανών για φορτοεκφορτώσεις και για σταλίες των 
μηχανημάτων,   

Το παρόν έχει εφαρμογή και στις τάφρους ορθογωνικής διατομής με πλάτος πυθμένα έως 
0,30m. 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους: 

(ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 0,60 

 
 

 
Καθαρισμός οδοστρώματος με αυτοκινούμενο σάρωθρο  που διαθέτει ψύκτρες στη δεξιά και 
αριστερή πλευρά, διάταξη αναρρόφησης χαλαρών υλικών, δεξαμενή συλλογής αυτών και 
βυτίο νερού με διάταξη καταιονισμού .  

ΑΡΘΡΟ 
1.5 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1310) 

σχετ. ΝΕΤ 
ΟΔΟ Α-14 
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Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται : 
• αφαίρεση χαμηλής αυτοφυούς βλάστησης στα άκρα των κρασπέδων με οποιαδήποτε 

μέσα 
• σάρωση του οδοστρώματος σε πλάτος 0,50 m με ταυτόχρονη διαβροχή και αναρρόφηση 

των χαλαρών υλικών, 
• μεταφορά σε κατάλληλο χώρο απόθεσης και απόρριψη αυτών. 
Στην τιμή μονάδος δεν περιλαμβάνεται η απόξεση εδαφικού υλικού επί του οδοστρώματος η 
οποία πληρώνεται ιδιαίτερα .  

 
Τιμή ανά χιλιόμετρο μήκους σαρωμένου οδοστρώματος (km): 

(ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 5,00 

 
 

 
Για τον πλήρη καθαρισμό της επιφάνειας του οδοστρώματος με οποιονδήποτε τρόπο (με 
χρήση μηχανικών μέσων ή και χειρονακτικά) σε τμήματα κεντρικής διαχωριστικής νησίδας, 
που έχει διαμορφωθεί με την τοποθέτηση αμφίπλευρων ή δυο παράλληλων μονόπλευρων 
μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας με επιμέλεια, ώστε να μην προκληθούν οποιεσδήποτε 
βλάβες στα τοποθετημένα στηθαία ασφάλειας. 
Στη τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : 
• καθαρισμός του οδοστρώματος στην περιοχή της κεντρικής διαχωριστικής νησίδας 

κάτωθεν των μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας από κάθε είδους φερτά και χαλαρά υλικά 
και σε πλάτος 0,50m, 

• εκρίζωση και απομάκρυνση κάθε είδους αυτοφυούς βλάστησης που έχει αναπτυχθεί 
στην κεντρική διαχωριστική νησίδα και ιδιαίτερα στις θέσεις έμπηξης των ορθοστατών 
στο οδόστρωμα, 

• συγκέντρωση των προϊόντων καθαρισμού, 
• μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού προς απόρριψη σε αδειοδοτημένο χώρο 

συμπεριλαμβανόμενων των δαπανών για φορτοεκφορτώσεις και για σταλίες των 
μηχανημάτων.   

 
Τιμή για ένα μέτρο μήκος καθαρισμένου οδοστρώματος κεντρικής διαχωριστικής νησίδας 
διαμορφωμένης με αμφίπλευρα ή με δυο παράλληλα μονόπλευρα μεταλλικά στηθαία 
ασφάλειας σε πλάτος 0,50m: 
 

(ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 0,60 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
1.7 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ 
ΝΗΣΙΔΑΣ  ΑΠΟ ΧΑΛΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΥΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ 

ΣΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΩΣ 1,50μ. 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1310 

σχετ. ΝΕΤ 
ΟΔΟ Α-14 

 
Για τον πλήρη καθαρισμό και την ισοπέδωση της επιφάνειας διαχωριστικής κεντρικής ή 
πλευρικής νησίδας οδού  σε πλάτος έως 1,50m., πίσω από τα κράσπεδα των νησίδων, με 
χρήση μηχανικών μέσων, με επιμέλεια, ώστε να μην προκληθούν οποιεσδήποτε βλάβες 
στην υπάρχουσα σήμανση και τον εξοπλισμό ασφάλειας της οδού (π.χ. μεταλλικά στηθαία 
ασφάλειας). 
Στη τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : 

ΑΡΘΡΟ 
1.6 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩΘΕΝ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1310) 

σχετ. ΝΕΤ 
ΟΔΟ Α-14 
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 καθαρισμός της διαχωριστικής κεντρικής ή πλευρικής νησίδας οδού στο προκαθορισμένο 
πλάτος από κάθε είδους φερτά και χαλαρά υλικά, εδαφικό υλικό, απορρίμματα, καθώς 
επίσης από αυτοφυή βλάστηση, 

 μόρφωση και υποβίβαση της επιφάνειας της διαχωριστικής κεντρικής ή πλευρικής 
νησίδας σε βάθος πέντε εκατοστών (5cm) από το άνω όριο του κρασπέδου ή της 
πλακόστρωσης, ανά περίπτωση 

 συγκέντρωση των προϊόντων καθαρισμού, 
 μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού προς απόρριψη σε αδειοδοτημένο χώρο 

συμπεριλαμβανόμενων των δαπανών για φορτοεκφορτώσεις και για σταλίες των 
μηχανημάτων,   

 ενδεχόμενη συμπύκνωση της διαμορφωμένης και εξομαλυμένης επιφάνειας  της 
διαχωριστικής κεντρικής ή πλευρικής νησίδας. 

 
Τιμή για ένα μέτρο μήκος καθαρής και κατάλληλα διαμορφωμένης επιφάνειας διαχωριστικής 
κεντρικής ή πλευρικής νησίδας οδού πλάτους έως 1,50m πίσω από τα κράσπεδα των  
νησίδων: 

(ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 1,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
1.8 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1310) 

σχετ. ΝΕΤ 
ΟΔΟ Α-14 

 
Πρόσθετη αποζημίωση για τον κατά τόπους χειρονακτικό καθαρισμό διαχωριστικής 
κεντρικής ή πλευρικής νησίδας από αυτοφυή βλάστηση, εδαφικό υλικό και απορρίμματα, τα 
οποία δεν κατέστη δυνατόν να απομακρυνθούν κατά τον καθαρισμό με μηχανικά μέσα.  
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται : 
 αφαίρεση αυτοφυούς βλάστησης, εδαφικού υλικού και απορριμμάτων με χειρονακτικό 

τρόπο, 
 συγκέντρωση των προϊόντων καθαρισμού, 
 φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη αυτών σε κατάλληλο χώρο απόθεσης  
 
Τιμή ανά χιλιόμετρο μήκους οδικού τμήματος στο οποίο διενεργείται ο καθαρισμός, με βάση 
την αρχή και το πέρας αυτού και ανεξάρτητα από τον αριθμό των θέσεων, καθώς επίσης και 
την έκταση της εργασίας εντός του συγκεκριμένου τμήματος  (km): 
 

(ολογράφως): ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 100,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
1.9 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1420) 

σχετ. ΝΕΤ 
ΥΔΡ 

16.30.01 
 
Καθαρισμός φρεατίου αποχέτευσης επιφανειακών νερών οδού  το οποίο βρίσκεται σε 
πεζοδρομιο, νησίδα ή οδόστρωμα ανεξάρτητα από τον τύπο και τις διαστάσεις του. 
Στο τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:   
α)  Η αφαίρεση του καλύμματος ή της εσχάρας του φρεατίου και η επανατοποθέτησή της 

μετά το πέρας των εργασιών 
β)  Η εξαγωγή των προσχώσεων από το θάλαμο και η απευθείας φόρτωση τους σε 

φορτηγό ανατρεπόμενο με τα χέρια ή με μηχάνημα, απαγορευμένης ρητά της 
απόθεσης έστω και προσωρινά στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο. 

