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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

Φιλλύρα, 
 

ΕΡΓΟ:   

27/01/2023 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 
 

Αρ. Μελέτης: 
Κ.Α.: 
CPV : 

15/2023 
30.7323.04 
45233120-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική περιγραφή 
2. Προμέτρηση 
3. Αναλυτική Προμέτρηση 
4. Προϋπολογισμός  
5. Τιμολόγιο Μελέτης 
6. Συγγραφή υποχρεώσεων  
7. ΣΑΥ 
8. ΦΑΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

Φιλλύρα, 
 

ΕΡΓΟ:   

27/01/2023 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 
Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 
 

Αρ. Μελέτης: 
Κ.Α.: 
CPV : 

15/2023 
30.7323.04 
45233120-6 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η παρούσα μελέτη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ» προβλέπει τις 
εργασίες ασφαλτόστρωσης οδών εντός του οικισμών Οργάνης, Αράτου και Αρχοντικών του Δήμου Αρριανών. 
Οι οδοί σε αρκετά σημεία παρουσιάζουν φθορές από την χρήση, τις καιρικές συνθήκες και την παλαιότητα. Το 
έργο αποσκοπεί αφενός στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και αφετέρου στην βελτίωση της ασφάλειας 
και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων που διαμένουν εκεί. 

Το έργο αυτό περιλαμβάνει τα τμήμα του δικτύου του οικισμού, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Χαρτογραφική απεικόνιση τμημάτων ασφαλτόστρωσης 

 
ΟΡΓΑΝΗ 
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ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ 

 

 
ΑΡΑΤΟΣ 

 
Η περιοχή μελέτης αφορά οδούς εντός του οικισμού, εμβαδού περίπου 2.280,00 μ2 στον Άρατο, 1.240,00 μ2 
στην Οργάνη και 360 μ2 στα Αρχοντικά. Στους οδούς και συγκεκριμένα σε τμήματα που χρήζουν από ασφαλτική 
ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους προκειμένου να σφραγιστούν κάποιες μεγάλες φθορές (λακκούβες) 
του οδοστρώματος, θα προηγηθεί συγκολλητική ασφαλτική επάλειψη πριν την διάστρωση του ασφαλτικού 
υλικού. Προβλέπεται να γίνει προσαρμογή των υφιστάμενων φρεατίων υδροσυλλογής ή φρεατίων επισκέψεως 
ομβρίων και ακαθάρτων, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στην τελική στάθμη της ασφαλτικής στρώσης. 

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α/2016), καθώς και των συναφών 
Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτά ισχύουν. 
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ- 1312/Β/24-
8-10) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των 
αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης να καταθέσει στην Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων 
από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (παρ. 3β.3 του αρθ. 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010). 

- Ο γενικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 120.000,00 € και αναλύεται σε: 
- Δαπάνη Εργασιών 66.797,60 € 
- Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 12.023,57 € 
- Απρόβλεπτα (ποσοστού 15 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 11.823,18 €  
- Πρόβλεψη αναθεώρησης 6.129,84 € 
- Φόρος προστιθέμενης Αξίας (24%) 23.225,81 € 

 
 

Φιλλύρα 27/01/2023  Φιλλύρα 27/01/2023 
Ο Συντάξας  Θεωρήθηκε 

  Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

  
 

Μεμέτ Εμίν Χαμζά 
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

 Ευάγγελος Καραολάνης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Αρ. Έργου : 15/2023

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ. Μον.
Mετρ. ΠοσότηταΚωδικός

Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

1 Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του
καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.

