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Σελίδα 1 από 16 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 2 από 16 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 3 από 16 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 4 από 16 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 5 από 16 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

Σελίδα 6 από 16 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 

 
ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1.01 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ν\Α01 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών 

   Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 1110 100%  
Εκσκαφή, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών 

επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύµφωνα µε τη µελέτη, είτε για την 

έδραση επιχωµάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισµό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα 

για την κατασκευή επιχωµάτων, προϊόντα ορυγµάτων. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η προσέγγιση των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων, και η εκσκαφή µε κάθε µέσον, 

 
- η εκρίζωση, η κοπή και η αποµάκρυνση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου (πλην εκείνων που 

θα παραδοθούν προς εκµετάλλευση), 

 

- η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η µόρφωση παρειών και σκάφης, 

 
- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, 

 

- οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, 

είτε για προσωρινή απόθεση, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για 

απόρριψη σε επιτρεπόµενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, 

 
- οι τυχόν ενδιάµεσες φορτοεκφορτώσεις και µετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούµενος χώρος 

των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και διαµόρφωσή τους σε 

σειράδια και η διαφύλαξή τους µέχρι ν χρησιµοποιηθούν στο έργο. 

 

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιµή περιλαµβάνεται, εκτός από τη µεταφορά 

τους, και η διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των περιβαλλοντικών 

όρων του έργου. 

Σελίδα 7 από 16 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε παραλαβή επί αυτοκινήτου. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ : 0,38 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 5km (>=5km) 

(0,19€/m3.km)     5 x 0,19 =    0,95 

Συνολικό κόστος άρθρου 1,33 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 1,33 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα τρία λεπτά 

A.T. : 2.01 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ν\Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 

   Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3211Β 100%  
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου 

σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση 

κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την 

έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη 

γεωµετρική επιφάνεια. 

 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε παραλαβή επ'αυτοκινήτου. 

 
ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 25km(>=5km) 

(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75 

Συνολικό κόστος άρθρου 16,25 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 16,25 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 2.02 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ν\Γ05 Κατασκευή ερεισµάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3311Β 100%  
Κατασκευή στρώσεων ερείσµατος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό υλικό λατοµείου, σύµφωνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά". 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται: 

- η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών, 

 

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 
- οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων, 

 

- η διάστρωση, η διαβρoxή και η συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη 

γεωµετρική επιφάνεια και ο επιθυµητός βαθµός συµπύκνωσης. 

 
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε παραλαβή επ'αυτοκινήτου. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένων στρώσεων ερείσµατος. 

        

Σελίδα 8 από 16 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 
ΕΥΡΩ : 12,60 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 25km(>=5km) 

(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75 

Συνολικό κόστος άρθρου 17,35 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 17,35 

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 3.01 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆02.2 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος, σε βάθος έως 6 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1132 100%  
Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση αποξεστικού µηχανήµατος 

(φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και 

κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος". 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος 

 

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις προβλεπόµενες από την 

µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

 
- Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 

- Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού 

 
- Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής εργοταξιακής 

σήµανσης 

 

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 6 cm. 

 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσµατος 

υφιστάµενου οδοστρώµατος. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,45 

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 3.02 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆02.3 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος, σε βάθος έως 8 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1132 100%  
Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση αποξεστικού µηχανήµατος 

(φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και 

κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος". 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος 

 
- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις προβλεπόµενες από την 

µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

 

- Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 
- Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού 

 

- Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής εργοταξιακής 

σήµανσης 

 
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 8 cm. 

 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσµατος 

υφιστάµενου οδοστρώµατος. 

        

Σελίδα 9 από 16 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 
Ευρώ (Αριθµητικά): 1,85 

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : 3.03 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆03 Ασφαλτική προεπάλειψη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4110 100%  
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. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,20 

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 3.04 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4120 100%  
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών 

στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό 

γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και 

υπαίθρια έργα. 

 
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) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται). 

 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,45 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 3.05 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆06 Ασφαλτικές στρώσεις µεταβλητού πάχους επιµετρούµενες κατά βάρος 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4421Β 100%  
Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή 

Σελίδα 10 από 16 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 
ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 

µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά 

αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την 

ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος". 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την 

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

 
- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 

 

- η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου και η διάστρωσή του 

 
- η σταλία των µεταφορικών µέσων 

 

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

προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

 
- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη 

των επιφανειακών ιχνών 

 

- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία τριγωνικών εγκοπών 

κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις 

εργασίες κλπ.) 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική 

προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα. 

