
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

∆ήµος Λουτρακίου -  Περαχώρας -Αγ. 

Θεοδώρων 

 

Έργο: 

 

«∆ιαµόρφωση χώρου για την δηµιουργία Λαϊκής αγοράς 

στο Λουτράκι (Ο.Τ. 404-405)»  

   

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

Τµήµα τεχνικών Έργων 

 

Προυπ   19.942,29  €    

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

• ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

• Στις τιμές αυτού του τιμολογίου περιλαμβάνονται : 

1. Η αξία των ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών , με ποσοστό προσαύξηση , για 

ασφάλιση του ΙΚΑ , επικουρική ασφάλιση , δώρα εορτών κ.λ.π. που προβλέπεται από το 

πρακτικό Τιμαριθμικής διαπίστωσης Υ.Δ.Ε. , για το τρίμηνο με τις τιμές που συντάσσεται αυτή η 

μελέτη . 

2. "το κόστος " της φθοράς των εργαλείων και των μηχανημάτων , που χρησιμοποιούνται 

στο έργο . 

3. τα μισθώματα των μηχανημάτων , και Α4. κάθε δαπάνη για ολοκληρωμένη και έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών , που αναφέρονται στα παρακάτω άρθρα , εκτός από τα απρόβλεπτα , 

επισφαλή , γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου , που θα εκτελέσει μέρος του έργου ή όλο 

το έργο . 

4. Κάθε προκαταρκτική εργασία  που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου δηλαδή 

τοπογραφικές εργασίες (χωροσταθμήσεις , χαράξεις , σύνταξη οριζοντιογραφιών , μηκοτομών 

κλπ. ) 

5. Κάθε υλικό και εργασία , που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μονάδας εργασίας και 

την δαπάνη μεταφοράς των υλικών επί τόπου του έργου . 

6. Κάθε δασμοφόρο και υπέρ τρίτου κράτηση . 

7. Κάθε δαπάνη σχετική με το ενοίκιο , την φθορά ή την απόσβεση των 

χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων ή εργαλείων , την επισκευή , λειτουργία και μεταφορά τους 

επί τόπου του έργου καθώς και τις δαπάνες για ενοίκια κ.λ.π. , που οφείλονται στις αργίες για 

οποιοδήποτε λόγο . 

8.  Κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση με την ασφάλιση του προσωπικού Β6. Η 

δαπάνη για την φωτογράφηση και εμφάνιση των φιλμ , για τρεις (3) τουλάχιστον φωτογραφίες 

για κάθε φάση των εργασιών που θα υποδείξει ο επιβλέπων τεχνικός . 

9.  Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την σήμανση σχετικά με τη ρύθμιση της 

κυκλοφορίας , όπως ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ. 

10.  Κάθε δαπάνη για εργαστηριακούς ελέγχους ποιότητας υλικών χρησιμοποιουμένων 

στο έργο και σωστής εκτέλεσης εργασίας . 

 

• Στην περίπτωση εκτέλεσης του έργου ή µέρους αυτού µετά από κανονική δηµοπρασία ή πρόχειρο 

διαγωνισµό το ποσοστό έκπτωσης αναφέρεται στις παρακάτω τιµές , που προσαυξάνονται µε ποσοστό 18% 

ή 28%  για απρόβλεπτα , επισφαλή, γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου, όταν το έργο χρηµατοδοτείται από 

το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή από τον προϋπολογισµό των τακτικών εσόδων  του ΟΤΑ 

(συµπεριλαµβάνονται τα δάνεια ) αντίστοιχα . 
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Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. που αναγράφεται στον προϋπολογισμό του έργου είναι ενδεικτικό. Στο 

τμήμα του έργου που η δαπάνη του καλύπτεται από ίδιους πόρους, θα εφαρμοσθεί Γ.Ε. και Ο.Ε. 28% και θα 

γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ στο τμήμα του έργου που η δαπάνη του 

πληρώνεται από δημόσιες επενδύσεις ή άλλες πηγές με ανάλογες απαλλαγές, θα εφαρμοσθεί ποσοστό Γ.Ε. 

