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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

.1      Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µε τις 
οποίες θα εκτελεσθεί το έργο.

.2      Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε 
µονάδες περαιωµένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις 
εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, 
ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε 
τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των 
υπολοίπων τευχών Δηµοπράτησης του έργου.

.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε 
εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί 
που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την 
ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και 
την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών 
υλών.

.3    Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι 
παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών 
του παρόντος Τιµολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, 
δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) ] 
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και 
λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες 
εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. 

Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα 
Νόµων για Τελωνειακό Δασµολόγιο εισαγωγής και µε τις διατάξεις του 
νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα 
εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα 



να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή 
οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους 
υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη 
εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να 
ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
µεταφορικών µέσων. 

1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή 
και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων 
ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και 
µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες 
τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών 
µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη 
ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και ακατάλληλων προϊόντων, 
ορυγµάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους 
απόρρ ιψης , λαµβανοµ ένων υπόψη των οπο ιωνδήποτ ε 
περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο 
Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) 
κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους 
επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του 
ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 
µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου 
στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης 
(ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των 
εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, 
ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές 
συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους 
Όρους Δηµοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων 
αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου 
σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού 
εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και 
δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους Δηµοπράτησης.

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (εων) προκατασκευασµένων 
στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων 
και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών 
και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών 
έργων , λε ι τουργ ίας των εγκαταστάσεων κ .λπ . όπως επ ίσης 
περιλαµβανοµένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών 
των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής 
τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των 
εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου 



σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την  περίπτωση που οι 
εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δηµοσίου ή σε 
χώρους για τους οποίους έχει τυχόν  δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, 
µηχανηµάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι 
άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 
Δηµοπράτησης έργου.

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων 
εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα 
(κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα 
τεύχη δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού 
ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα 
κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, 
χρήση µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων 
και λοιπού εξοπλισµού, που  απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, 
µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η 
συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η 
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση 
αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του 
χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η 
αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το 
τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, 
λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα 
χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα 
που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω 
και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων 
µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δηµοπράτησης, η 
οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον, 
προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση 
εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή 
ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την 
ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης, µε ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες 
µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κ.λπ. µαζί µε την 
εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη 
παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές 
υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων 
µηχανηµάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων µε µεθοδολογία 
χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωµένων εµποδίων στο 



χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. 
κ.λπ. και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά 
τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισµοί 
κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά 
φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω 
των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία 
(πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά).

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών 
µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας 
πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην 
περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές 
απ’ αυτά.

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών 
(REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και 
δεν αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους 
Δηµοπράτησης), η σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών 
σχεδίων και συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή 
εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι 
σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα συναντηθούν 
στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλια, 
υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου.

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, 
όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα 
συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων 
από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον 
Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα τα 
υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων 
εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των 
καταλόγων οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για 
έλεγχο στην Υπηρεσία.

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις 
διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή 
άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς 
Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιµετώπιση όλων 
των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.

1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του 
έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η 



εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά 
στοιχεία ως προς το έργο.

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου 
του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο 
αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση , µετά το τέλος 
των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
κατασκευές και εµπόδια.

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, 
ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.23 Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους 
προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή 
των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που 
θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και 
των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους.

1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων 
δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν 
προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική 
ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.

1.3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε 
έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.26 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους Δηµοπράτησης.

1.3.27 Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή 
και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι 
δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των 
προϊόντων ορυγµάτων και άλλων υλικών, εργαλείων, µηχανηµάτων, 
αχρήστων υλικών κ.λπ.

1.3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφιστάµενων 
φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που 
συµβάλλουν σ’ αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.

1.3.29 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών που τυχόν προβλέπονται σε άλλα 
τεύχη δηµοπράτησης.

1.3.30 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες 
Δηµόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας 
(Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.

1.3.31 Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, 
σύµφωνα µε τις οικείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και 
τις κείµενες διατάξεις.



1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 
όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δηµοπράτησης του 
έργου.

1.4 Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό 
για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του 
Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες 
επιστασίας, δαπάνες σήµανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους 
κρατήσεις, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη, συµβολαίων, 
συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, κ.λ.π. για 
τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και 
λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους 
µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για 
πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα 
διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή 
έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, 
που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 
συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου.

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση 
των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις 
τιµές του Τιµολογίου 

1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων εισπράξεων του 
Αναδόχου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου. 



Α.Τ.     : 1  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ06.ΣΧ2       Επούλωση λάκκων µε ασφαλτοµίγµα της ΠΤΠΑ-265.
                                                   Κωδικός αναθεώρησης :  ΝΟΔΟ 4421Β 100%

Για τις εργασίες επούλωσης λάκκων και πλήρους αποκατάστασης ασφαλτικού 
οδοστρώµατος, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α 265 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτηση 
ήτοι :
1.   κοπή µε ασφαλτοκόπτη για την οριοθέτηση της περιοχής, 
2.   εκσκαφή και αποµάκρυνση σαθρών εδαφών & οδοστρωµάτων,
3. κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 
συµπυκνωµένου πάχους 0,10 µ., µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των 
έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ  Ο-150,
4. κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, µετά της 
συµπύκνωσης της και τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα 
µε την ΠΤΠ  Ο-155,
5. ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο ή µε ψυχρό 
ασφαλτικό γαλάκτωµα ΚΕ-5 (ψυχρά άσφαλτο) κατά τα λοιπά όπως στις ΠΤΠ ΑΣ-11 
και Α-201 ορίζεται,
6. ασφαλτική στρώση κυκλοφοράς µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε 
µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 µµ. Κατά τα λοιπά όπως στην  ΠΤΠ 
Α-265 ορίζεται, από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατοµείου µετά την µεταφορά 
του από οποιαδήποτε απόσταση.
 Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των  
έργων όλων των απαιτούµενων  υλικών (αδρανή υλικά, ασφαλτικογαλάκτωµα , 
ασφαλτόµιγµα, κλπ), µε τη σταλία του αυτοκινήτου και την φορτοεκφόρτωση, τη 
µεταφορά αυτών στη θέση ενσωµάτωσης και διάστρωσης – συµπύκνωσης στον τόπο 
των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουµένου 
µηχανικού εξοπλισµού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής όπως ορίζεται στην ΠΤΠ Α-265, στην  ΤΣΥ και στους 
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (µ3) χαλαρού όγκου ασφαλτόµιγµατος για τη πλήρη 
αποκατάσταση οδοστρώµατος, συµπεριλαµβανοµένης της αξίας της ασφάλτου.  

 
ΕΥΡΩ    Ολογράφως     :       Εκατόν εξήντα οκτώ 
              Αριθµητικώς     :       168,00

       Ναύπλιο,                         .

Συντάχθηκε                                                                                         Θεωρήθηκε