γ)  Η μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαρισμού σε θέσεις επιτρεπόμενες από 
τις αρμόδιες αρχές, σε οποιαδήποτε απόσταση. 
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δ)  Ο καθαρισμός του συνδετήριου αγωγού φρεατίου-συλλεκτήρα ομβρίων με πιεστικό 
μηχάνημα με ελάχιστη πίεση 110 bar.  

ε)  Ο επιμελής καθαρισμός και η έκπλυση της περιοχής του φρεατίου μετά το πέρας των 
εργασιών. 

στ)  Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής και η σύνταξη σχετικής 
έκθεσης στην οποία θα αναφέρονται τυχόν φθορές που έχει υποστεί το φρεάτιο 
(φθορά τσιμεντοκονίας κ.λ.π.). 

Φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία είναι παρακείμενα αλλά δεν έχουν ενιαίο θάλαμο, 
επιμετρώνται ιδιαίτερα. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση καθαρισμού 
φρεατίων τύπου Β με εσχάρα, πλευρικό άνοιγμα και φρεάτιο επίσκεψης. 
Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος 
 
Τιμή ανά τεμάχιο καθαρισμένου φρεατίου  (τεμ.): 

(ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 23,80 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
1.10 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – 

DN 200-300mm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6120) 

ΝΕΤ ΥΔΡ 
16.40.01 

 
Πλήρης καθαρισμός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών 
φρεατίων, μήκους 30 έως 60 m, με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης, 
ειδικού εξοπλισμού και μέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για την 
χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κλπ.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό, η αναρρόφηση 
των ιζημάτων,  η  συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού, καθώς και η δαπάνη 
των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στην θέση επέμβασης και ο πλήρης καθαρισμός του 
χώρου γύρω από τα φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.  
Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενομένου καθαρισμού επιμετράται ιδιαίτερα, σύμφωνα 
με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο καθαρισμένου αγωγού DN200-300mm (m): 
 

(ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 5,10 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
1.11 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – 

DN 315-400mm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6120) 

ΝΕΤ ΥΔΡ 
16.40.02 

 
Πλήρης καθαρισμός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών 
φρεατίων, μήκους 30 έως 60 m, με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης, 
ειδικού εξοπλισμού και μέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για την 
χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κλπ.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό, η αναρρόφηση 
των ιζημάτων,  η  συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού, καθώς και η δαπάνη 
των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στην θέση επέμβασης και ο πλήρης καθαρισμός του 
χώρου γύρω από τα φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.  
Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενομένου καθαρισμού επιμετράται ιδιαίτερα, σύμφωνα 
με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο καθαρισμένου αγωγού DN315-400mm (m): 
 

(ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 6,50 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
1.12 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – 

DN 450-600mm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6120) 

ΝΕΤ ΥΔΡ 
16.40.03 

 
Πλήρης καθαρισμός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών 
φρεατίων, μήκους 30 έως 60 m, με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης, 
ειδικού εξοπλισμού και μέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για την 
χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κλπ.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό, η αναρρόφηση 
των ιζημάτων,  η  συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού, καθώς και η δαπάνη 
των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στην θέση επέμβασης και ο πλήρης καθαρισμός του 
χώρου γύρω από τα φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.  
Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενομένου καθαρισμού επιμετράται ιδιαίτερα, σύμφωνα 
με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο καθαρισμένου αγωγού DN450-600mm (m): 
 

(ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 7,80 
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ΟΜΑΔΑ 2η: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 
2.1 

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα 

C16/20 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Β-29.3.1 

 
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. 
 

(ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 81,90 

 
 
ΑΡΘΡΟ 

2.2 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2672) 
ΝΕΤ ΟΔΟ 

Β-48 
 
Κατασκευή πλαισίων, καλυμμάτων, εσχαρών, αγκυρώσεων και λοιπών απλών σιδηρών 
εξαρτημάτων φρεατίων, σύμφωνα με την μελέτη, από μορφοχάλυβα κατηγορίας S235J κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΛΟΤ ENISO 1641. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια των απαιτουμένων διατομών μορφοχάλυβα και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα 

με τα σχέδια (κοπές, λοξοτμήσεις, διατρήσεις, συγκολλήσεις κλπ) σε εγκατάσταση 
εξοπλισμένη με τις απαιτούμενες εργαλειομηχανές 

• το θερμό γαλβάνισμα της έτοιμης κατασκευής  
• τα απαιτούμενα εξαρτήματα λειτουργίας και στερέωσης (στροφείς, περικόχλια κλπ), όλα 

γαλβανισμένα εν θερμώ 
• η μεταφορά των ετοίμων γαλβανισμένων στοιχείων στην θέση εγκατάστασης 
• η διάνοιξη οπών σε υπάρχοντα στοιχεία από σκυρόδεμα για την πάκτωση των 

γαλβανισμένων στοιχείων 
• η παρασκευή και εφαρμογή τσιμεντοκονίας για την έδραση και πάκτωση των στοιχείων 
• η τοποθέτηση και στερέωση των γαλβανισμένων στοιχείων στις προβλεπόμενες από την 

μελέτη θέσεις και στάθμες 
Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται και οι οπλισμοί σύνδεσης των πλακών ή φορέων 
πρόσβασης με τα ακρόβαθρα. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο γαλβανισμένων σιδηρών εξαρτημάτων πλήρως τοποθετημένων: 

(ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 2,30 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
2.3 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΣΥΣΤΟΛΗΣ - ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 
ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

  (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2651) 

σχετ. ΝΕΤ 
ΟΔΟ 
Β-93 

 
Για την κατασκευή αρμών συστολής - διαστολής γεφυρών πλάτους 55 cm και πάχους μέχρι 
11cm από ελαστομερές υλικό ασφαλτικής βάσης Thorma - Joint, η οποία εκτελείται 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης του έργου και στην οποία περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες για τις εξής επιμέρους εργασίες : 
• αποκάλυψη υπάρχοντος αρμού συστολής – διαστολής γέφυρας, αποξήλωση αυτού 

ανεξάρτητα τύπου, μορφής και διαστάσεων από το φορέα της γέφυρας και καθαίρεση 
προεξοχών σκυροδέματος στο φορέα της γέφυρας στην περιοχή του αρμού, 
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• καθαρισμός όλης της περιοχής του αρμού συστολής – διαστολής με πεπιεσμένο αέρα 
από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά και ενδεχόμενη επισκευή των χειλέων και των 
παρειών του αρμού συστολής – διαστολής, εφόσον έχουν φθαρεί, ή κατασκευή μανδυών 
σκυροδέματος, εφόσον απαιτείται μείωση του εύρους του αρμού, με ειδικό κονίαμα 
υψηλής αντοχής και χρήση εποξειδικών ρητινών, βισμάτων και σιδηρού οπλισμού για τη 
στερέωσή τους, 

• κοπή του ασφαλτικού οδοστρώματος σε οποιοδήποτε πάχος με χρήση ειδικού 
πολύστροφου αρμοκόφτη, αφαίρεση του ασφαλτικού υλικού σε πλάτος 55 cm στην 
περιοχή του αρμού και απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης σε κατάλληλη θέση,   

• προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών για την έντεχνη και ολοκληρωμένη εκτέλεση 
της εργασίας κατασκευής για τον προβλεπόμενο τύπο αρμών συστολής - διαστολής 
(ελαστομερές υλικό Thorma - Joint, αδρανή υλικά, ειδικά στόπερ, κατάλληλες μεταλλικές 
πλάκες κάλυψης των διάκενων κλπ.) και μεταφορά αυτών από τον τόπο προμήθειάς 
τους στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών συμπεριλαμβανόμενων των 
φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των αυτοκινήτων, 

• κοπή και κατεργασία των απαιτούμενων εξαρτημάτων σύμφωνα με τα κατασκευαστικά 
σχέδια της Υπηρεσίας συμπεριλαμβανόμενης της αξίας των απομειώσεων και φθορών 
εξαιτίας της κοπής και της κατεργασίας, 

• χρησιμοποίηση όλων των αναγκαίων μηχανημάτων, συσκευών και εργαλείων για την 
προετοιμασία του σκάμματος, την προετοιμασία των υλικών (ελαστομερούς και 
αδρανούς) την παραγωγή του μίγματος και την προσέγγισή του στην οριστική θέση του, 

• επάλειψη σκάμματος με κατάλληλο συνδετικό μέσο, πλήρωση (εργασία και υλικά) αυτού 
με κατάλληλο ελαστομερές μίγμα ασφαλτικής βάσης Thorma - Joint και συμπύκνωσή του 
με κατάλληλο δονητή, ώστε να προκύψει τελικά στην περιοχή του αρμού επίπεδη 
επιφάνεια στην ίδια ακριβώς στάθμη με το ασφαλτικό οδόστρωμα. 