και Ο.Ε. 18% και δεν θα γίνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός της υπέρ ΤΣΜΕΔΕ πρόσθετης κράτησης 2% 

επί των τεκμαρτών καθαρών κερδών. 

Στην περίπτωση που εκτελείται μέρος ή όλο το έργο με απ ευθείας ανάθεση με ή χωρίς ποσοστό 

έκπτωσης , οι τιμές των άρθρων ισχύουν , όπως γράφονται χωρίς να προσαυξάνονται με κάποιο ποσοστό , 

για εργολαβικό όφελος , εκτός από την περίπτωση των εδαφίων α-δ του άρθρου 9 του Π.Δ. 171/87 . 

 

• Για τις εργασίες ισχύουν οι προδιαγραφές , που αναφέρονται στα άρθρα του Τιµολογίου ή στην 

περίπτωση , που δεν αναφέρονται αυτές , οι σχετικές προδιαγραφές του Υ.∆.Ε. και Υ.Ε. 
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• ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Οµάδα Γενικών εργασιών 

 

ΑΤ 1.1 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ  (Ο∆ΟΑ2) 

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο1123Α 

 Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, 

ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, 

ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον 

έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-

02-01-00.  

 

 Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

 

- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης των πρανών και του 

πυθµένα τους,  

- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 

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

εκσκαφών της οδού, 

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

- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον 

δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου  

- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  

 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

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

συνθήκες,  

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

των αναβαθµών  

· η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη 

των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

· η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η 

εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους 

περιβαλλοντικούς όρους 

· η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση και 

αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

· η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισµένα 

µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

· η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που 

λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε 

βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που 

επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

· οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 

· η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που οι εκσκαφές τους 

αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης 

 Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις 

που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.  

 

 Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από 

σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που 



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r 

4 

βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 

παρόντος τιµολογίου. 

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

σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί 

πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

 Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

Ανάλυση εργασίας  

γενικες εκσκαφες σε εδαφος γαιωδες- 

ηµιβραχωδες  Α 2* m3 1,000000*  0,70=  0,70 

µεταφορά υλικών ή προιόντων, εκτός 

πόλεως, σε απόσταση >= 5Km, σε οδούς 

καλής βατότητας  ΜΕΤ2.1.2 m3Km 10,000000*  0,19=  1,90 

 

Τιµή ανα m3 δύο ευρώ & εξήντα λεπτά   (2,60 €) 

 

ΑΤ 1.2 

 

∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες  (Ο∆ΟΑ4.1) 

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο1212 

 ∆ιάνοιξη 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 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή 

ηµιβραχώδες, περιλαµβανοµένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, 

καθαίρεσης συρµατοκιβωτίων, µαντρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, µετά της µεταφοράς των 

προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 

 

 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 ανά κυβικό µέτρο 

Ανάλυση εργασίας  

διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - 

ηµιβραχώδες  Α 4.01* m3 1,000000*  1,65=  1,65 

µεταφορά υλικών ή προιόντων, εκτός 

πόλεως, σε απόσταση >= 5Km, σε οδούς 

καλής βατότητας  ΜΕΤ2.1.2 m3Km 10,000000*  0,19=  1,90 

 

Τιµή ανα m3 τρία ευρώ & πενήντα πέντε λεπτά   (3,55 €) 

 

ΑΤ 1.3 

 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε χρήση συνήθους κρουστικού 

εξοπλισµού  (ΟΙΚ22.10.1) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2226 

Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή 

εξοπλισµό.  

 

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

 

Γενική περιγραφή οµάδας 22.10 :  

 Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο 

εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου. 

 

 Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων  και προσωρινών 

αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγεθών στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις 

φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 

 

Γενική περιγραφή οµάδας 22 :  

 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - µεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της 

ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών µέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς µεταφορά, συµπεριλαµβάνονται 

ανηγµένες στις αντίστοιχες τιµές µονάδας. 

 

  Με τις τιµές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες 

εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, 

υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ).  

