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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Α

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1) Άρθρο 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
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Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό
συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο
με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
• οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του
σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν
δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της
εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα
εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με
τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών
έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται
εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον
των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από
την Υπηρεσία.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά
Αριθμητικά: 2,80

2) Άρθρο Α-4.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1212)
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 5,00 m, 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 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.
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•

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
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά
Αριθμητικά: 3,75

3) Άρθρο 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-18.3 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510)
ΕΥΡΩ

4) Άρθρο Α-20

Ολογράφως: εννέα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά
Αριθμητικά: 9,23

Κατασκευή επιχωμάτων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530)

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο
καθαρισμό του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων"
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
•

Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους
επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα
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της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα
γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα
βραχώδη επιχώματα.
• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό
συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
• Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε
ποσοστό 95% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων
οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια
λεία "σφραγιστική" επιφάνεια.
Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει),
η οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.
• Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών
του επιχώματος .
• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή
διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη.
• Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών
επιχωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από
χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση
τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου,
καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:
•
•
•

Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι,
οχετοί, Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)
Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών
Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών
Τιμή ανά κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Ένα ευρώ και πέντε λεπτά
Αριθμητικά: 1,05
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Β

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

5) Άρθρο Β-29.4.1 Κατασκευή
ρείθρων,
επενδεδυμένων
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2522)

τάφρων,

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και
τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς
εξασφάλιση ομαλής ροής, στρώσεις φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων
και στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C20/25.
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που
κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slipform pavers τύπου GOMACO ή αναλόγου)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εκατόν τέσσερα ευρώ
Αριθμητικά:
104,00

6) Αρθρο Β-49-1 Ν Xυτοσιδηρές σχάρες καναλιού ομβρίων 300x500x30 (mm)
Κλάσης D400
Xυτοσιδηρές σχάρες καναλιού κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας
φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση
τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της χυτοσιδηρής σχάρας χωρίς
το πλαίσιο έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης
με σκυρόδεμα.
Επιμέτρηση με βάση τα τρέχοντα μέτρα και πίνακες του προμηθευτή
Τιμή ανά τρέχον μέτρο σχάρας κλάσης D 400
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα τρία ευρώ
Αριθμητικώς:
53,00

7) Άρθρο 38.20

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος,
μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και
διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του
ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα
οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
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μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο,
τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των
ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Ράβδοι

B500C
5,0
5,5



6,0



Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα
προϊόντα
B500Α




Ονομ.

B500C

B500Α




μάζα/
μέτρο

(mm2)
(kg/m)

B500C




Ονομ.
διατομή



19,6

0,154

23,8

0,187

28,3

0,222

6,5





33,2

0,260

7,0





38,5

0,302

7,5





44,2

0,347



50,3

0,395

8,0









10,0







78,5

0,617

12,0







113

0,888

14,0







154

1,21

16,0







201

1,58

18,0



254

2,00

20,0



314

2,47

22,0



380

2,98

25,0



491

3,85
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Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Ράβδοι

28,0

B500C


32,0
40,0

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα
προϊόντα
B500Α

Ονομ.

B500C

B500Α

Ονομ.
διατομή

μάζα/
μέτρο

(mm2)
(kg/m)

B500C
616

4,83



804

6,31



1257

9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα
ακόλουθα:
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα
τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν
στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και
πληρωμή αυτών.
• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος
από το δάπεδο εργασίας.
• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιμή ανά χιλιόγραμμο
(kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων
τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Άρθρο 38.20.03

ΕΥΡΩ

Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

Ολογράφως: Ένα ευρώ και ένα λεπτό
Αριθμητικά: 1,01

8)Άρθρο Β-49

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΕΣ
ΥΠΟΝΟΜΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6752)

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων, με τα
αντίστοιχα πλαίσια έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124,
φέρουσας ικανότητας D400, σύμφωνα με την μελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής
Εργων (ΠΚΕ).
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Για τις εσχάρες των υπονόμων έχει εφαρμογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 ‘’Εσχάρες
υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο’’
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,
• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις με κατάλληλα μέσα (πχ.
με χρήση υδραυλικού γερανοβραχίονα),
• η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθμιση της απαιτουμένης
τελικής στάθμης του καλύματος ή της εσχάρας με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων
και η πάκτωση του πλαισίου έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία.
Τιμή ανά kg τοποθετημένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυμμάτων
φρεατίων.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά
Αριθμητικά: 1,45

9) Άρθρο Β-66

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΠΚΕ)

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή
στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση,
σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ),
συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•

•

•
•

η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών,
προκατασκευασμένων στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των
φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ
το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων
και τον χειρισμό των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση
κατάλληλου γερανού)
η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η
τοποθέτηση οπλισμού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος

•
•

η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων
με μη συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα
• η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,
• η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων
• η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου
• η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή
της στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:
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•
•
•

η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν
η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του
εσωτερικού ύψους τους πέραν των 1200 mm
η κατασκευής λαιμού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή
στραγγιστηρίων

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου
Άρθρο Β-66.1:

Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τετρακόσια τριάντα οκτώ ευρώ
Αριθμητικά: 438,00

10) Aρθρο 9.41 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός
καταστρώματος της οδού
Άρθρο αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7
Προκατασκευασμένα φρεάτια, υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης
ή διακλάδωσης δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1 από μη
πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή
πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και
στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση εκτός του καταστρώματος της οδού, σε
βάθος μέχρι 1,25 m.
Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (D), τον
αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό
στοιχείο βάσης, τον θάλαμο, ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο
ύψος με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου του παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ
EN 13598-1, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης
του καλύμματος στην στέψη για την κατανομή των φορτίων.
Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων
(κανάλια ροής) των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα
είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική
διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση
σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου.
Η κωνική απόληξη θα είναι διαμέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύμματος
και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
•

Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από
την μελέτη διαστάσεων, με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης (όπου
απαιτείται), τους δακτυλίους στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και τα πάσης
φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE,
PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την μελέτη).
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•

•

•

•

Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες
διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν
απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση
των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε
απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών
και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις – αποξηλώσεις και οι τυχόν
απαιτούμενες αντλήσεις.
Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή του φρεατίου.
Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή του φρεατίου.
Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με
μέγιστο μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των
προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους),
κατά συμπυκνωμένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται
το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο
θάλαμος και τελικά η κωνική απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου
εξοπλισμού.
Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά
ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM)

Επισήμανση:
• Τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από
την μελέτη ύψους, ονομαστικής διαμέτρου ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου
χυτής βάσεως, με τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου, τιμολογούνται ιδιαίτερα με
βάση τα σχετικά υποάρθρα του παρόντος.
Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου
άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο
απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.
• Δεν συμπεριλαμβάνεται και τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου το κάλυμμα του φρεατίου της προβλεπόμενης από την μελέτη
φέρουσας ικανότητας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την εσωτερική
διάμετρο (ID) και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά μέτρο
μήκους στοιχείου διαμόρφωσης θαλάμου , ως εξής:
Άρθρο 9.41.01

ΕΥΡΩ

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D
400 mm, με ύψος στοιχείου πυθμένα 0,50 m, τριών
εισόδων και μιας εξόδου έως D 200 mm

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ
Αριθμητικώς: 124,00

11) Άρθρο 12.13

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U
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Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο
(PVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των
απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων,
οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ).

β.

Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και
σύνδεση του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-01.

γ.

Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα
καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες
σημάνσεως υπογείων δικτύων"

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες
PVC-U με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και
ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των
σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω,
και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:

12.13.01

Ονομαστικής πίεσης 6 at
12.13.01.05

Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Επτά ευρώ και σαράντα λεπτά
Αριθμητικώς: 7,40

12) Άρθρο 12.14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:
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Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς
τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής
χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης
κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το
ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης
-extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική
επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40)
σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum
Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων
ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία
μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά
τους, μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό,
Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι
τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable
layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία
και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων,
καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.

β.

Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και
ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως
απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ.

Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των
σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς
συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές.
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δ.

Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του
δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο
αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου.
Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και
ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των
σχετικών άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως
εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
12.14.01

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
12.14.01.05

Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 5,60

13) Άρθρο 12.36

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο
(PE), δομημένου τοιχώματος

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας
καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386,
με ενσωματωμένη ατσαλίνα.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα
του τιμολογίου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m) κατά τα ανωτέρω,
12.36.01

Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου
σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής
≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN 61386
12.36.01.06

Σωληνώσεις DN/ΟD 110 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:

Δύο ευρώ και δέκα λεπτά

Αριθμητικώς: 2,10
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Γ:

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

14) Άρθρο Γ-2.2 Βάση πάχους 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 05-03-0300 "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
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Ένα ευρώ και εξήντα πέντε
Αριθμητικά: 1,65
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ΟΜΑΔΑ Δ’

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

15) Άρθρο Δ-3

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110)

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με
όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της
επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01
"Ασφαλτική προεπάλειψη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•

•
•
•
•
•

η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση,
η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος
(θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),
ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,
η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),
η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής
ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά
Αριθμητικά: 1,20

16) Άρθρο 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
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•
•

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 Δ-8.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου
πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά
Αριθμητικά: 7,86

17) Άρθρο Ε-17 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε
σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα),
με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, 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, 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 χειρωνακτική 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 τους και στην συνέχεια η άρση τους
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος
Άρθρο Ε-17.1

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7788)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τρία και ογδόντα
Αριθμητικά: 3,80
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