 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους έτοιμου αρμού συστολής - διαστολής πλάτους τουλάχιστον 55 cm 
και πάχους μέχρι 11 cm από ελαστομερές υλικό ασφαλτικής βάσης, η οποία περιλαμβάνει 
όλες τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω για την 
ανακατασκευή αρμών συστολής - διαστολής από ελαστομερές υλικό Thorma – Joint, που 
επιμετρώνται με βάση τα πραγματικά μήκη χωρίς να υπολογίζονται επαυξήσεις εξαιτίας 
απομειώσεων: 

(ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 300,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
2.4 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΣΥΣΤΟΛΗΣ - ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 
ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΗ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ 
  (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2651) 

σχετ. ΝΕΤ 
ΟΔΟ 
Β-93 

 
Για την κατασκευή τμημάτων αρμών συστολής - διαστολής γεφυρών με διατομή μεγαλύτερη 
από εκείνη που αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες διαστάσεις (πλάτος 55 cm και βάθος 11 cm) 
από ελαστομερές υλικό ασφαλτικής βάσης Thorma - Joint, η οποία εκτελείται σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης του έργου και στην οποία περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τις 
εξής επιμέρους εργασίες : 
• προμήθεια των απαιτούμενων υλικών, που περιγράφονται στην εγκεκριμένη τεχνική 

περιγραφή του έργου για τον προβλεπόμενο τύπο αρμών συστολής - διαστολής 
(ελαστομερές υλικό Thorma - Joint, αδρανή υλικά, ειδικά στόπερ, κατάλληλες μεταλλικές 
πλάκες κάλυψης των διάκενων κλπ.), 

• μεταφορά των απαιτούμενων υλικών και εξαρτημάτων από τον τόπο προμήθειάς τους 
στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών συμπεριλαμβανόμενων των φορτοεκφορτώσεων και 
της σταλίας των αυτοκινήτων, 
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• κοπή και κατεργασία των απαιτούμενων εξαρτημάτων σύμφωνα με τα κατασκευαστικά 
σχέδια της Υπηρεσίας συμπεριλαμβανόμενης της αξίας των απομειώσεων και φθορών 
εξαιτίας της κοπής και της κατεργασίας, 

• κοπή του ασφαλτικού οδοστρώματος σε οποιοδήποτε πάχος με χρήση ειδικού 
πολύστροφου αρμοκόφτη, αφαίρεση του ασφαλτικού υλικού σε πλάτος πέραν των 55 cm 
στην περιοχή του αρμού και απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης σε κατάλληλη θέση,   

• καθαρισμός και προετοιμασία (εργασία και υλικά) του σκάμματος του αρμού με χρήση 
των υλικών, που προβλέπονται για το συγκεκριμένο τύπο αρμών συστολής - διαστολής 
και αναγράφονται στην εγκεκριμένη τεχνική περιγραφή, 

• χρησιμοποίηση όλων των αναγκαίων μηχανημάτων, συσκευών και εργαλείων για την 
προετοιμασία του σκάμματος, την προετοιμασία των υλικών (ελαστομερούς και 
αδρανούς) την παραγωγή του μίγματος και την προσέγγισή του στην οριστική θέση του, 

• πλήρωση (εργασία και υλικά) του σκάμματος στην περιοχή των αρμών με κατάλληλο 
ελαστομερές μίγμα ασφαλτικής βάσης Thorma - Joint, όπως καθορίζεται στην 
εγκεκριμένη τεχνική περιγραφή του έργου και συμπύκνωσή του με κατάλληλο δονητή, 
ώστε να προκύψει τελικά στην περιοχή του αρμού επίπεδη επιφάνεια στην ίδια ακριβώς 
στάθμη με το ασφαλτικό οδόστρωμα. 

 
Προσαύξηση τιμής για ένα κυβικό μέτρο όγκου έτοιμου αρμού συστολής - διαστολής με 
διατομή μεγαλύτερη της προβλεπόμενης των 55 cm πλάτους και 11 cm βάθους από 
ελαστομερές υλικό ασφαλτικής βάσης, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και 
εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω για την προμήθεια και την κατασκευή 
αρμών συστολής - διαστολής από ελαστομερές υλικό Thorma – Joint, που επιμετρώνται με 
βάση τα πραγματικά μήκη και για διατομή μεγαλύτερη της προβλεπόμενης των 55 cm x 11 
cm χωρίς να υπολογίζονται επαυξήσεις εξαιτίας απομειώσεων: 
 

(ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 4.500,00 
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ΟΜΑΔΑ 3η: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 
ΑΡΘΡΟ 

3.1 
ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 
ΝΕΤ ΟΔΟ 

Δ-1 
 

     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 μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη: 

(ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 0,86 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
3.2 

 
ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ) 

ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 4cm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1132 

 

σχετ. ΝΕΤ 
ΟΔΟ Δ-2.1 

 
Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση 
αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και 
ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-
00:2009 ‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος 
• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις 

προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 
• Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 

υποβοήθηση 
• Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού  
• Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής 

εργοταξιακής σήμανσης 
 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος 
υφιστάμενου οδοστρώματος σε βάθος έως 5cm: 

(ολογράφως): ΕΝΑ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 1,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
3.3 

 
ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ) 

ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 6cm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1132 

 

σχετ. ΝΕΤ 
ΟΔΟ Δ-2.2 

 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος 
υφιστάμενου οδοστρώματος σε βάθος έως 5cm: 

(ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 1,30 
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ΑΡΘΡΟ 
3.4 

 
ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ) 

ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 10cm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1132 

 

σχετ. ΝΕΤ 
ΟΔΟ Δ-2.3 

 
Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση 
αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και 
ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-
00:2009 ‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος 
• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις 

προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 
• Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 

υποβοήθηση 
• Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού  
• Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής 

εργοταξιακής σήμανσης 
 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος 
υφιστάμενου οδοστρώματος σε βάθος έως 10cm: 

(ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 2,10 

 
 
ΑΡΘΡΟ 

3.5 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120) 
ΝΕΤ ΟΔΟ 

Δ-4 
 
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) καιη επαναθέρμανση του διαλύματος πριν 
από τη διάχυση (όταν απαιτείται). 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης: 
 

(ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 0,40 
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ΑΡΘΡΟ 
3.6 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 4421Β) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Δ-6 

 
Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και 
κατασκευή ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων 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 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου". 
 

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 και η διάστρωσή του   
• η σταλία των μεταφορικών μέσων 
• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να 

προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 

για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
• οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία 

τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των 
προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος. 

 
Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος:  

(ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 70,88 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
3.7 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΕΣ) ΣΤΡΩΣΕΙΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 4421Β) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Δ-7 

 
Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, 
τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου".  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
• η σταλία των μεταφορικών μέσων 
• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), 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. 