 

 Με τις τιµές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζηµιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά µέσα 

και δεν συµπεριλαµβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων µε τα µέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών µέσων στερέωσης, 

αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 

Ανάλυση εργασίας  

καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεµα, µε χρήση συνήθους 

κρουστικού εξοπλισµού  22.10.01* m3 1,000000*  28,00=  28,00 

µεταφορά υλικών ή προιόντων, εκτός 

πόλεως, σε απόσταση >= 5Km, σε οδούς 

καλής βατότητας  Ο∆ΟΜΕΤ2.1.2 m3Km 10,000000*  0,19=  1,90 

 

Τιµή ανα m3 είκοσι εννέα ευρώ & ενενήντα λεπτά   (29,90 €) 

 

ΑΤ 1.4 

 

Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια  (Ο∆ΟΒ4.1) 

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο3121Β 

 Κατασκευή επιχώµατος από διαβαθµισµένο θραυστό υλικό λατοµείου στις θέσεις διαµόρφωσης πεζοδροµίων, µεταξύ της 

επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος" και της στάθµης έδρασης των τσιµεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης 

πεζοδροµίων, µε βαθµό συµπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 Εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων". 

 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

· η προµήθεια του θραυστού υλικού λατοµείου και του νερού διαβροχής, και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από 

οποιαδήποτε απόσταση,  

· η σταλία των µεταφορικών µέσων,  

· η διάστρωση, µόρφωση, διαβροχή και συµπύκνωση του θραυστού υλικού µε µηχανικό εξοπλισµό καταλλήλων 

διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθµό συµπύκνωσης 

 

 Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

 



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r 

6 

 Τιµή ανά κυβικό µέτρο 

Ανάλυση εργασίας  

επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια  Β 4.01* m3 1,000000*  7,70=  7,70 

µεταφορά υλικών ή προιόντων, εκτός 

πόλεως, σε απόσταση >= 5Km, σε οδούς 

καλής βατότητας  ΜΕΤ2.1.2 m3Km 10,000000*  0,19=  1,90 

 

Τιµή ανα m3 εννέα ευρώ & εξήντα λεπτά   (9,60 €) 

 

ΑΤ 1.5 

 

Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος Β500C  (Ο∆ΟΒ30.2) 

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο2612 

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

και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε 

οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-

01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

 

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

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

 

 Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού (χάλυβας Β500A, Β500C και 

δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού.  

 

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

και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  

 

 Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων 

(αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 

επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, 

µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των 

οπλισµών. 

 

 Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος 

παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων 

βάσει ζυγολογίου. 

 

Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολληµένα 

πλέγµατα και 

δικτυώµατα 

Ονοµ.  

διάµετρος 

(mm) 

Β500C Β500Α Β500C Β500Α Β500C 

Ονοµ. 

διατοµή  

(mm
2
) 

Ονοµ.  

µάζα/ 

µέτρο  

(kg/m) 

5,0  Φ  Φ  19,6 0,154 

5,5  Φ  Φ  23,8 0,187 

6,0 Φ Φ Φ Φ Φ 28,3 0,222 

6,5  Φ  Φ  33,2 0,260 

7,0  Φ  Φ  38,5 0,302 

7,5  Φ  Φ  44,2 0,347 

8,0 Φ Φ Φ Φ Φ 50,3 0,395 

10,0 Φ  Φ  Φ 78,5 0,617 

12,0 Φ  Φ  Φ 113 0,888 

14,0 Φ  Φ  Φ 154 1,21 

16,0 Φ  Φ  Φ 201 1,58 

18,0 Φ     254 2,00 
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20,0 Φ     314 2,47 

22,0 Φ     380 2,98 

25,0 Φ     491 3,85 

28,0 Φ     616 4,83 

32,0 Φ     804 6,31 

40,0 Φ     1257 9,86 

 

 Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, 

περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

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

πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

· Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

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

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

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

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

(εργασία και υλικά). 

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

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 

 

Τιµή ανα Kgr ένα ευρώ & δέκα πέντε λεπτά   (1,15 €) 

 

ΑΤ 1.6 

 

Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα Β500C  (Ο∆ΟΒ30.3) 

Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ7018 

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

και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε 

οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-

01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

 

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

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

 

 Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού (χάλυβας Β500A, Β500C και 

δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού.  

 

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

και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  

 

 Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων 

(αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 

επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, 

µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των 

οπλισµών. 

