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Άρθρο 1ο : Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρώµατος µε ασφαλτοσκυρόδεµα 
Κωδικός αναθεώρησης.: Ο∆Ο 4521Β 
Αποκατάσταση τοµών οδοστρώµατος µε ασφαλτοσκυροδέµα, έπειτα από επισκευή 
βλάβης από  συνεργείο της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, σε αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης 
ακαθάρτων ή οµβρίων ή ιδιωτικών παροχών των αγωγών αυτών, ήτοι: 

1.  Τοµή µε αρµοκόφτη του οδοστρώµατος, περιµετρικά του σηµείου βλάβης για την 
δηµιουργία οµαλών παρειών.  

2.  Άρση της προσωρινής επίχωσης του διανοιχθέντος σκάµµατος, στην οποία έχουν 
προβεί τα συνεργεία της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, σε βάθος 50 εκ. τουλάχιστον από την στάθµη 
κυκλοφορίας της οδού, µετά ιδιαίτερης προσοχής  και αποµάκρυνση των  προϊόντων. 

3.  Επίχωση του σκάµµατος µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου σύµφωνα 
µε το άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 5.05 «Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου» και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02, µέχρι 
στάθµη 17 εκ. χαµηλότερα από την στάθµη κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 
33εκ. 

4.  Αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην θέση της τοµής µε ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση το οποίο θα πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις της Π.Τ.Π Α265, 
συµπυκνωµένου πάχους 50 mm σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως & την 
ΕΤΕΠ 05-03-11-04  µε την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη µε ασφαλτικό 
διάλυµα τύπου ΜΕ-5 , επί βάσεως σκυροδέµατος C 16/20 , πάχους 12 εκ. & µε την 
τοποθέτηση δοµικού πλέγµατος ST IV (S 500)  

 Το σκυρόδεµα C16/20 αποζηµιώνεται µε τα συµβατικά άρθρα (ΑΤ5) και (ΑΤ11), ενώ το 
δοµικό πλέγµα ST IV (S 500) µε τα συµβατικά άρθρα (ΑΤ7) και (ΑΤ12). 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α.  Η περίφραξη του χώρου εκτέλεσης των εργασιών µε ανακλαστικό πλέγµα και η 
τοποθέτηση εργοταξιακής σήµανσης µε την τοπική ρύθµιση της κυκλοφορίας 
(πινακίδες, πλαστικά στηθαία New jersey, κώνοι κλπ).  

β.  Η εργασία και η αποζηµίωση των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, για την τοµή 
του οδοστρώµατος µε αρµοκόπτη. 

γ.  Η εργασία (εργατοτεχνικό προσωπικό ή µηχανικά µέσα) για την άρση της προσωρινής 
επίχωσης  και αποµάκρυνσης των  υλικών. 

δ.  Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, οι 
πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου 
απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους που δεν θα ξεπερνούν τα 20 cm, η 
διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η συµπύκνωση µε 
δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, ούτως 
ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη 
πυκνότητα ίση κατ΄ελάχιστο µε το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά 
την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ 13286-2). 

ε. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου & διάστρωση του ασφαλτικού  σκυροδέµατος και ο 
καθαρισµός του οδοστρώµατος µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς του 
οδοστρώµατος. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 29,09 
             (Ολογράφως) : Είκοσι εννέα ευρώ και εννέα λεπτά 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρώµατος µε ψυχρή άσφαλτο 
Κωδικός αναθεώρησης.: Ο∆Ο 4521Β 
Αποκατάσταση τοµών οδοστρώµατος µε ψυχρή άσφαλτο, έπειτα από επισκευή βλάβης 
από  συνεργείο της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, σε αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων ή 
οµβρίων ή ιδιωτικών παροχών των αγωγών αυτών, ήτοι: 



 

1.  Τοµή µε αρµοκόφτη του οδοστρώµατος, περιµετρικά του σηµείου βλάβης για την 
δηµιουργία οµαλών παρειών.  

2.  Άρση της προσωρινής επίχωσης του διανοιχθέντος σκάµµατος, στην οποία έχουν 
προβεί τα συνεργεία της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, σε βάθος 50 εκ. τουλάχιστον από την στάθµη 
κυκλοφορίας της οδού,, µετά ιδιαίτερης προσοχής και αποµάκρυνση των  προϊόντων. 