 

Επιµέτρηση µε βάση ζυγολόγια προσκοµιζοµένου προς διάστρωση ασφαλτοµίγµατος. 

 
Τιµή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος. 

ΕΥΡΩ : 78,80 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 25km(>=5km 

(0,19€/m3.km)       25 / 1,70   x 0,19 =    2,79 

 

Συνολικό κόστος άρθρου 81,59 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 81,59 

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και πενήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 3.06 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής 
ασφάλτου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4521Β 100%  
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση 

και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε 

θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 

και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος". 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την 

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

 

- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 

 

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

 

- η σταλία των µεταφορικών µέσων 

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

προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

 

- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη 

των επιφανειακών ιχνών. 

 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου. 
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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: 

 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου. 

. 

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 25Km (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      25 x0,05x 0,19 =    0,24 

Συνολικό κόστος άρθρου 7,94 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 7,94 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 4.01 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε01.1.5 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται 
µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1317-2, 
λειτουργικού πλάτους W3 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2653 100%  
1. Γενικά 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστηµάτων Συγκράτησης Οχηµάτων (ΣΑΟ) κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύµφωνα µε την βασιζόµενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ µελέτη σήµανσης-ασφάλισης της οδού. 

 
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται: στηθαία ασφαλείας µεταλλικά ή από σκυρόδεµα, απολήξεις αρχής και 

πέρατος, οι συναρµογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήµατα Απορρόφησης Ενέργειας 

Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.). 

 

Τα στηθαία ασφαλείας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται µε βάση τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 
- Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 

- Λειτουργικό πλάτος: 

* κατηγορία W1:   0,60 m 

* κατηγορία W2:   0,80 m 

* κατηγορία W3:   1,00 m 

* κατηγορία W4:   1,30 m 

* κατηγορία W5:   1,70 m 

* κατηγορία W6:   2,10 m 

* κατηγορία W7:   2,50 m 

* κατηγορία W8:   3,50 m 

 
- Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 

- ∆ιαµόρφωση: µονόπλευρα, αµφίπλευρα 

 

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται από τα 

πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο µέρος 5 του προτύπου. 

 
Οι τιµές µονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστηµένα συστήµατα, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο του 

κατασκευαστή (installation manual) και περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα από την µελέτη 

οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα). 

 

Τα επιµετρούµενα µήκη των συναρµογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και διαφορετικής 

δυναµικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχηµάτων σ' αυτά, θα κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο 

ικανότητας συγκράτησης. 

 
Τα ειδικά τεµάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαµβάνονται ανηγµένα στις ανά τρέχον µέτρο τιµές 

µονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιµετρώνται ως µήκη των αντιστοίχων στηθαίων µε προσαύξηση 5%. Η 

προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες διαµόρφωσης και εγκατάστασης των 

στοιχείων βύθισης. 

 

Στην τιµή µονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαµβάνεται και η δαπάνη της αντισκωριακής 

προστασίας αυτών µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 

 

2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραµµή οδοστρώµατος 

Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να τηρούν τις 

ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαµόρφωσης: 
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- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

- Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ' αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) σύµφωνα µε τη 

µελέτη 

- Ελάχιστο πλάτος ζώνης, µεταξύ της εµπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της οριογραµµής του 

οδοστρώµατος, ίσο προς το προβλεπόµενο στην εφαρµοζόµενη τυπική διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το 

πολύ, κατά 0,10 m. 

 

3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραµµή τεχνικών έργων 

Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να τηρούν τις 

ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαµόρφωσης 

: 

- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

- Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ' αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για την 

περίπτωση τοίχων στέψης, σύµφωνα µε τη µελέτη 

- Συνολικό πλάτος πεζοδροµίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύµφωνα µε τη µελέτη 

- Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώµατος 0,25 m, για την περίπτωση γέφυρας ή τοίχου 

στέψης 

- Ελάχιστο πλάτος διαδρόµου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή µεγαλύτερο αν προδιαγράφεται διαφορετικά) 

για την περίπτωση γέφυρας 

- Ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο µε το προβλεπόµενο στην εφαρµοζόµενη τυπική 

διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m 

 

Για εφαρµοζόµενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται µε το κιγκλίδωµα (εφ' όσον το σχετικό ΣΑΟ της µελέτης δεν 

απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιµή µονάδας του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ θα περιλαµβάνεται και η 

επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαµόρφωσης του κιγκλιδώµατος (συρµατόσχοινο κλπ), σε σχέση 

µε το αντίστοιχο της µελέτης. 