 22 

• οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία 
τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των 
προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη 
ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα 
με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009: 

(ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 6,49 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
3.8 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ  ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ 0,05 m ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 4521Β) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Δ-8.1 

 
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 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου".   
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
• η σταλία των μεταφορικών μέσων 
• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), 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 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009, ανάλογα με το 
συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου: 

(ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 6,99 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
3.9 

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 4421Β) 

σχετ. ΝΕΤ 
ΟΔΟ Δ-8.1 

 
Για την πλήρη κατασκευή (εργασία και υλικά) επισκευής παλαιού ασφαλτικού 
οδοστρώματος με ασφαλτόμιγμα της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 "Ασφαλτικές στρώσεις 
κλειστού τύπου" (υλικό ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης), η οποία εκτελείται σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης του έργου και στην οποία περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τις 
εξής επιμέρους εργασίες : 
• κοπή του φθαρμένου ασφαλτικού οδοστρώματος σε ορθογωνικό σχήμα με κατακόρυφες 

παρειές με τη βοήθεια περιστρεφόμενου δίσκου και διάνοιξη λάκκου με αποξήλωση του 
ασφαλτικού υλικού σε βάθος 10 cm, 
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• καθαρισμό του λάκκου και μεταφορά - απόθεση των άχρηστων υλικών σε θέσεις, που 
καθορίζονται από την Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε απόσταση από τον τόπο εκτέλεσης 
της εργασίας συμπεριλαμβανόμενων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των 
αυτοκινήτων, 

• συμπύκνωση του πυθμένα του λάκκου με μηχανικά μέσα, 
• προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση του πυθμένα με ασφαλτικό διαλυμα τύπου ΜΕ-0 

για την κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-
01:2009 "Ασφαλτική προεπάλειψη" (εφόσον πρόκειται για υλικό οδοστρωσίας), 

• προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση του πυθμένα (εφόσον πρόκειται για ασφαλτικό 
υπόστρωμα) και των κατακόρυφων παρειών με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα τύπου ΚΕ-1 
για την κατασκευή συγκολλητικής επάλειψης,   

• προμήθεια και μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά 
προερχόμενα από τη θραύση υγιών, απόλυτα καθαρών λίθων λατομείου χωρίς όμως τη 
χρήση πυριτικής άμμου) για την παρασκευή του ασφαλτικού σκυροδέματος στον τόπο 
παραγωγής αυτού συμπεριλαμβανόμενων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των 
αυτοκινήτων, 

• παρασκευή του ασφαλτικού σκυροδέματος της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 σε μόνιμη 
εγκατάσταση, 

• μεταφορά του έτοιμου ασφαλτικού σκυροδέματος σε οποιαδήποτε απόσταση από τη 
θέση παραγωγής του μέχρι τη θέση διάστρωσής του επιτόπου του έργου 
συμπεριλαμβανόμενων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των αυτοκινήτων, 

• διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέματος της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 στο λάκκο σε 
ικανό πάχος, ώστε μετά την πλήρη συμπύκνωσή του να εξισωθεί η στάθμη του με εκείνη 
του γειτονικού οδοστρώματος, 

• συμπύκνωση του διαστρωμένου ασφαλτομίγματος με χρήση μηχανικών μέσων. 
 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευασμένης επιφάνειας βάθους 10 cm με ασφαλτικό 
σκυρόδεμα Α-265, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που 
περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω για την πλήρη επισκευή φθορών με ασφαλτικό 
σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 με χρήση θραυστών υλικών λατομείου χωρίς 
χρήση πυριτικής άμμο: 

(ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 20,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
3.10 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ  ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ 0,05 m ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 4521Β) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Δ-8.2 

 
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 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου".   
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
• η σταλία των μεταφορικών μέσων 
• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), 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. 
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Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
συμπεριλαμβανόμενων και της επιπλέον προμήθειας και ενσωμάτωσης πολυμερούς 
βελτιωτικού ασφάλτου τύπου EVA ή αναλόγου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009, ανάλογα με το 
συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου: 

(ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 8,89 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
3.11 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ 0,04 m ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 4521Β) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Δ-9.1 

 
Κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια 
έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με σκληρά θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, πυκνής σύνθεσης (τύπου 1), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και 
την  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος".  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων σκληρών και λοιπών αδρανών 

υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, 
• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως,  
• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher, 
• 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 διαθηκών και εγκαρσίων ενώσεων 

για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματωμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής 
ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009, ανάλογα 
με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου: 

(ολογράφως): ΕΦΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 7,83 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
3.12 

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6370) 
Σχετ. ΝΕΤ 

ΟΔΟ Β-43.1 

 
Πλήρωση – σφράγιση μεμονωμένων ρωγμών σε ασφαλτικό οδόστρωμα (εργασία και υλικά) 
με κατάλληλα ασφαλτικά υλικά εφαρμοζόμενα σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, η οποία 
εκτελείται σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης του έργου και στην οποία 
περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιμέρους εργασίες : 
• προμήθεια του ασφαλτικού υλικού πλήρωσης – σφράγισης ρωγμών και των λοιπών 

αναγκαίων υλικών για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, 
• μεταφορά του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού για την εκτέλεση της εργασίας 

συμπεριλαμβανόμενων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των αυτοκινήτων, 
• αποκάλυψη και διεύρυνση της ρωγμής,, 
• καθαρισμό της ρωγμής από χαλαρά υλικά με την χρήση πεπιεσμένου αέρα, 
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• ενδεχόμενη επάλειψη της καθαρής και στεγνής ρωγμής με κατάλληλο (συμβατό υλικό 
ασταρώματος (σε περίπτωση υλικού σφράγισης εφαρμοζόμενου σε θερμή κατάσταση), 

• προετοιμασία του ασφαλτικού υλικού πλήρωσης – σφράγισης ρωγμών (τήξη του υλικού 
σε περίπτωση χρήσης εν θερμώ εφαρμοζόμενου υλικού), 

• ενδεχόμενη θέρμανση του οδοστρώματος στην περιοχή της ρωγμής (σε περίπτωση 
χρήσης εν θερμώ εφαρμοζόμενου υλικού), 

• χειρονακτική διάστρωση του ασφαλτικού υλικού πλήρωσης – σφράγισης ρωγμών σε 
θερμή ή ψυχρή κατάσταση ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο υλικό, 

• διάστρωση θραυστής άμμου με μέγεθος κόκκων 1/3mm στο ήδη διαστρωμένο νωπό 
ασφαλτικό υλικό. 

 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους επισκευασμένης ρωγμής οδοστρώματος με κατάλληλο ασφαλτικό 
υλικό εφαρμοζόμενο σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες 
για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω για την πλήρη σφράγιση 
ρωγμών ασφαλτικού οδοστρώματοςΑ 
 

(ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 5,50 
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ΟΜΑΔΑ 4η: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
 

 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) 
 

 

 
1. Γενικά 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης 
Οχημάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ 
μελέτη σήμανσης-ασφάλισης της οδού. 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται:στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα, 
απολήξεις αρχής και πέρατος, οι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα 
Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.). 
Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2διακρίνονται με βάση τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

• Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 
• Λειτουργικό πλάτος: 
o κατηγορία W1: 0,60 m 
o κατηγορία W2: 0,80 m 
o κατηγορία W3:1,00 m 
o κατηγορία W4:1,30 m 
o κατηγορία W5:1,70 m 
o κατηγορία W6:2,10 m 
o κατηγορία W7:2,50 m 
o κατηγορία W8:3,50 m 

• Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 
• Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα 
Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα 
συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του 
προτύπου. 

Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με το 
εγχειρίδιο του κατασκευαστή (installationmanual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από 
την μελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).  

Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και 
διαφορετικής δυναμικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά, θα 
κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης. 

Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά 
τρέχον μέτρο τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων 
στηθαίων με προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις 
πρόσθετες δαπάνες διαμόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. 

Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η δαπάνη της 
αντισκωριακής προστασίας αυτώνμε θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ ENISO 1461. 
 
2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος 
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να 
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και 
της πλευρικής διαμόρφωσης: 
• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 
• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 
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• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο  
• Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) 

σύμφωνα με τη μελέτη 
• Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της 

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

 
3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή τεχνικών έργων 
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει 
να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ 
και της πλευρικής διαμόρφωσης : 
• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη. 
• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 
• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 
• Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), 

για την περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη 
• Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη μελέτη 
• Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την περίπτωση 

γέφυρας ή τοίχου στέψης. 
• Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν 

προδιαγράφεται διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας  
• Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το προβλεπόμενο στην 

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

Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον το σχετικό ΣΑΟ της 
μελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ θα 
περιλαμβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαμόρφωσης του 
κιγκλιδώματος (συρματόσχοινο κλπ), σε σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης. 
 
4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 
Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές 
διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά 
παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της νησίδας. 
• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 
• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 
• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 
• Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης με τις επ’ αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη μελέτη 
• Διασφάλιση της ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων κατασκευών 

(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και, με την 
προϋπόθεση ότι το δομικό πλάτος του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, 
μεγαλύτερο μέχρι 0,10 m, σε σχέση με το ΣΑΟ της μελέτης. 

• Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής διατομής της 
μελέτης, μεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραμμής του οδοστρώματος 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο 
τοποθέτησης αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4, 
ως εξής : 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.1 

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Ν2 ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 
ΕΜΠΗΞΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Α, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ1317-2 – ΣΤΗΘΑΙΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Ν2, 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ W4 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2653) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Ε-1.1.4 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ: 

(ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 41,50 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.2 

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ H1 ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 
ΕΜΠΗΞΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Α, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ1317-2 – ΣΤΗΘΑΙΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ H1, 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ W4 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2653) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Ε-1.2.2 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ: 

(ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 60,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.3 

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 

ΕΝ1317-2 – ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Η2, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ W4, 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Α 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Ε-1.3.4 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ: 

(ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 125,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.4 

ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Η2 ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 

ΕΜΠΗΞΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ1317-2 – 
ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Η2, 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ W4 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

σχετ. ΝΕΤ 
ΟΔΟ Ε-

1.5.3 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ: 

(ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 100,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.5 

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ H2 ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ 

ΜΕ ΕΜΠΗΞΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Α, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 

ΕΝ1317-2 – ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ, ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, 

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΜΠΗΞΗ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ H2, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ W4 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2653) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Ε-1.6.3 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ: 
(ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 60,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.6 

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ H2 ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 
ΕΜΠΗΞΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Α, 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ1317-2 –ΣΤΗΘΑΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΜΠΗΞΗ, 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ H2, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 

W4 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2653) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Ε-1.6.9 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ: 

(ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 60,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.7 

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ H2 ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 
ΕΜΠΗΞΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Α, 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ1317-2 –ΣΤΗΘΑΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΜΠΗΞΗ, 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ H2, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 

W3 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2653) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Ε-1.6.10 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ: 

(ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 70,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.8 

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ H4b ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 

ΕΜΠΗΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ1317-2 –
ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕ 
ΕΜΠΗΞΗ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ H4b, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΠΛΑΤΟΥΣ W3, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ 

Α 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2653) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Ε-1.8.4 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ: 

(ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 140,00 

 

ΑΡΘΡΟ 
4.9 

ΣΤΗΘΑΙΑ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 

Η2, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ W4, ΥΨΟΥΣ 0,80 M, 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Β, 

ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΑ Η ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΑ 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2548) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Ε-1.30.3 
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Τιμή ανά μέτρο μήκους 
 

(ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 130,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.10 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ Ή ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2653) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Ε-2 

 
Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση τμήματος φθαρμένου η κατεστραμμένου 
μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας, σε οποιαδήποτε θέση του οδικού άξονα και οποιουδήποτε 
μήκους.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η αποξήλωση του ακατάλληλου μεταλλικού στηθαίου στο καθοριζόμενο από την 

Υπηρεσία μήκος,  
• η πρόσθετη δαπάνη τοποθέτησης νέου στηθαίου κατά ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, λόγω του 

σποραδικού χαρακτήρα των εργασιών, 
• η περισυλλογή των αποξηλωθέντων στοιχείων και η μεταφορά τους στις θέσεις που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία,  
• η δαπάνη της εργοταξιακής σήμανσης, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του 

ΥΠΕΧΩΔΕ, για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (νοείται ότι εκτελείται υπό 
κυκλοφορία). 

  
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αποκατάστασης στηθαίων, εφαρμοζόμενη ως προσαύξηση των 
τιμών μονάδος Ε-1.xx του παρόντος τιμολογίου (ΝΕΤ ΟΔΟ): 

(ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 2,50 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.11 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΕΦΥΡΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2653) 
σχετ. ΝΕΤ 

ΟΔΟ Ε -3.2 

 
Επιμελημένη αποξήλωση εγκατεστημένου μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας 
τεχνικών έρων, στα τμήματα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και σε χρόνο 
κατάλληλο, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, φθορά κλπ των εγκατεστημένων στηθαίων, 
ορθοστατών και λοιπών υλικών σύνδεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-05-02-00 "Αφαίρεση 
χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας με ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η εργασία επιμελημένης αποσυναρμολόγησης των στηθαίων και αφαίρεσης των 

ορθοστατών με λύση της σύνδεσης από το τεχνικό έργων με οποιονδήποτε τρόπο, ώστε 
να είναι σε κατάσταση για να επανατοποθετηθούν,  

• η φόρτωση και το στοίβαγμα των αποσυναρμολογημένων υλικών κατά κατηγορίες σε 
φορτηγό αυτοκίνητο και η μεταφορά τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Κύριο 
του έργου. 

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους αποξηλωμένου μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας 
τεχνικού έργου: 

(ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 15,10 
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ΑΡΘΡΟ 
4.12 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΟΔΩΝ 
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2151) 

 
 

 
Αφαίρεση και απομάκρυνση   εγκατεστημένου προκατασκευασμένου στηθαίου ασφαλείας 
από σκυρόδεμα σε τμήματα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και σε χρόνο 
κατάλληλο, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, φθορά κλπ των γειτονικών στηθαίων. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η εργασία επιμελημένης αποσυναρμολόγησης των προκατασκευασμένων στηθαίων από 

τα γειτονικά τους καθώς επίσης και των τυχόν διατάξεων στερέωσης στο έδαφος, 
• προσέγγιση των κατάλληλων μηχανημάτων ανύψωσης και μεταφοράς των προς 

απομάκρυνση προκατασκευασμένων τεμαχίων συμπεριλαμβανομένων των 
φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των οχημάτων,  

•  μεταφορά των προκατασκευασμένων τεμαχίων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την 
Υπηρεσία προς απόθεση. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) προκατασκευασμένου στηθαίου από σκυρόδεμα που 
αποξηλώνεται: 

(ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 32,75 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.13 

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2653)  

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Ε-4.1 

 
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γεφυρών, γαλβανισμένοι, με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm 
(σπείρωμα, thread size = 2’’, dεξ = 60,3mm, πάχος τοιχώματος 3,2mm), με τα απαιτούμενα 
τεμάχια περιβολής από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου στους 
ορθοστάτες των κιγκλιδωμάτων.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σιδηροσωλήνων και των ειδικών τεμαχίων 

σύνδεσης/στερέωσης (όλα γαλβανισμένα), 
• η τοποθέτηση και στερέωση των σιδηροσωλήνων στους ορθοστάτες του κιγκλιδώματος 