ΝΑΥΔΡ 16.07.01 20,001 ΤΕΜ

2 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

ΝΑΟΙΚ 22.15.02 1,002 m3

2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ03 3.640,003 m2

2 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος ΝΑΟΔΟ Δ06 240,004 ton

3 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού ΝΑΟΔΟ Δ08.Α 4.000,005 m2

4 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΝΑΟΔΟ Δ01 50,006 m

Φιλλύρα       27-01-2023        Φιλλύρα        27-01-2023
Θεωρήθηκε

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Συντάξας

Μεμέτ Εμίν Χαμζά
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Ευάγγελος Καραολάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Σελίδα 1 από 1



1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ = 20,00 τεμ

ΣΥΝΟΛΟ = 1,00 m3

2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Άρατος 400 * 6 = 2400,00 m2

Οργάνη 310 * 4 = 1240,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 3.640,00 m2

Άρατος 400 * 6 = 2400,00 m2

Οργάνη 310 * 4 = 1240,00 m2

Αρχοντικά 60 * 6 = 360,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 4.000,00 m2

Άρατος
400 * 6 * 0,03 * 2,41 = 173,52 tn

Οργάνη
310 * 4 * 0,03 * 2,41 = 89,65 tn

Στρογγυλοποίηση = 1,83 th

ΣΥΝΟΛΟ = 265,00 tn

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ CPV : 45233120-6

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 15/2023

30.7323.04

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1.1. Α.Τ.: 1 (ΝΑΥΔΡ 16.07.01) Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και 
επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου. (τεμ)

1.2. Α.Τ.: 2 (ΝΑΟΙΚ 22.15.02) Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με 
χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης (m3)

2.1. Α.Τ.: 3 (ΝΑΟΔΟ Δ03) Ασφαλτική προεπάλειψη (m2)

2.2. Α.Τ.: 5 (ΝΑΟΔΟ Δ08.Α) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού (m2)

2.3. Α.Τ.: 4 (ΝΑΟΔΟ Δ06) Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος (tn)



ΣΥΝΟΛΟ = 1,00 m

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 

του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Μεμέτ Εμίν Χαμζά

Ο Συντάξας Μηχανικός
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

2.4. Α.Τ.: 6 (ΝΑΟΔΟ Δ01) Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (m)

Φιλλύρα, 27-01-2023 Φιλλύρα, 27-01-2023



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Αρ. Έργου : 15/2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
ΆρθρουA/A Είδος Εργασιών Α.Τ. Μον.

Mετρ. Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)Κωδικός
Αναθεώρησης

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Προσαρμογή εσχαρών
φρεατίων υδροσυλλογής με
την στάθμη και επίκλιση του
καταστρώματος της οδού. Για
το πρώτο άνοιγμα του
φρεατίου.

1 ΝΑΥΔΡ
16.07.01

20,00 82,00 1.640,001 ΤΕΜ50% ΥΔΡ 6327
50% ΥΔΡ 6301

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα, με χρήση
κρουστικού εξοπλισμού
μειωμένης απόδοσης

2 ΝΑΟΙΚ
22.15.02

1,00 170,00 170,002 m3ΟΙΚ 2226

Σύνολο : 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1.810,001.810,00
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Ασφαλτική προεπάλειψη1 ΝΑΟΔΟ Δ03 3.640,00 1,20 4.368,003 m2ΝΟΔΟ 4110

Ασφαλτικές στρώσεις
μεταβλητού πάχους
επιμετρούμενες κατά βάρος

2 ΝΑΟΔΟ Δ06 240,00 92,54 22.209,604 tonΝΟΔΟ 4421Β

Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας αστικής οδού

3 ΝΑΟΔΟ Δ08.Α 4.000,00 9,59 38.360,005 m2ΝΟΔΟ 4521Β

Τομή οδοστρώματος με
ασφαλτοκόπτη

4 ΝΑΟΔΟ Δ01 50,00 1,00 50,006 mΟΙΚ 2269Α

Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 64.987,6064.987,60

66.797,60
12.023,57

Άθροισμα 
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

78.821,17
11.823,18

Άθροισμα 
Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 
Πρόβλεψη αναθεώρησης

90.644,35
6.129,84

Άθροισμα 
ΦΠΑ 24,00%

96.774,19
23.225,81

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120.000,00

Φιλλύρα       27-01-2023        Φιλλύρα        27-01-2023
Θεωρήθηκε

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Συντάξας

Μεμέτ Εμίν Χαμζά
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Ευάγγελος Καραολάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Σελίδα 1 από 1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Αρ. Έργου : 15/2023

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

Σελίδα 1 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 2 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 3 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 4 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 5 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 6 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 7 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 8 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 9 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 10 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 11 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 12 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 13 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 14 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 15 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 16 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 17 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 18 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 19 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.07.01 Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του
καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.