3.  Επίχωση του σκάµµατος µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου σύµφωνα 
µε το άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 5.05.01 «Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου» και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02, µέχρι 
στάθµη 16 εκ. χαµηλότερα από την στάθµη κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 
34εκ. 

4.  Αποκατάσταση οδοστρώµατος στην θέση της τοµής µε ψυχρή άσφαλτο πάχους 4 εκ. 
επί βάσεως σκυροδέµατος C 16/20 , πάχους 12 εκ. & τοποθέτηση δοµικού πλέγµατος 
ST IV (S 500). 

 Το σκυρόδεµα C16/20 αποζηµιώνεται µε τα συµβατικά άρθρα (ΑΤ5) και (ΑΤ11), ενώ το 
δοµικό πλέγµα ST IV (S 500) µε τα συµβατικά άρθρα (ΑΤ7) και (ΑΤ12). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε την: 
ΤΠ1: Έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα, από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό (ψυχρή 
άσφαλτος) 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
α. Η περίφραξη του χώρου εκτέλεσης των εργασιών µε ανακλαστικό πλέγµα και η 

τοποθέτηση εργοταξιακής σήµανσης µε την τοπική ρύθµιση της κυκλοφορίας 
(πινακίδες, πλαστικά στηθαία New jersey, κώνοι κλπ). 

β.  Η εργασία & η αποζηµίωση των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, για την 
τοµή του οδοστρώµατος µε αρµοκόφτη. 

γ.  Η εργασία (εργατοτεχνικό προσωπικό ή µηχανικά µέσα) για την άρση της 
προσωρινής επίχωσης  & αποµάκρυνσης των  υλικών. 

δ. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, 
οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά 
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους που δεν θα ξεπερνούν  20 
cm, η διαβρωχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η 
συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του 
ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε 
ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ΄ ελάχιστο µε το 95% αυτής που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά 
ΕΛΟΤ 13286-2). 

ε.  Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου  και διάστρωση της ψυχρής ασφάλτου, και ο 
καθαρισµός του οδοστρώµατος µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς του 
οδοστρώµατος 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  :  64,00 
             (Ολογράφως) :  Εξήντα τέσσερα ευρώ  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρώµατος µε σκυρόδεµα C 16/20. 
Κωδικός αναθεώρησης.: Ο∆Ο 2532 
Αποκατάσταση τοµών οδοστρώµατος από σκυρόδεµα, έπειτα από επισκευή βλάβης 
από  συνεργείο της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, σε αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων ή 
οµβρίων ή ιδιωτικών παροχών των αγωγών αυτών, ήτοι: 

1.  Τοµή µε αρµοκόφτη του οδοστρώµατος, περιµετρικά του σηµείου βλάβης για την 
δηµιουργία οµαλών παρειών.  

2.  Άρση της προσωρινής επίχωσης του διανοιχθέντος σκάµµατος, στην οποία έχουν 
προβεί τα συνεργεία της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, σε βάθος 50 εκ. τουλάχιστον από την στάθµη 
κυκλοφορίας της οδού, µετά ιδιαίτερης προσοχής, και αποµάκρυνση των προϊόντων. 



 

 3.  Επίχωση του σκάµµατος µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου σύµφωνα 
µε το άρθρο ΝΕΤ ∆Ρ 5.05 «Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου» και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02, µέχρι 
στάθµη 15 εκ. χαµηλότερα από την στάθµη κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 
35εκ. 

4.  Αποκατάσταση οδοστρώµατος στην θέση της τοµής µε σκυρόδεµα C 16/20, πάχους 15 
εκ. & τοποθέτηση σιδηρού δοµικού πλέγµατος ST IV (S 500). 

 Το σκυρόδεµα C16/20 αποζηµιώνεται µε τα συµβατικά άρθρα (ΑΤ5) και (ΑΤ11), ενώ το 
δοµικό πλέγµα ST IV (S 500) µε τα συµβατικά άρθρα (ΑΤ7) και (ΑΤ12). 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
α. Η περίφραξη του χώρου εκτέλεσης των εργασιών µε ανακλαστικό πλέγµα και η 

τοποθέτηση εργοταξιακής σήµανσης µε την τοπική ρύθµιση της κυκλοφορίας 
(πινακίδες, πλαστικά στηθαία New jersey, κώνοι κλπ). 

