
 

 
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
   

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ι Μ Ω Ν  

(Α.Μ 160/2017) 

 
ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Τ.Ε) 

 
Α.Τ. 1 

 Άρθρο ΟΔΟ Α-2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 

 
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης 

των πρανών και του πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών 
των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 
σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και 
διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 



 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση 
κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 
όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" 
μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης 
(Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά 
φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-
2).  

 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 
συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς.  
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Α. ΟΔΟ Α – 2 (Β.Τ.) 0,62 

Β. Τιμή Μονάδας μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 5,00 

Δ. Άθροισμα: 0,62 + 0,19x5,00= 1,57 

 
Τ.Ε. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα και πενήντα επτά  

  Αριθμητικά:     1,57           

Α.Τ. 2 

Άρθρο ΟΔΟ Α-3  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ 

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, 
ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση 
υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό μέσο, με ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών ή και 
απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, πυλώνες  και υποσταθμούς της ΔΕΗ, 
εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:  

 ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση των 
πρανών και του πυθμένα τους, 

 για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων  
 τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται συγχρόνως με 

τις γενικές εκσκαφές της οδού 
 τεχνικών Cut & Cover 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  
• η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και 
του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  
• η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης, 
• η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις απαιτούμενες 
εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες, 
πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 



• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή 
επιχωμάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές, 
• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των 
αποθέσεων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου  
• η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που βρίσκονται εντός της ζώνης των 
γενικών εκσκαφών.  
• η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση.  
• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 
όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.  
• η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουμένου μηχανικού 
εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 
• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 
που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας 
σε μια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 
τοπικούς περιορισμούς.  Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι 
απαραίτητες εγκρίσεις για τη χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα 
όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
χαρακτηρισμού. Όπως και στην περίπτωση γενικών εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική 
εντολή από την Υπηρεσία. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

Άρθρο Α-3.3  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 

                                 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1133Α) 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

Α. ΟΔΟ Α.3.3 (Β.Τ.) 7,10 

Β. Τιμή Μονάδας μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 10,00 

Δ. Άθροισμα: 7,10 + 0,19x10,00= 9,00 

Τ.Ε. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εννέα  

  Αριθμητικά:    9,00           

Α.Τ 3 

Άρθρο ΟΔΟ Α-2.1  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ   

 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με 
τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, 
με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους 
καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

Α. ΟΔΟ Α – 2.1 (Β.Τ.) 1,40 

Β. Τιμή Μονάδας μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 40,00 

Δ. Άθροισμα: 1,40 + 0,19x40,00= 9,00 

Τ.Ε. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εννέα  



  Αριθμητικά:    9,00     

       

Α.Τ 4  

Άρθρο ΥΔΡ 4.05  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΡΟΧΥΤΩΝ Η ΜΗ 
              (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6808) 

  
Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου 
και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά 
τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς μεταφορά για 
οριστική απόθεση, ως εξής: 

[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή 
την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Α. ΥΔΡ 4.05(Β.Τ.) 3,00 

Β. Τιμή Μονάδας μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 40,00 

Δ. Άθροισμα: 3,00 + 0,19x40,00x0,075= 3,57 

 
Τ.Ε. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τρία και πενήντα επτά  

  Αριθμητικά:       3,57           

 
Α.Τ 5 

Άρθρο ΥΔΡ 4.13  ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
                 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1) 

 
Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθμη από 
το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτουμένων 
ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων κατασκευών, με την φόρτωση 
των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική 
επιμέτρηση. 

Α. ΥΔΡ 4.13  (Β.Τ.) 19,00 

Β. Τιμή Μονάδας μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 40,00 

Δ. Άθροισμα: 19,00 + 0,19x40,00= 26,60 

Τ.Ε. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Είκοσι έξι και εξήντα  

  Αριθμητικά:       26,60           

 
Α.Τ 7 
ΆΡΘΡΟ ΟΔΟ Α-12  ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2227) 
 



Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή 
και απόθεση ων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε 
χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του 
διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 

 η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού  

 ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 

 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε σχέση 
με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη 
τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα 
λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την 
καθαίρεση. 
 