A.T. : 1

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ 6327
50% ΥΔΡ 6301

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση λόγω
καθίζησης του φρεατίου υδροσυλλογής, με την στάθμη και επίκλιση  του
καταστρωματος της οδού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της
- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσμένων σκυροδεμάτων του τοιχώματος του φρεατίου υπό το πλαίσιο
έδρασης
- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούμενης προσθήκης επί των
τοιχίων του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρμογής με την στάθμη της οδού.
- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέματος με εποξειδική
συγκολλητική ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης με το νέο σκυρόδεμα.
- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόμενη στάθμη με χρήση
ανθεκτικών υποθεμάτων και η διάστρωση και συμπύκνωση του νέου σκυροδέματος
κατηγορίας C16/20  η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέματος
έδρασης της εσχάρας, ο καθαρισμός και η προετοιμασία της νέας επιφάνειας
έδρασης με εποξειδικές ρητίνες, το καλούπωμα και η έγχυση νέου σκυροδέματος
κατηγορίας C16/20
- Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκλεντωση και αποκομισή των προϊόντων
αποξήλωσης και τυχόν αχρήστων υλικών.

Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θράσεως) τιμολογείται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής:

 Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.
Ευρώ (Αριθμητικά) : 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 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 μέσων
κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και 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".

Καθαιρέσεις τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κ.λπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά με χρήση
ελαφρού διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά
κρουστικά και διατρητικά εργαλεία).

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν
ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην
Μελέτη του Εργου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
Ευρώ (Αριθμητικά) : 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη
A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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.
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ06 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος
A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4421Β
Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή
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.
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ΕΥΡΩ : 78,80 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο και πενήντα τέσσερα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=30km
(0,19*2,41€/ton.km)      30 x 0,458 =   13,74
Συνολικό κόστος άρθρου 92,54
Ευρώ (Αριθμητικά) : 92,54

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.Α Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού
A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή μετά
την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), με ασφαλτοσκυρόδεμα 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", συμπυκνωμένου πάχους 50 mm, αστικών οδών, με χρήση
διαστρωτή ασφάλτου (finisher).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες λόγω στενότητος χώρου, η προειδοποίηση των οδηγών να μην
σταθμεύουν τα οχήματά τους στις προς ασφαλτόστρωση οδούς με ευδιάκριτα έντυπα μηνύματα, καθώς
και η τυχόν απαιτούμενη μετακίνηση των οχημάτων μη συμμορφωθέντων οδηγών.

- Η διάνοιξη οπών αγκύρωσης (πικούνισμα) με κατάλληλο μηχάνημα (τύπου Arrow) οδών που δεν έχουν
υποστεί φρεζάρισμα.

- Η εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα ψυχρού τύπου σε αναλογία
τουλάχιστον 500 gr/m2.

- Η προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, διάστρωση με finisher και συμπύκνωση του
ασφαλτοσκυροδέματος.

- Η εργοταξιακή σήμανση σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης ασφαλτόστρωσης.
ΕΥΡΩ : 9,30 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα εννέα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=30km
(0,19*0.05€/m2.km)      30 x 0,0095 =    0,29
Συνολικό κόστος άρθρου 9,59
Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,59

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,
τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
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(Ολογράφως) : ένα
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,00

Φιλλύρα       27-01-2023        Φιλλύρα        27-01-2023
Ο Συντάξας Θεωρήθηκε

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Μεμέτ Εμίν Χαμζά
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Ευάγγελος Καραολάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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