β.  Η εργασία & η αποζηµίωση των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, για την 
τοµή του οδοστρώµατος µε αρµοκόφτη. 

γ.  Η εργασία (εργατοτεχνικό προσωπικό ή µηχανικά µέσα) για την άρση της 
προσωρινής επίχωσης  & αποµάκρυνσης των  υλικών. 

δ. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, 
οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά 
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους που δεν θα ξεπερνούν 20 cm, 
η διαβρωχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η 
συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του 
ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε 
ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ΄ ελάχιστο µε το 95% αυτής που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά 
ΕΛΟΤ 13286-2). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς του 
οδοστρώµατος 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 22,23 
             (Ολογράφως) : Είκοσι δύο ευρώ και είκοσι τρία λεπτά 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρώµατος οδού, πεζοδροµίου, πλατείας 
ή νησίδας µε χρήση τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6804 
Αποκατάσταση τοµών οδοστρώµατος οδού, πεζοδροµίου, πλατείας ή νησίδας, µε 
χρήση τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων, έπειτα από επισκευή 
βλάβης από  συνεργείο της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, σε αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης 
ακαθάρτων ή οµβρίων ή ιδιωτικών παροχών των αγωγών αυτών, ήτοι: 

1. Άρση της προσωρινής επίχωσης του διανοιχθέντος σκάµµατος, στην οποία έχουν 
προβεί τα συνεργεία της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, σε βάθος 50 εκ. τουλάχιστον από την στάθµη 
κυκλοφορίας της οδού, µετά ιδιαίτερης προσοχής, και αποµάκρυνση των προϊόντων. 

2.  Αποκατάσταση οδοστρώµατος στην θέση της τοµής µε χρήση  τσιµεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων, που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την 
αποξήλωση και συµπλήρωσή  τους µε υλικά της αυτής υφής, χρωµατισµού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας µορφής της συνολικής επιστρωσης του χώρου 
και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 «Αποκατάσταση 
πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων» . 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
α.  Η περίφραξη του χώρου εκτέλεσης των εργασιών µε ανακλαστικό πλέγµα και η 

τοποθέτηση εργοταξιακής σήµανσης µε την τοπική ρύθµιση της κυκλοφορίας 
(πινακίδες, πλαστικά στηθαία New jersey, κώνοι κλπ). 

β.  Η εργασία (εργατοτεχνικό προσωπικό ή µηχανικά µέσα) για την άρση της 
προσωρινής επίχωσης & αποµάκρυνσης των  υλικών. 



 

γ.  Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαιτούµενων πρόσθετων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και µορφής µε τα προϋπάρχοντα. 

δ. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, 
οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά 
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους που δεν θα ξεπερνούν τα 20 
cm, η διαβρωχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η 
συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του 
ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε 
ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ΄ελάχιστο µε το 95% αυτής που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά 
ΕΛΟΤ 13286-2). 

ε. Ο καθαρισµός του οδοστρώµατος µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.   
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς του 
οδοστρώµατος. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 44,03  
             (Ολογράφως) : Σαράντα τέσσερα ευρώ και τρία λεπτά 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Παραγωγή , µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση, και συντήρηση 
σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327 
Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ’ όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και 
τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του ΝΕΤ Υ∆Ρ. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, 

του σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η 
προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, 
τσιµέντων, νερού) για την Παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το 
σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες 
των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή  
του µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην θέση διάστρωσης. 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των 
προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργάσιµου κλπ) υπό την 
εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα 
τσιµέντου στο σκυρόδεµα.  
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Αναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα ( πλην ρευστοποιητών ) που προβλέπονται από 
την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η χρήση δονητών µάζας ή/και επιφάνειας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης ( 
τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου. 

δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς στου σκυροδέµατος ( βαρέλες ), η 
µετάβαση επι τόπου, το στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, 
καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων η 
περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµιθεί στην θέση σκυροδέτησης. 