 
4. Eπιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 

Το εφαρµοζόµενο Σύστηµα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές 

νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, 

ΣΑΟ και της σχετικής διαµόρφωσης της νησίδας. 

- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

- Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης µε τις επ' αυτής κατασκευές σύµφωνα µε τη µελέτη 

- ∆ιασφάλιση της ανεµπόδιστης κατασκευασιµότητας των προβλεπόµενων κατασκευών (υδραυλικών,. Η/Μ 

κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύµφωνα µε τη µελέτη και, µε την προϋπόθεση ότι το δοµικό πλάτος του 

εφαρµοζόµενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, µεγαλύτερο µέχρι 0,10 m, σε σχέση µε το ΣΑΟ της µελέτης. 

- ∆ιασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρµοζόµενης τυπικής διατοµής της µελέτης, µεταξύ 

της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραµµής του οδοστρώµατος 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου ΣΑΟ, ανάλογα µε τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης αυτού, και 

υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4, ως εξής : 

 

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, 

κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. 

 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W3. 

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 43,00 

(Ολογράφως) : σαράντα τρία 

A.T. : 4.02 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε08.3 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, πλήρως αντανακλαστικές, µε 
υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100%  
Προµήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήµανσης οδών, µε ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη 

αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, 

την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)". 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 3 

mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 

12899-1 και φέρει αναγραφές και σύµβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική µεµβράνη υψηλής 

αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από µεµβράνη µαύρου χρώµατος για τις 

πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθµό της 

πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστού και την ηµεροµηνία κατασκευής της 

 
- η κατασκευή πλαισίου από µορφοδοκούς κράµατος αλουµινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της 

πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 

 

- τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισµένα εν θερµώ κατά 

ΕΝ ISO 1461. 

 
- η µεταφορά των πινακίδων και των εξαρτηµάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα 

συσκευασµένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

 

- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 

 
- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν 

απαιτείται) 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 92,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο 

A.T. : 4.03 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε09.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100%  
Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε αντανακλαστικό 

υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την µελέτη 

και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)" 

 

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 

- η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της, 

 
- η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 

 

- και η στερέωσή της επί του ιστού. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 

 

Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 53,70 

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 4.04 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε09.4 Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθους 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100%  
Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε αντανακλαστικό 

υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την µελέτη 

και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)" 

 

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 

- η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της, 

 
- η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 

 

- και η στερέωσή της επί του ιστού. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 

 

Ρυθµιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 
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α. τριγωνικές   (Ρ-1)      πλευράς 0,90 m 

β. οκταγωνικές  (Ρ-2)      εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 

γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60 m 

δ. τετραγωνικές (Ρ-6)      πλευράς 0,65 m 

ε. κυκλικές                διαµέτρου 0,65 m 

Ευρώ (Αριθµητικά): 53,70 

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 4.05 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'') 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2653 100%  
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα 

S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (σπειρώµατος: thread size R = 1 1/2", 

dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 mm), µήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-

07-00 "∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης". 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε στεφάνη στέψης για την στερέωση 

της πινακίδας, ηµικυκλική ή σχήµατος "Π" (ανάλογα µε τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο 

για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 12 mm µήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του 

στύλου έναντι συστροφής (περιλαµβάνεται) 

 

- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαµέτρου 30 cm 

 
- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει κατακόρυφος και η 

πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά). 

 

Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου DN 40 mm (1 1/2"). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 31,10 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και δέκα λεπτά 
 
 

A.T. : 4.06 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε17.1 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788 100%  
∆ιαγράµµιση 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. 

 

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή. 

 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος. 

Σελίδα 15 από 16 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

 
Ευρώ (Αριθµητικά): 3,80 

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά 

        
 

ΒΕΡΟΙΑ   7/  12 /2017 

                      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                                                         Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. 

 

 

 

                              ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΥΓΚΩΝΗ                                                                        ΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ              

                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Δ’β                                                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ  με Α’ β                                                                        

                                                                                                                                                                       

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Το παρόν τεύχος, όπως συντάχθηκε από το τμήμα Σ.Ε. 

με την υπ’ αριθμ.   Φ2.4.3/42/2647/520541/07-12-2017 

απόφαση της ΥΠΟΔ. ΤΕ. Π.Ε. Ημαθίας 

 

Ο Προϊστάμενος  της ΥΠΟΔ. ΤΕ.Π.Ε.    ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ  με Α’β 

 

 

        

Σελίδα 16 από 16 
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