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ΟΜΑΓΑ Α ΟΓΟΣΡΩΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 1νλ ΟΓΟ 3211Β Καηαζθεπή ζηξώζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκπηθλσκέλνπ 

πάρνπο 0,10κ απν ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηύπνπ ζύκθσλα κε ηελ 

ΔΣΔΠ 05-03-03-00 ζηξώζεηο νδνζηξσκάησλ απν αζύλδεηα αδξαλή πιηθά 

αλεμάξηεηα απν ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθαλείαο θαηαζθεπήο ζε ππάίζξηα ή 

ππόγεηα έξγα. 

Δλα κέηξν ηεηξαγσληθό επξώ Δλα θαη ηξηάληα------------------------------------------------

--------1,30 
 

ΟΜΑΓΑ Β ΑΦΑΛΣΙΚΑ 

ΑΡΘΡΟ 1νλ ΟΓΟ 4110 Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησζεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθό 

δηάιπκα ηύπνπ ΜΔ-0ή κε όμηλν αζθαιηηθό γαιάθησκα αλεμάξηεηα απν ηελ έθηαζε 

θαη ηελ κνξθή ηεο επηθαλεηαο ζε ππαίζξηα θαη ππόγεηα έξγα ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 

05-03-11-01 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε. 

Δλα κέηξν ηεηξαγσληθό επξώ Δλα θαη είθνζε ιεπηά-----------------------------------------

---------1,20 
 

ΑΡΘΡΟ 2νλ ΟΓΟ 4120 πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξώζεο ή επί 

ζθπξνδέκαηνο κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηύπνπ ΜΔ -5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθό 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηελ κνξθή ηεο 

επηθαλείαο ζε ππόγεηα θαη ππαίζξηα έξγα.ηή ηηκή κνλάδνο 

πεξηιακβάλνληαη.Πξνκήζεηα αζθάιηνπ,πεηξειαίνπ,παξαζθεπή αζθαιηηθνύ 

δηαιύκαηνο,κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνοή γαιαθηώκαηνο. 

Δλα κέηξν ηεηξαγσληθό επξώ αξάληα πέληε ιεπηά.-----------------------------------------

-----------0,45 
 

ΑΡΘΡΟ 3νλ ΟΓΟ  4321Β Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο βάζεο ζε ππόγεηα θαη 

πππαίζξηα έξγα,αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηελ κνξθή ηεο επηθαλείαο ,κε 

αζθαιηόκεηγκα παξαζεπαδόκελν ελ ζεξκώ ζε κόληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά 

πιηθά ιαηνκείνπ ηύπνπ Α 31,5 ή Α 40,ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 

ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ 

αζθαιηηθό ζθπξνδέκαηνο,ζπκπηθλσκέλνπ πάρνπο 0,0m 

Δλα κέηξν ηεηξαγσληθό επξώ Δπηά θαη δέθα πέληε ιεπηά-----------------------------------

----------7,60 
 

ΑΡΘΡΟ 3νλ ΟΓΟ 4421ΒΚαηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο κεηαβιεηνύ 

πάρνπο ζε ππόγεηα θαη ππαίζξηα έξγα,αλεμάξηεηα απν ηελ έθηαζε θαη ηελ κνξθή ηεο 

επηθαλείαο,κε αζθαιηόκεηγκα παξαζθεπαδόκελν έλ ζεξκώ ζε κόληκε εγθαηάζηαζε 

κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ ,ηύπνπ Α 31,5ήΑ40,ζύκθσλα κε ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04  Αζθαιηηθέο 

ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο. 



Δλαο Σόλνο επξώ Δλελήληα  ---------------------------------------------------------------------

----90,00 
 

Σξίπνιε 24/08/2017                ΔΛΔΓΘΗΚΔ                                  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο ΤΝΣΑΚΣΗ              Ο Πξνηζηάκελνο ηκήκαηνο         Ο Αλ/ηήο Πξνηζηάκελνο 

ηεο Γ/λζεο 

                                        Σερληθώλ Δξγσλ θαη Μειεηώλ      Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη 

Πνι/κηαο 
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