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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 

Τιμή ενός m3: € 1,05 (ένα και πέντε λεπτά) 

ΑΤ: 06 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Β01 ��.��ε�e_:,i_r._��-�ε:I ΟΔ?_�-�.��----ι 
�κσκαφή θεμελίων τεχνικών έΡΥύ..!.�.-�<!.!_Ε�ΡΡωV πλάτο_.f!..f ... �-�� ... 5_,_Ο_m _______ ,_, ___ , J ΕΤΕΠ:

,.,.,, ____ _ 

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 τεχνικώνέργων". 

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 τωνπαρειώντου 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 προϊόντωνεκσκαφώνσε 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 αόπλωντσιμεντοστρώσεωνστηνθέση 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. 

Τιμή ενός m3: € 5,90 (πέντε και ενενήντα λεπτά) 

ΑΤ: 07 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΙΚ Ν\11.01.01 1 Αναθεωρείται με: 

Εισφορά αποβλήτων Εισφορά αποβλήτων- Εκσκαφές 
+-----.. , ............................. .. 

ΕΤΕΠ: 
Αφορά το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές στο οποίο περιλαμβάνεται 
και η διαλογή των αποβλήτων και η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.

Τιμή ανά τόνο (ton) 

--------- __ , .............................. ,.,_ ...... _, ________ , __ ,_,_, __ .. 
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Τιμή ενός ton: € 1,9 (ένα και ενενήντα λεπτά) 

ΑΤ: 08 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΙΚ Ν\11.01 .02 1 Αναθεωρείται με:I 
Εισφορά αποβλήτων Εισφορά αποβλήτων -Σκυροδέματα 

· ____ · TETEri:"·-.. ·----..
-.;., _ _ ___ ,,,. ,.................. ,,___ ·---·-"···-·-·--··-·---··-·--·-·-·-· ·-·-·--·-·-·--·- -·-··-·-·---�---··"-··-·---·------·

Αφορά το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από σκυροδέματα στο οποίο περιλαμβάνεται 
και η διαλογή των αποβλήτων και η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.

Τιμή ανά τόνο (ton)

Τιμή ενός ton: € 2,5 (δύο και πενήντα λεπτά) 

ΑΤ: 09 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΙΚ 10.02 ! Αναθεωρείται με:! σικ 1103
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων j ΕΤΕΠ: 

--
. _, .......... , .. ___ ,,._,. ___ , __ .,,,, __ .,.,,, _____ ,,,,. ................. ,_, __ ,. _____ ,_,_,_,,,., .............. , __ ,_, __ , _____ , ___ ,_,_, __ ,_,_, __ ,,_,_,_, ___ ,_ _ __ ,,. , .. ,,.,,._,.,., ............. _

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια (π.χ. σε 
χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ) 

Τιμή ανά τόνο (ton) 

Τιμή ενός ton: € 7,3 (επτά και τριάντα λεπτά) 

ΑΤ: 10 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΙΚ 10.03 1 Αναθεωρείται με:! σικ 1126 
1 ΕΤΕΠ: Μεταφορά υλικών με τα χέρια 

f--,,,_,,,_., __ ,,,, ___ .. ____ ,, ___ 0,_0 __ ,.,_,_,,,_,.,,. _____ ,_,.,,.,.,.,._,_,.,,,.,.., __ ,_, __ ,_,,.,,.,, ___ ,_,,.,.,. ___ ,_,_,_,,,,_,,,,,,,,_,,_, _______ ,,.,_,,.,,,.,,,,,,,,,,.,,,_,,,,,..i,_,,.,, __ ,..,• .. ••-N•"-"-�-•••••••---·----• 

Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα, ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού 
ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή 
προσαύξησης 2,0. 

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton χ 1 Ο m) 

Τιμή ενός ton χ 10m: € 5,6 (πέντε και εξήντα λεπτά) 

ΑΤ: 11 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Β04.1 

.. Ε=..."!.ιχώματα κάτω _από τα πεζοδρόμια 

/ Αν.��εωρείται με:ι σΔσ 3121�---i
i ΕΤΕΠ: 

·--.. --·-·-·-··--·--·-·---·-·-·-··-----·-·····-···· ·-·-····- ··· ··-· ·· ··-·-·-·- ·-··-·-··-·-·--�-----·-·-·---·-·--

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 ΕΛσΤΕΝ 13286-2). 
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων". 

Στην τιμή μονάδος 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. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

Τιμή ενός m3: € 23,45 (είκοσι τρία και σαράντα λεπτά) 

ΑΤ: 12 Κωδ. άρθρου ΝΑΠΡΣ Ν\Ε1 Ο I Αναθεωρείται με:
Φυτευτικό χώμα ·-------·- ΕΤΕΠ: 

-
�··········· ·····-·-··· .. ····· ····· ········· · ···· · ····· ··--·····---- . -----·--·--··-·---·--·-·-·---·- ·-·-·-·-··-·---·--·-·-·----·-·-·-·-··-·-·-·--·-····-·-·-·-·-··-·····-· ·-·-·-·-··--·--·� ·-

Φυτευτικό χώμα κατάλληλο για άνθη/ δένδρα της εγκρίσεως της επίβλεψης διαστρωμένο σε πάχος κατ' 
ελάχιστον Ο,4μ. 

Προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση. 

Τιμή ενός m3: € 120 (εκατόν είκοσι) 

σελ. 4 από 18 





























μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις και τέσσερες οπές αποστράγγισης στον πυθμένα, βαμμένου με 
σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολuεστερικής βάσεως. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τιμή ενός τεμ: € 200 (διακόσια) 

Αθήνα_'--'-"c......,ο,,...-. 
Ο Σuντάξας 

Για το 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ 
ΚΟΡΥΖΗ 6 -117 43 ΑΘ 

Τηλ. 21 ο 9227708

nou εκπροσωπε\ται απ

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

ΤΥ ΛΙΓ ΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
n.E.4 Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ/ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

,.· 
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