με μηχανικά μέσα ή/και ηλεκτροσυγκόλληση, 
• η αποκατάσταση του γαλβανίσματος στις θέσεις συγκόλλησης με υλικό βάσεως 

ψευδαργύρου εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ, 
• η κοπή, η κάμψη (όπου απαιτείται) και η απομείωση των σωλήνων. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως εγκατεστημένου γαλβανισμένου σωλήνα κιγκλιδωμάτων: 

(ολογράφως): ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 10,48 

 
 
ΑΡΘΡΟ 

4.14 
ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2652)  
ΝΕΤ ΟΔΟ 

Ε-4.2 
 
Σιδηρά κιγκλιδώματα από μορφοσίδηρο και ελάσματα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10025-1, διαμορφωμένα σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώματος, 

πλήρως διαμορφωμένων σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούμενες 
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εργαλειομηχανές, που θα έχουν υποστεί καθαρισμό επιφανείας με μεταλλοβολή ή 
αμμοβολή ποιότητας SA 2½, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και 
αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου, πάχους ξηρού 
υμένα (εκάστης) 25mm ± 5μm, 

• η πάκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα 
(διάνοιξη οπής με κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και πάκτωση με 
τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα), ή η αγκύρωσή τους με αγκύρια διαστελλομένης 
κεφαλής ή ρητινικής πάκτωσης,  

• η συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος με κοχλίωση ή/και επιτόπου ηλεκτροσυγκόλληση, 
• η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώματος με ελαιόχρωμα αλκυδικής σιλικόνης σε 

δύο στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα 125μm. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού κιγκλιδώματος: 

(ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 2, 40 

 
 
ΑΡΘΡΟ 

4.15 
ΒΑΦΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2653)   

 
Βαφή σιδηρών κιγκλιδωμάτων τεχνικών έργων, η οποία εκτελείται σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης του έργου και στην οποία περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τις εξής 
επιμέρους εργασίες : 
• απόξεση, καθαρισμό, σφυροκοπανισμό κλπ. (υλικά και εργασία) των ξένων υλών και της 

σκωρίας, που βρίσκονται στην επιφάνεια των κιγκλιδωμάτων, 
• ενδεχόμενη κατασκευή ικριωμάτων, 
• αντισκωριακή προστασία (εργασία και υλικά) με δύο στρώσεις βαφής βάσεως 

ψευδαργύρου διαφορετικής απόχρωσης η καθεμιά, πάχους ξηρού υμένα (εκάστη) 25mm 
± 5μm,, 

• τελική βαφή (υλικά και εργασία) όλων των στοιχείων των τοποθετημένων σιδηρών 
κιγκλιδωμάτων με δυο στρώσεις ελαιοχρώματος αλκυδικής σιλικόνης διαφορετικής 
απόχρωσης η καθεμιά διαφορετικής απόχρωσης η καθεμιά συνολικού πάχους ξηρού 
υμένα 125μm. 

 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους έτοιμου ελαιοχρωματισμένου σιδηρού κιγκλιδώματος, η οποία 
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά 
παραπάνω για τη βαφή σιδηρών κιγκλιδωμάτων, τα οποία επιμετρώνται όχι με το μήκος των 
μεμονωμένων ελαιοχρωματισμένων στοιχείων, αλλά με το οριζόντιο μήκος του σιδηρού 
κιγκλιδώματος: 

(ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 3,50 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.16 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2653)   

 
Αφαίρεση κατεστραμμένων κιγκλιδωμάτων τεχνικών έργων οδών, η οποία εκτελείται 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης του έργου. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιμέρους εργασίες: 
• προσέγγιση και αποξήλωση των κατεστραμμένων κιγκλιδωμάτων και των 

σιδηροσωλήνων  ανεξάρτητα από το ύψος από το δάπεδο έδρασης, τον τρόπο έδρασης 
και τη μορφή των κιγκλιδωμάτων καθώς επίσης τον αριθμό σιδηροσωλήνων, 

• συγκέντρωση και μεταφορά όλων των αποξηλωμένων υλικών από τον τόπο εκτέλεσης 
των εργασιών σε τόπο απόθεσης, που καθορίζεται από την Υπηρεσία 
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συμπεριλαμβανόμενων των φορτοεκφορτώσεων, της προσωρινής αποθήκευσης και της 
σταλίας των αυτοκινήτων, 

• ενδεχόμενη τοπική επούλωση του σκυροδέματος έδρασης των κιγκλιδωμάτων με 
σκυρόδεμα ταχείας πήξης σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης κατά την αφαίρεση των 
κιγκλιδωμάτων. 

 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους αποξηλωμένου κιγκλιδώματος μετρούμενο με βάση το μήκος του 
φατνώματος των αφαιρούμενων σιδηροσωλήνων (ανεξάρτητα του αριθμού αυτών), η οποία 
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά 
παραπάνω για την αφαίρεση κατεστραμμένων κιγκλιδωμάτων σε τεχνικά έργα οδών: 

(ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 3,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.17 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΔΟΥ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 6620.1)  

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Ε-6 

 
Tοποθέτηση πλαστικού οριοδείκτη οδού με δύο αντανακλαστικά στοιχεία, κόκκινο και 
αργυρόλευκο, σύμφωνα με την μελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) και την 
ΕΤΕΠ 05-04-04-00 ‘’Οριοδείκτες οδού’‘. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια των οριοδεικτών,  
• η μεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης,  
• η διάνοιξη οπής πάκτωσης, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του οριοδείκτη,  
• η επαναπλήρωση της οπής με υλικό ανάλογο με την παραπλήσια επιφάνεια της οδού  
• και η συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής. 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο πλαστικό οριοδείκτη:. 

(ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 10,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.18 

ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΥΠΟΥ 2 

ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6541) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Ε-8.2.2 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανα-
κλαστικών, με ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες 
σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 

ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από 
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και 
σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποίος καθορίζεται στην 
συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό της 
πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της. 

• η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και 
ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 

• τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα 
γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461. 
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• η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, 
κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 
• η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού 

(όταν απαιτείται). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας με 
αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1: 

(ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 115,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.19 

ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

ΤΥΠΟΥ 1 ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6541) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Ε-8.3 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήμανσης οδών, με ανακλαστικό 
υπόβαθρο από μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασμένων σύμφωνα με το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 
‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 

ελάχιστου πάχους 3 mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από 
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και 
σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής 
αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από μεμβράνη μαύρου 
χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό (γκρι) και 
φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και την 
ημερομηνία κατασκευής της 

• η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και 
ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 

• τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα 
γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461. 

• η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, 
κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 
• η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού 

(όταν απαιτείται) 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας: 
(ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 80,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.20 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6541) 
 

 
Για την αποξήλωση πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων σήμανσης οδών 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης 
του έργου και στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την αποξήλωση των στύλων ή 
των πλαισίων στήριξης, αλλά περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιμέρους εργασίες : 
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• καθαρισμός του εδάφους στην περιοχή γύρω από τους στύλους ή τα πλαίσια στήριξης 
πινακίδων από κάθε είδους αυτοφυούς βλάστησης, 

• αποσύνδεση των πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων από τους στύλους ή τα 
πλαίσια στήριξής τους χωρίς καταστροφή αυτών, 

• καταβιβασμός των πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων από τους στύλους ή τα 
πλαίσια στήριξης και απόθεσή αυτών στο έδαφος σε θέση, όπου δεν προκαλείται 
κίνδυνος ή ανωμαλία για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, 

• συγκέντρωση και μεταφορά των αποξηλωμένων πληροφοριακών και πρόσθετων 
πινακίδων και των υλικών σύνδεσης, τα οποία έχουν αφαιρεθεί, από τον τόπο εκτέλεσης 
των εργασιών σε τόπο παράδοσης, που καθορίζεται από την Υπηρεσία, 
συμπεριλαμβανόμενων των φορτοεκφορτώσεων, της προσωρινής αποθήκευσης και της 
σταλίας των αυτοκινήτων. 