 

 Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος 

παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων 

βάσει ζυγολογίου. 

 

Πεδίο εφαρµογής Ονοµ.  

διάµετρος 

(mm) 
Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολληµένα 

πλέγµατα και 

δικτυώµατα 

Ονοµ. 

διατοµή  

(mm
2
) 

Ονοµ.  

µάζα/ 

µέτρο  

(kg/m) 
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Β500C Β500Α Β500C Β500Α Β500C 

5,0  Φ  Φ  19,6 0,154 

5,5  Φ  Φ  23,8 0,187 

6,0 Φ Φ Φ Φ Φ 28,3 0,222 

6,5  Φ  Φ  33,2 0,260 

7,0  Φ  Φ  38,5 0,302 

7,5  Φ  Φ  44,2 0,347 

8,0 Φ Φ Φ Φ Φ 50,3 0,395 

10,0 Φ  Φ  Φ 78,5 0,617 

12,0 Φ  Φ  Φ 113 0,888 

14,0 Φ  Φ  Φ 154 1,21 

16,0 Φ  Φ  Φ 201 1,58 

18,0 Φ     254 2,00 

20,0 Φ     314 2,47 

22,0 Φ     380 2,98 

25,0 Φ     491 3,85 

28,0 Φ     616 4,83 

32,0 Φ     804 6,31 

40,0 Φ     1257 9,86 

 

 Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, 

περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

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

πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

· Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

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

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

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

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

(εργασία και υλικά). 

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

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 

 

Τιµή ανα Kgr ένα ευρώ & δέκα πέντε λεπτά   (1,15 €) 

 

ΑΤ 1.7 

 

∆ιαµόρφωση σταµπωτών δαπέδων ποδηλατοδρόµων εξωτερικών χώρων  (ΟΙΚΝ .78.95) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7316 

 Σταµπωτό δάπεδο ποδηλατόδροµου από σκυρόδεµα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, µε δοµικό πλέγµα Τ131 ποιότητας Β500C και ίνες 

πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, έγχρωµο, µε επίπαση σκληρυντικού χρώµατος, και χρώµατος αρµών, µε επιµέλεια της 

τελικής επιφάνειας µε συρµατόβουρτσα, σε συνδυασµό µε κυβόλιθους , οιουδήποτε σχεδίου, µε οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρµογής 

µε κυβόλιθους , στερεωµένους µε κονίαµα των 450 kg τσιµέντου στην υπάρχουσα υποδοµή, σε γραµµικό σχέδιο. 

 

 Πλήρης περαιωµένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέµατος, 

τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας και την αρχιτεκτονική µελέτη. 

 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

 

§ η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και τυχόν άλλες κατασκευές),  

§ η επίπαση στο νωπό σκυρόδεµα του σκληρυντικού χρώµατος (σε σκόνη) σε δύο στρώσεις κάθετες µεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) 

και η τελική επεξεργασία της προκύπτουσας επιφάνειας. 

§ η επιµέλεια µε συρµατόβουρτσα στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. 

§ η κοπή των αρµών διαστολής ανά 4,00 µ. περίπου , σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη, µετά την πάροδο 12 ωρών 

§ η πλύση µε νερό και διάλυµα οξέων για την αποµάκρυνση του πλεονάζοντος χρώµατος αρµών και την αποκάλυψη της τελικής 

επιφάνειας. 
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§ η προστασία της τελικής επιφάνειας µε µία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι (sealer) µε ανάλωση 200 ml/m2. 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

Γενική περιγραφή οµάδας 78 :  
 Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 78 έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 

 Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιµετρώνται µε βάση το εξωτερικό τους περίγραµµα, χωρίς 

να αφαιρούνται οι οπές και αποτµήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση φωτιστικών ή την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων 

και εξαρτηµάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή απότµησης  είναι έως 0,50 m2. 

 

 Τυχόν µεγαλύτερες οπές ή αποτµήσεις θα αφαιρούνται. 

 

Τιµή ανα m2 είκοσι πέντε ευρώ & µηδέν λεπτά   (25,00 €) 

 

ΑΤ 1.8 

 

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

σκυρόδεµα C16/20  (Ο∆ΟΒ29.3.1) 

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο2532 

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

ρεµάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. µε 

σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο. 