Α. ΟΔΟ Α – 12 (Β.Τ.) 23,10 

Β. Τιμή Μονάδας μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 40,00 

Δ. Άθροισμα: 23,10 + 0,19x40,00= 30,70 

 
Τ.Ε. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα και εβδομήντα  

  Αριθμητικά:    30,70           

 

Α.Τ 8 
ΆΡΘΡΟ ΟΔΟ Α-18   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ  

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε 
για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε 
για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ  

 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,  

 η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των 
φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  

 η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

 οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  

 οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων  

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων". 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη 
αρχικών και τελικών διατομών. 



 
Άρθρο Α-18.1   Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 
                      (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510) 
  
 

Α. ΟΔΟ Α – 18.1 (Β.Τ) 0,90 

Β. Τιμή Μονάδας μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 30,00 

Δ. Άθροισμα: 0,90 + 0,19x30,00= 6,60 

 
Τ.Ε. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Έξι και εξήντα  

  Αριθμητικά:       6,60           

 

Α.Τ 13 

ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 5.08  ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ ΟΡΥ-

ΧΕΙΟΥ Η ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069.1 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης ορυχείου ή 

χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου του 

έργου 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 

αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 

μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). 

Α. ΥΔΡ 5.08  (Β.Τ) 5,20 

Β. Τιμή Μονάδας μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 40,00 

Δ. Άθροισμα: 5,20 + 0,19x40,00= 12,80 

 Τ.Ε. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δώδεκα και ογδόντα  

  Αριθμητικά:     12,80 

 

Α.Τ. 14 

Άρθρο ΥΔΡ 5.09      ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067) 

Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου 

(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά 

στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη 

του έργου. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από 



οποιαδήποτε απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με 

χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Άρθρο ΥΔΡ 5.09.02   Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου 

Α. ΥΔΡ 5.09 (Β.Τ.) 9,50 

Β. Τιμή Μονάδος μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 40,00 

Δ. Άθροισμα: 9,50+ 0,19x40,00= 17,10 

 

Τ.Ε. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δεκαεπτά και δέκα  

  Αριθμητικά:     17,10 

 

Α.Τ. 16 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1  ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 

5,00 m  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151) 

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών 
έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 
εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-
00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων 
νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

 Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή 
κατακόρυφες αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην 
μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

 Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 
ορύγματος 

 Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 
διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών 
έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) 

 Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

 Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 
προϊόντων εκσκαφών 

 Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση 

 Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα 
προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την 
κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού  

 Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω 
καταπτώσεων των παρειών του ορύγματος. 

 Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 
τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος 

 Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 
γεφύρωσης) 

 Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 



Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση 
τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 
επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την 
επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό 
τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 
στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται 
στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος)/ 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

Α. ΟΔΟ Β-1 (Β.Τ.) 3,50 

Β. Τιμή Μονάδος μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 40,00 

Δ. Άθροισμα: 3,50+ 0,19x40,00= 11,10 

Τ.Ε. ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Έντεκα και δέκα   

                    Αριθμητικά:    11,10            

Α.Τ. 18 

Άρθρο ΟΔΟ Β-4  ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Άρθρο Β-4.2   Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6068) 

Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι 
ύψους 1,0 m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για την 
πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση 
του εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώματα".  
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα επιχώματα ή 
μέρος τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος  
Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του 
κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων  και 
της σταλίας του αυτοκινήτου 
Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση  
Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης 
Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων  
Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως 
και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ. 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, με λήψη αρχικών και τελικών 
διατομών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-
οχετών από κοκκώδες υλικό. 

Α. ΟΔΟ Β – 4.2 (Β.Τ.) 10,00 

Β. Τιμή Μονάδος μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 40,00 

Δ. Άθροισμα: 10,00+ 0,19x40,00= 17,60 

 
Τ.Ε. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δέκα επτά και εξήντα   
    Αριθμητικά:  17,60            
 
 



Α.Τ. 34 
ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ 5.09      ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067) 
 
Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου 
(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά 
στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε 
απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου 
μηχανικού εξοπλισμού. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Άρθρο ΥΔΡ 5.09.02   Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου 

Α. ΟΔΟ ΥΔΡ 5.09      (Β.Τ.) 9,50 

Β. Τιμή Μονάδος μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 40,00 

Δ. Άθροισμα: 9,50+ 0,19x40,00= 17,10 

 
Τ.Ε. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δέκα επτά και δέκα   
    Αριθμητικά:  17,10            
 
Α.Τ. 36 
Άρθρο ΟΔΟ Γ-1  ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  
Άρθρο ΟΔΟ Γ-1.1  Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

                  (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β) 
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε 
στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή 
της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους. 