 

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων 
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το 
µέγεθος  των κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών 
αποµακρυσµένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που 
καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9,13), 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: 
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 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου 
του έργου. Επίσης η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 
ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)  κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα 
µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 82,00 
             (Ολογράφως) : Ογδόντα δύο ευρώ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων 
τεχνικών έργων. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327 
Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων για µικρά αποµακρυσµένα τεχνικά έργα, στα οποία 
το σκυρόδεµα, λόγω αποστάσεως από τις µονάδες παραγωγής πρέπει να 
παρασκευασθεί επί τόπου µε µπετονιέρα τροφοδοτούµενη µε τσιµέντο σε σάκκους. 
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µετά από πλήρη τεκµηρίωση των επί τόπου συνθηκών 
και µόνον για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας µέχρι C16/20.  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σκυροδέµατος. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 18,50 
             (Ολογράφως) : ∆έκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων 
υδραυλικών έργων 
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6311 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου, του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης 
φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, µορφής διατοµών και κατηγορίας (χάλυβα 
Β500Α, Β500C και δοµικά πλέγµατα) σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον 
και τοποθέτηση 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 ξυλότυπου 
ή της επιφάνειας 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 
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 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) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

 

Ονοµ. 
διατοµή 
(mm2) 

 
Ονοµ. 
µάζα/ 
µέτρο 
(kg/m) 

5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
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 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

Στην τιµή µονάδας, 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 αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και 
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. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 0,98 
             (Ολογράφως) : Ενενήντα οκτώ λεπτά 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 
Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση). 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, 
ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 2,90 
             (Ολογράφως) : ∆ύο ευρώ και ενενήντα λεπτά 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την 
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων 
εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 

ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 22,50 
             (Ολογράφως) : Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: Εντοπισµός και προσαρµογή κεντρικού φρεατίου αποχέτευσης 
οµβρίων, δικλίδας ή υδροσυλλογής στην στάθµη του οδοστρώµατος. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 
Προσαρµογή φρεατίου δικλίδας, εµφανούς ή καλυµµένου στην στάθµη του 
οδοστρώµατος. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- Ο εντοπισµός της θέσης του καλυµµένου φρεατίου µε χρήση ανιχνευτή 
µετάλλων, µε βάση τα υπάρχοντα σχέδια του δικτύου κλπ στοιχεία που διαθέτει 
η Υπηρεσία (σκαριφήµατα, παλιές εξασφαλίσεις κλπ), µε έρευνα σε 
οποιαδήποτε ακτίνα απαιτηθεί προς τούτο. 

- Η εκσκαφή για την αποκάλυψη του φρεατίου και η προσαρµογή του ούτως 
ώστε το κάλυµµα του φρεατίου να ευρίσκεται στην στάθµη της ερυθράς της 
οδού. 

- Η επανεπίχωση του ορύγµατος µε συµπυκνωµένο διαβαθµισµένο θραυστό 
υλικό λατοµείου και η αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα, του 
σκυροδέµατος ή της πλακόστρωσης γύρω από το κάλυµµα. 

- Η εξάρτηση της θέσεως του φρεατίου από σταθερά σηµεία (εξασφάλιση) και η 
σύνταξη σχετικού σκαριφήµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Τιµή ανά φρεάτιο δικλίδας (εντοπισµός, προσαρµογή, σκαρίφηµα). 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 60,43 
             (Ολογράφως) : Εξήντα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 



 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Θαλάσσια µεταφορά τσιµέντου. 
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6329 100% 
Για την θαλάσσια µεταφορά ενός τόνου τσιµέντου επί τόπου του έργου, µε φορτηγό και 
πορθµείο (αξία εισιτηρίου, µεταφορικού µέσου και του οδηγού). 
Τιµή ενός τόνου (1 τον.) 
 ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 90,00 
             (Ολογράφως) : Ενενήντα ευρώ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο: Πρόσθετη αποζηµίωση δοµικών πλεγµάτων και σιδηρών 
Οπλισµών όλων των κατηγοριών έργων για την θαλάσσια µεταφορά αυτών. 
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6311 100% 
Πρόσθετη αποζηµίωση δοµικών πλεγµάτων και σιδηρών οπλισµών οποιασδήποτε 
κατηγορίας και κάθε κατηγορία έργου για την θαλάσσια µεταφορά αυτών. 
Τιµή ενός κιλού (Κg) 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά)  : 0,06 
             (Ολογράφως) : Έξι λεπτά 
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