 

Γενική περιγραφή οµάδας Β-29 :  

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

µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων 

µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 

  

 Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 

 

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

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

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

ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηρότυπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και 

εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολοδόµησης, αναρριχόµενοι 

σιδηρότυποι κλπ),  

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

καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέµατος 

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

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

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

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

 

 Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 

 

• οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

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

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

δοκών),  

• η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

• οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m 

ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  
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• η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν 

τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη 

της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων 

κλπ). 

 

 Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, 

µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών 

διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm
2
 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, 

αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

 

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

της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

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

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

 

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

µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και 

δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 

κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

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

 

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

01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων 

 

 Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα 

 

Τιµή ανα m3 ενενήντα τέσσερα ευρώ & είκοσι λεπτά   (94,20 €) 

 

ΑΤ 1.9 

 

Πλακόστρωση µε κυβόλιθους  (ΠΡΣΝ. Β6) 

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο2922 

 Κατασκευή πλακόστρωσης µε κυβόλιθους διαστάσεων επιλογής της υπηρεσίας , µε διάκενο 0,50-2,0 cm µεταξύ τους. . Οι κυβόλιθοι 

θα είναι τοποθετηµένοι σε στρώση άµµου πάχους 3 cm και τα διάκενα θα γεµίζουν µε κηπευτικό χώµα. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται 

οι δαπάνες κατασκευής της υπόβασης, προµήθειας και µεταφοράς των υλικών καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού 

και των εργαλείων που απαιτούνται. 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

Τιµή ανα m2 τριάντα πέντε ευρώ & µηδέν λεπτά   (35,00 €) 
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ΑΤ 1.10 

 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙ∆ΩΝ κλπ  (Ο∆ΟΝ.Β52) 

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο2922 

 Πλακόστρωση πεζοδροµίων, νησίδων κλπ, βοτσαλωτές κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, µε 

επιφανειακή στοιβάδα από βότσαλα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και 

πλατειών’’ 

 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

· η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των πλακών και των υλικών στερέωσης και αρµολόγησης,  

· η τοποθέτηση των πλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούµενου από ένα 

µέρος ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 180 kg τσιµέντου ανά m3,  

· η αρµολόγηση µε τσιµεντοµαρµαροκονία µε λευκό τσιµέντο σε αναλογία 650 kg τσιµέντου ανά m3 µαρµαροκονίας και ο 

καθαρισµός των αρµών .  

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο έτοιµης πλακοστρώσεως 

 

Τιµή ανα m2 δέκα τρία ευρώ & ογδόντα λεπτά   (13,80 €) 

 

ΑΤ 1.11 

 

ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  (Ο∆ΟΒ51) 

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο2921 

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

έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, 

προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση 

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

 

 Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι όµβρων καταστρώµατος οδών 

υπενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’. 

 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

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

έδρασης,  

· η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και 

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

κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους 

και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m
3
 άµµου. 

 

 Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασης του, η οποία επιµετράται 

ιδιαιτέρως. 

 

Τιµή ανα m εννέα ευρώ & εξήντα λεπτά   (9,60 €) 

 

ΑΤ 1.12 

 

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο, ταινίες επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως 

εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. (εργασία και υλικά)  (ΟΙΚ74.90.4) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7494 
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 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο µαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους έως 10 cm. Υλικά 

και εργασία πλήρους κατασκευής. 

 

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 

 

Τιµή ανα m δέκα τέσσερα ευρώ & εξήντα λεπτά   (14,60 €) 

 

 

 
 
   ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      
Λουτράκι 24.7.2017                     Λουτράκι 24.7.2017 
 
                                         
 
 

 

 
∆. Μακρίδης                                   ∆. Μακρίδης                                                 
Τοπ. Μηχανικός                                  Τοπ. Μηχανικός   

 

 

 
 
 
   

    
 
      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
  Λουτράκι  24.7.2017 

 

Ι. Καπετανόπουλος  

   Πολ. Μηχανικός  

 