Α. ΟΔΟ Γ-1.1 (Β.Τ) 10,0 

Β. Τιμή Μονάδος μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 40,00 

Δ. Άθροισμα: 10,00+ 0,19x40,00= 17,60 

Τ.Ε ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα επτά και εξήντα 

  Αριθμητικά:    17,60                

Α.Τ. 37 
Άρθρο ΟΔΟ Γ-1.2  ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 M 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β) 
 

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 



 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  
 

Α. ΟΔΟ Γ-1.2 (Β.Τ.) 0,95 

Β. Τιμή Μονάδος μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 40,00 

Δ. Άθροισμα: 0,95+ 0,19x40,00x0,10= 1,71 

 
Τ.Ε ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και εβδομήντα ένα 
  Αριθμητικά:    1,71   

        
 

Α.Τ. 38 
Άρθρο ΟΔΟ Γ-2  ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
ΆΡΘΡΟ ΟΔΟ Γ-2.1  ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) 
 

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθερο-
ποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 
0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή 
της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους  

Α. ΟΔΟ Γ-2.1 (Β.Τ) 10,00 

Β. Τιμή Μονάδος μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 40,00 

Δ. Άθροισμα: 10,00+ 0,19x40,00= 17,60 

 
Τ.Ε ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα επτά και εξήντα  

 Αριθμητικά:    17,60                
 
 

Α.Τ. 39 
Άρθρο ΟΔΟ Γ-2.2  ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 M (ΠΤΠ Ο-155) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) 
 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  



 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  
 

Α. ΟΔΟ Γ-2.2 (Β.Τ) 1,05 

Β. Τιμή Μονάδος μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 40,00 

Δ. Άθροισμα: 1,05+ 0,19x40,00x0,10= 1,81 
 
Τ.Ε ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και ογδόντα ένα 
  Αριθμητικά:    1,81                
 

Α.Τ. 40 
Άρθρο Γ-5  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ 

       (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3311.Β) 
 

Κατασκευή στρώσεων ερείσματος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται: 

 η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,  

 η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.  

Επιμέτρηση κατ’ όγκο ερείσματος βάσει διατομών (αναλυτικός υπολογισμός), εντός των γραμμών 
πληρωμής που καθορίζονται στις τυπικές διατομές της μελέτης. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένων στρώσεων ερείσματος 

Α. ΟΔΟ Γ-2.2 (Β.Τ) 11,00 

Β. Τιμή Μονάδος μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 40,00 

Δ. Άθροισμα: 11,00+ 0,19x40,00= 18,60 

 
Τ.Ε ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαοχτώ και εξήντα  
               Αριθμητικά: 18,60                
 

Α.Τ. 47 
Άρθρο ΟΔΟ Δ-5  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ  

 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, 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 ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), 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 βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της, ως εξής: 

 
Άρθρο ΟΔΟ Δ-5.1  Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4321Β.1) 
  

Α. Δ – 5.1 (Β.Τ) 6,20 

Β. Τιμή Μονάδος μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 40,00 

Δ. Άθροισμα: 6,20 + 0,19x40,00x0,12= 7,12 

T.E ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και δώδεκα 
 Αριθμητικά:    7,12                

 
Α.Τ. 48 
Άρθρο ΟΔΟ Δ-8  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και 
τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 
 
Άρθρο ΟΔΟ Δ-8.1  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

με χρήση κοινής ασφάλτου  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β.1) 

 

Α. ΟΔΟ Δ – 8.1 (Β.Τ.) 6,70 

Β. Τιμή Μονάδος μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς 40,00 

Δ. Άθροισμα: 6,70 + 0,19x40,00x0,12= 7,62 

 
Τ.Ε ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και εξήντα δύο 
                  Αριθμητικά:    7,62       
         

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ, 04/12/2017 ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ,  04/12/2017 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 



 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ & ΠΕΡ. 

  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε ΔΙΠΛ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


