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 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 Τιμαριθμική 2012Α  
 A.T. : 1  
 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,20 
  (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 
 A.T. : 2  
 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 
 
 κοινής ασφάλτου  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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 
 
 Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή 
 φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
 εκσκαφές) 
 (0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)     6 x 0,24 =    1,44 
 Συνολικό κόστος άρθρου 9,14  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,14  
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 A.T. : 3  
 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ06 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4421Β  100% 
 
 Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, 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, 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 
  
 - 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 λήψη διατομών πρό και μετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε 
 βάρος με βάση τα αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων, ή με βάση ζυγολόγια ΕΥΡΩ : 
87,60 + ΜΤΦ 
 προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος. Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, 

απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή 
  φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
 Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος. εκσκαφές) 
 
 (0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)     6 x 0,24 =    1,44 



 Συνολικό κόστος άρθρου 89,04 
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 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 89,04  
 (Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 
 ΜΑΝΔΡΑ  11/11/2016  ΜΑΝΔΡΑ  11/11/2016  
 Οι μελετητές Οι ελεγκτές Ο Διευθυντής 

 

 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 ΠΟΜ. ΜΗΧ ΠΕ3 με Γ΄βαθ. ΠΟΜ. ΜΗΧ ΠΕ3 με Β΄βαθ 