 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο αποξηλωμένης πληροφοριακής και πρόσθετης πινακίδας 
σήμανσης οδών, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που 
περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω για την αποξήλωση πληροφοριακών και πρόσθετων 
πινακίδων: 

(ολογράφως): ΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 9,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.21 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ,  
ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ, ΠΛΕΥΡΑΣ 1,20 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6541) 
ΝΕΤ ΟΔΟ 

Ε-9.2 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 
περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,  
• η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 
•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας  επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 1,20 m: 

(ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 80,00 

 
 
ΑΡΘΡΟ 

4.22 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6541) 
ΝΕΤ ΟΔΟ 

Ε-9.5 
 
Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 

α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 1,20 m, 
β. οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 1,20 m, 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3,Ρ-4) πλευράς 0,80 m, 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,90 m, 
ε. κυκλικές διαμέτρου 0,90 m. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας:  

(ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 75,20 
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ΑΡΘΡΟ 
4.23 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ) 

ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6541) 

 

 
Αφαίρεση πινακίδων σήμανσης επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικών οποιουδήποτε 
σχήματος και μεγέθους, η οποία εκτελείται σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης του 
έργου και στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την αποξήλωση των στύλων ή των 
πλαισίων στήριξης, αλλά περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιμέρους εργασίες : 
• καθαρισμός του εδάφους στην περιοχή γύρω από τους στύλους ή τα πλαίσια στήριξης 

πινακίδων από κάθε είδους αυτοφυούς βλάστησης, 
• αποσύνδεση των πινακίδων από τους στύλους χωρίς καταστροφή αυτών, 
• συγκέντρωση και μεταφορά των αποξηλωμένων πινακίδων σήμανσης και των υλικών 

σύνδεσης, τα οποία έχουν αφαιρεθεί, από τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών σε τόπο 
παράδοσης, που καθορίζεται από την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανόμενων των 
φορτοεκφορτώσεων, της προσωρινής αποθήκευσης και της σταλίας των αυτοκινήτων. 

 
Τιμή για ένα τεμάχιο αποξηλωμένης πινακίδας σήμανσης οδών, η οποία περιλαμβάνει όλες 
τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω για την 
αφαίρεση πινακίδων σήμανσης επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικών οποιουδήποτε 
μεγέθους: 

(ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 3,20 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.24 

ΣΤΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 
DN 40mm (1 ½”) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2653) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Ε-10.1 

 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm 
(σπειρώματος: threadsizeR = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm),μήκους κατ' 
ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης 

για την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της 
πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου 
Φ 12 mm μήκους30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής 
(περιλαμβάνεται) 

• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και 
διαμέτρου 30 cm 

• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά). 

 
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’): 

(ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΦΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 27,10 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.25 

ΣΤΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 
DN 80mm (3”) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2653) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Ε-10.2 
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Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm 
(σπειρώματος: threadsizeR = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm),μήκους κατ' 
ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

• η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολ-
λημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες 
οπέςΦ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65- 0,95 m από το 
άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης 
γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη 
ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι 
συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα). 

• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και 
διαμέτρου 50 cm 

• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 

 
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων: 

(ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 42,90 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.26 

 ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2652) 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Ε-14 

 
Κατασκευή μεταλλικού δικτυώματος στήριξης πλευρικών πινακίδων οδοσήμανσης μεγάλου 
μεγέθους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης’’.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η κατασκευή δικτυωμάτων από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή, κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), που συνδέονται μεταξύ 
τους με ηλεκτροκόλληση.  

• η κατασκευή ορθοστατών από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), με ταπωμένη κεφαλή και βάση 
αποτελούμενη από ηλεκτροσυγκολλημένη πλάκα, με οπές, η οποία συνδέεται μέσω 
κοχλιών με την αντίστοιχη πλάκα έδρασης που ενσωματώνεται στο θεμέλιο 

• η κατασκευή των προβλεπομένων από την μελέτη αντιανεμικών συνδέσμων μεταξύ των 
γειτονικών δικτυωμάτων, από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα),  

• η διαμόρφωση των κλωβών αγκύρωσης και των αντιστοίχων πλακών έδρασης, όλα 
γαλβανισμένα εν θερμών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641 

• η μεταφορά των επιμέρους στοιχείων από την εγκατάσταση διαμόρφωσης επί τόπου του 
έργου και η προσέγγισή τους στην θέση τοποθέτησης 

• η εκσκαφή σε έδαφος κάθε είδους για την κατασκευή του θεμελίου 
• η κατασκευή (εργασία και υλικά) θεμελίου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

εντός του οποίου ενσωματώνονται οι τέσσερις κλωβοί αγκυρίων (ένας για κάθε 
ορθοστάτη του δικτυώματος) 

• η συναρμολόγηση, ανύψωση, τοποθέτηση, κατακορύφωση και κοχλίωση του φορέα στις 
αναμονές των κλωβών αγκύρωσης, με χρήση ανυψωτικών μέσων (όταν απαιτείται) 

• η επαναφορά της επιφάνειας του ορύγματος θεμελίωσης στην αρχική της κατάσταση 
(φυσικό έδαφος, έρεισμα οδού, ασφαλτοσκυρόδεμα, πλακόστρωση κλπ) 
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Επιμετρούνται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της κατασκευής με βάση τους τυποποιημένους 
πίνακες βαρών των χρησιμοποιουμένων διατομών σωλήνων και των πάσης φύσεως 
κοχλιών.   
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου δικτυώματος στήριξης πλευρικών πινακίδων: 

(ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 2,60 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.27 

 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΚΟΡΜΟ ΕΜΠΗΞΗΣ, ΜΕ ΜΙΑ 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6532) 

σχετ. ΝΕΤ 
ΟΔΟ Ε-15.3 

 
Ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας) με μια ανακλαστική επιφάνεια, μόνιμοι με λεία 
την άνω επιφάνεια της κεφαλής και με εσοχές για την προσαρμογή των ανακλαστικών 
στοιχείων, με μορφή, διαστάσεις, σήμανση και φωτομετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών 
στοιχείων που ανταποκρίνονται στην τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-03-00 
«Ανακλαστήρες οδοστρώματος», διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης CЄ και 
κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες χαρακτηριστικών και επιδόσεων σύμφωνα με τα 
Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1 και 1463-2: 
• χρήση: τύπος P (ανακλαστήρες μόνιμης τοποθέτησης), 
• μορφή σώματος: τύπος Α (μη συμπιεζόμενοι ανακλαστήρες), 
• υλικό αντανακλαστικού στοιχείου: τύπος 1 (γυαλί) ή τύπος 3 (πλαστικό υλικό με 

πρόσθετη επικάλυψη ανθεκτική σε τριβή), 
• εξέχον ύψος: κατηγορία H3 (ύψος 20-25mm), 
• διαστάσεις κάτοψης; 100x100mm, 
• στερέωση στο οδόστρωμα: κατηγορία επίδοσης S1 (παραμένοντες ανακλαστήρες n≥42 

τεμάχια), 
• ευκρίνεια κατά την ημέρα: DV1 (ποσοστό επαρκούς ευκρίνειας B≥80%), 
• ευκρίνεια κατά τη νύχτα: R1 ή R2 (ποσοστό επαρκούς ευκρίνειας Α≥50%) 
Στην τιμή περιλαμβάνεται οι δαπάνες προμηθείας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των 
ανακλαστήρων και της κόλλας δύο συστατικών, χάραξης των σημείων τοποθέτησης στο 
οδόστρωμα, τοπικού καθαρισμό της επιφάνειας και τοποθέτησης και συγκόλλησης των 
ανακλαστήρων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένου ανακλαστήρα: 

