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ΑΡΘΡΑ 

           
A.T. : 1 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1.ΣΧΑΝ Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 1123.Α 100%   
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 
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- 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  θέσεις Α.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/2010). 
 
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων 

και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, 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 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 
 
-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. 
 
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. 
 
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. 
Tιμή ενός m3 ευρώ 0,700 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 21(>=5km), με παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      21x 0,22 =    4,62 
Συνολικό κόστος άρθρου 5,32 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,32 

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα δύο λεπτά 

           
A.T. : 2 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 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. 
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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 γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της στρώσεως, 

σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους. 

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 21 (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      21 x 0,19 =    3,99 
Συνολικό κόστος άρθρου 15,49 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,49 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και σαράντα εννέα λεπτά 

           
A.T. : 3 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.4.ΣΧΑΝ Τσιμεντόστρωση οδού με C 16/20  (συντήρηση) 

Σχετικό : ΟΔΟΝ 2532 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2532 100%   
Για την συντήρηση οδού κατασκευασμένης από σκυροδέμα, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης, από θραυστό υλικό λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, με 

χρήση τσιμέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων 

ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών. 
Για την απαιτούμενη αντοχή σε θλίψη (fa), την μέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα κριτήρια συμμόρφωσης 

και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την τεχνολογία του σκυροδέματος, ισχύει ο Κανονισμός Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/17.4.97),όπως περιλαμβάνεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Συντήρηση τσιμεντόστρωσης οδού με C 16/20. 
Για την κατασκευή σκυροδέματος εκ θραυστού υλικού λατομείου,αναλόγου τύπου τσιμέντου για την κατασκευή 

οδοστρώματος σε μία στρώση πάχους 15 εκ. συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής αντιολισθητικών ραβδώσεων 

σε επιφάνεια του οδοστρώματος ύστερα από εντολή της υπηρεσίας. 
Η διάστρωση του σκυροδέματος θα γίνεται ύστερα από προηγούμενη δημιουργία οδηγών από σκυρόδεμα πάχους 

15 εκ. όσο δηλαδή  το πάχος του οδοστρώματος και στη συνέχεια θα διαστρώνεται το σκυρόδεμα με ρητή 

υποχρέωση του αναδόχου κάθε 6 μέτρα μήκους ή σε επιφάνεια 30 μ2 να κατασκευάζει αρμό διαστολής πάχους 

1,5 εκ. από φελιζόλ. 
Στις εργασίες περιλαμβάνονται οι ξυλότυποι που θα τοποθετούνται στα άκρα της οδού για τον εγκιβωτισμό 

του σκυροδέματος και κάθε άλλη εργσία και υλικά περιλαμβανομένου   και του πλέγματος Τ131 (το οποίο θα 

ενσωματώνεται στο σώμα του σκυροδέματος σ' όλη την επιφάνεια της οδού) για την πλήρη και έντεχνο κατασκευή 

της οδού κατά τα λοιπά ως εις ΠΤΠ 22 και 504. 
Επίσης στην  τιμή περιλαμβάνεται και η εκσκαφή - καθαίρεση του προς συντήρηση τμήματος παλαιάς 

τσιμεντοστρωσης καθώς επίσης η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η 

μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση  σε επιτρεπόμενες  θέσεις Α.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/2010).  Στην συνέχεια και πρίν την οριστική σκυροδέτηση θα ισοπεδωθεί η 

επιφάνεια με   ανάλογο υλικό 3Α (περιλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου αυτού). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 

κατασκευής: 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώματα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης επιφάνειας οδού προς συντήρηση με σκυρόδεμα. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 29,81 

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και ογδόντα ένα λεπτά 

           
A.T. : 4 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β85.1.ΣΧΕΤ Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου υδροσυλλογής ή παροχής ύδρευσης, ή φρεατίου 
επίσκεψης κλπ επί ανακατασκευαζόμενης οδού 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2548 100%   
Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου υδροσυλλογής ή παροχής ύδρευσης, ή φρεατίου 

επίσκεψης ή ΟΤΕ, ή ΔΕΗ κλπ.λόγω καθιζήσεων ή ανύψωση των ως άνω  λόγω καθιζήσεων,  με προσοχή ώστε να 

μην προσκληθούν ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή εφαρμογή 

στρώσεως ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια  

5 mm και επιμελής αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες 

τελικής διαμόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή 

ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα. 
 
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου έδρασής του. Τυχόν 

απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας καλύμματος έως 0,50 m2. 

Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή Ε / 0,50, όπου 

Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,30 

(Ολογράφως) : σαράντα και τριάντα λεπτά 

           
A.T. : 5 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.01.5.ΣΧΑΝ Αποκατάσταση- επισκευή φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων πάχους 50mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 4521Β 100%   
Για τις εργασίες πλήρους αποκατάστασης - επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 
1. Ασφαλτοκοπή της επιφάνειας αποκατάστασης 
2. Αποξήλωση φθαρμένου ασφαλτικού 
3. Εκσκαφή της υφιστάμενης βάσης οδοστρωσίας με μηχανικά μέσα ή δια χειρός όπου απαιτείται 
4. Η μεταφορά των υλικών απόξεσης και εκσκαφής και η απόρριψη τους  σε επιτρεπόμενες  θέσεις Α.Ε.Κ.Κ. 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/2010). 
5.Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 
πάχους 0,20 m, με την μεταφορά του υλικού στον τόπο των έργων, την διάστρωση , το κατάβρεγμα, την συμπύκνωση 

του υλικού με κατάλληλα μηχανήματα, την απομάκρυνση των ακατάλληλων υλικών καθώς και την δαπάνη δοκιμών 

συμπύκνωσης  σύμφωνα  με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. 
6.Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στην ΕΤΕΠ 05-03-11-01 ορίζεται. 
7. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ορίζεται. 
Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων 

υλικών(άσφαλτος, αδρανή υλικά κ.λ.π.), με τη σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά αυτών στη θέση 

ενσωμάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η απαιτούμενη συμπύκνωση της υπάρχουσας βάσης και του 

ασφαλτοσκυροδέματος, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουμένου  μηχανικού εξοπλισμού, 

η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και 

μέσων για την εκτέλεση των εργασιών,καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και 

ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 

κατασκευής: 
02-02-01-00: Γενικές εκσκαφές οδοποιΐας και υδραυλικών έργων 
05-03-03-00: Κατασκευή στρώσεων υποβασης - βάσης οδοστρωσίας 
05-03-11-01: Ασφαλτική προεπάλειψη 
05-03-11-04: Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας κλειστού τύπου 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή  ανεξαρτήτως των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος. 

Σελίδα 8 από 9   



Τιμολόγιο μελέτης 

            

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,39 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και τριάντα εννέα λεπτά 

           
A.T. : 6 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.01.6.ΣΧΑΝ Αποκατάσταση- επισκευή φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων  με ψυχρή άσφαλτο πάχους 
50mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 4521Β 100%   
Για τις εργασίες πλήρους αποκατάστασης - επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου 
ασφαλτικού οδοστρώματος με ψυχρή άσφαλτο πάχους 50mm, ήτοι: 
1. Ασφαλτοκοπή της επιφάνειας αποκατάστασης 
2. Αποξήλωση φθαρμένου ασφαλτικού 
3. Εκσκαφή της υφιστάμενης βάσης οδοστρωσίας με μηχανικά μέσα ή δια χειρός όπου απαιτείται 
4.Η μεταφορά των υλικών απόξεσης και εκσκαφής και η απόρριψη τους  σε επιτρεπόμενες  θέσεις Α.Ε.Κ.Κ. 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/2010). 
5.Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 
πάχους 0,20 m, με την μεταφορά του υλικού στον τόπο των έργων, την διάστρωση , το κατάβρεγμα, την συμπύκνωση 

του υλικού με κατάλληλα μηχανήματα, την απομάκρυνση των ακατάλληλων υλικών καθώς και την δαπάνη δοκιμών 

συμπύκνωσης  σύμφωνα  με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. 
6. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ψυχρή άσφαλτο τύπου BITUMIX, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά 

όπως στην ΠΤΠ Α-265 ορίζεται. 
Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων 

υλικών(άσφαλτος, αδρανή υλικά κ.λ.π.), με τη σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά αυτών στη θέση 

ενσωμάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η απαιτούμενη συμπύκνωση της υπάρχουσας βάσης και του 

ασφαλτοσκυροδέματος, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουμένου  μηχανικού εξοπλισμού, 

η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και 

μέσων για την εκτέλεση των εργασιών,καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και 

ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
(Δεν περιλαμβάνονται στο παρών άρθρο επιφάνειες αποκατάστασης άνω των 100,00 μ2). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 

κατασκευής: 
02-02-01-00: Γενικές εκσκαφές οδοποιΐας και υδραυλικών έργων 
05-03-03-00: Κατασκευή στρώσεων υποβασης - βάσης οδοστρωσίας 
05-03-11-01: Ασφαλτική προεπάλειψη 
05-03-11-04: Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας κλειστού τύπου 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή για επιφάνειες αποκατάστασης έως 100,00 μ2  και ανεξαρτήτων των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,23 

(Ολογράφως) : πενήντα και είκοσι τρία λεπτά 

           
30/3/2017 30/3/2017  

Οι μελετητές Η προϊσταμένη της ΔΤΥ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β. 
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