(ολογράφως): ΤΕΣΣΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 5,50 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.28 

 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΚΟΡΜΟ ΕΜΠΗΞΗΣ, ΜΕ ΔΥΟ 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6532) 

σχετ. ΝΕΤ 
ΟΔΟ Ε-15.4 

 
Ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας) με δύο ανακλαστικές επιφάνειες, μόνιμοι με λεία 
την άνω επιφάνεια της κεφαλής και με εσοχές για την προσαρμογή των ανακλαστικών 
στοιχείων, με μορφή, διαστάσεις, σήμανση και φωτομετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών 
στοιχείων που ανταποκρίνονται στην τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-03-00 
«Ανακλαστήρες οδοστρώματος», διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης CЄ και 
κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες χαρακτηριστικών και επιδόσεων σύμφωνα με τα 
Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1 και 1463-2:: 
• χρήση: τύπος P (ανακλαστήρες μόνιμης τοποθέτησης), 
• μορφή σώματος: τύπος Α (μη συμπιεζόμενοι ανακλαστήρες), 
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• υλικό αντανακλαστικού στοιχείου: τύπος 1 (γυαλί) ή τύπος 3 (πλαστικό υλικό με 
πρόσθετη επικάλυψη ανθεκτική σε τριβή), 

• εξέχον ύψος: κατηγορία H3 (ύψος 20-25mm), 
• διαστάσεις κάτοψης; 100x100mm, 
• στερέωση στο οδόστρωμα: κατηγορία επίδοσης S1 (παραμένοντες ανακλαστήρες n≥42 

τεμάχια), 
• ευκρίνεια κατά την ημέρα: DV1 (ποσοστό επαρκούς ευκρίνειας B≥80%), 
• ευκρίνεια κατά τη νύχτα: R1 ή R2 (ποσοστό επαρκούς ευκρίνειας Α≥50%) 
Στην τιμή περιλαμβάνεται οι δαπάνες προμηθείας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των 
ανακλαστήρων και της κόλλας δύο συστατικών, χάραξης των σημείων τοποθέτησης στο 
οδόστρωμα, τοπικού καθαρισμό της επιφάνειας και τοποθέτησης και συγκόλλησης των 
ανακλαστήρων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένου ανακλαστήρα: 

(ολογράφως): ΕΞΙ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 6,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.29 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7788) 
σχετ. ΝΕΤ 

ΟΔΟ Ε-17.1 

 
Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, 
μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με 
αντανακλαστικό ακρυλικό χρώμα, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο 
με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και 
φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της 
οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης και διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης CЄ 
με τις παρακάτω ιδιότητες για κατηγορία αντοχής P6 (2.000.000 διελεύσεις τροχών) 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436: 

  ευκρίνεια κατά την ημέρα κατηγορία Β3 (τιμή συντελεστή φωτεινότητας β ≥ 0,40) ή 
κατηγορία Q2 για στεγνό οδόστρωμα (τιμή συντελεστή φωτεινότητας Qd ≥ 
100mcd.m-2. lx-1), 

 ευκρίνεια κατά τη νύχτα κατηγορία R2 για στεγνό οδόστρωμα (τιμή συντελεστή 
οπισθανάκλασης RL ≥ 100mcd m-2 lx-1), 

 αντιολισθηρότητα κατηγορία S2 (τιμή SRT ≥ 50),  
 χρόνος στερεοποίησης: κατηγορία T3 (κανονική στερεοποίηση, δηλαδή ≤ 20min), 
• η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση (αν 

απαιτείται), 
• η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση 

των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους, 
• ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση 

μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρονακτική υποβοήθηση, 
• η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα), 
• η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο 

του χρησιμοποιουμένου υλικού, 
• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών,  
• η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία 

μέχρι την πλήρη στερεοποίησή της και στην συνέχεια η άρση τους. 
 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης  οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή: 

(ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 3,30 
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ΑΡΘΡΟ 
4.30 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7788) 

σχετ. ΝΕΤ 
ΟΔΟ Ε-17.1 

 
Προσωρινή διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε 
σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με 
αντανακλαστικό ακρυλικό χρώμα, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο 
με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και 
φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της 
οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης και διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης CЄ 
με τις παρακάτω ιδιότητες για κατηγορία αντοχής Τ2 (100.000 διελεύσεις τροχών) κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1436: 

  ευκρίνεια κατά την ημέρα κατηγορία Β2 (τιμή συντελεστή φωτεινότητας β ≥ 0,30) ή 
κατηγορία Q1 για στεγνό οδόστρωμα (τιμή συντελεστή φωτεινότητας Qd ≥ 80mcd.m-

2. lx-1), 
 ευκρίνεια κατά τη νύχτα κατηγορία R3 για στεγνό οδόστρωμα (τιμή συντελεστή 

οπισθανάκλασης RL ≥ 150mcd m-2 lx-1), 
 αντιολισθηρότητα κατηγορία S1 (τιμή SRT ≥ 45),  
 χρόνος στερεοποίησης: κατηγορία T3 (κανονική στερεοποίηση, δηλαδή ≤ 20min), 
• η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση (αν 

απαιτείται), 
• η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση 

των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους, 
• ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση 

μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρονακτική υποβοήθηση, 
• η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα), 
• η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο 

του χρησιμοποιουμένου υλικού, 
• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών,  
• η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία 

μέχρι την πλήρη στερεοποίησή της και στην συνέχεια η άρση τους. 
 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης προσωρινής διαγράμμισης οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή: 

(ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 3,30 
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ΟΜΑΔΑ 5η: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.1 

 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 4,00 
ΜΕΧΡΙ 8,00 m  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354) 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ- 4.2.1 

 
Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα με 
την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η 
δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η 
επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

(ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 25,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.2 

 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 
8,00 - 12,00 m ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΚΛΠ 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354) 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ-4.3.2 

 
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, 
ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς 
και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

(ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 87,50 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.3 

 ΚΛΑΔΕΜΑ ΘΑΜΝΩΝ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΥΨΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,70 m  

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5353) 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ-4.5.3 

 
Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των 
τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

(ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 1,50 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.4 

 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΖΙΖΑΝΙΩΝ -ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΕ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5371) 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ-6.3.3 
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Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο 
χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους 
χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή 
τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας.  
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.): 

(ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 40,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.5 

 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5371) 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ-6.4 

 
Βοτάνισμα φυτών με χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ 
των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του 
έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και απόρριψή τους σε χώρους 
που επιτρέπεται.  
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.): 

(ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΦΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 17,50 

 

ΑΡΘΡΟ 
5.6 

 ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΥΛΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5371) 
ΝΕΤ ΠΡΣ 

ΣΤ-6.5 

 
Κοπή ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας, με κατάλληλα μηχανήματα ή/και με 
εργάτες, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη. Περιλαμβάνεται η κοπή όλων των ξυλωδών 
φυτών (Αύλανθος, Νικοτιάνα κ.λ.π.) και βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και 
κατακόρυφη σήμανση της οδού με χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων που προσαρμόζονται 
σε ελκυστήρα ή με εργάτες και εργαλεία, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων 
των υλικών που προέκυψαν από την κοπή και η απόρριψή τους σε χώρους που 
επιτρέπεται. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.): 

(ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 85,00 

 

ΑΡΘΡΟ 
5.7 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ 
ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5390) 
ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ-8.1.2 

 
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή 
τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του  
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.): 

(ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 
(αριθμητικά): 12,50 
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