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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 
1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες 
που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης. 
 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  
 

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών 
μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η 
μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων 
υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 
1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 

(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από 
τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 
ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων 
των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων 
και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται 
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

 
1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης 

γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
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εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης. 

 
1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 

απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

 
1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 
1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-σκευασμένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτήματων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων 
κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, 
οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 
παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των 
υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από 

το Δημόσιο 
(β)  Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 

αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου. 

 
1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Εργου. 

 
1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 
ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, 
καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής 
τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 
σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 
1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 
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1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την 
κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, 
οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, 
οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους 
από το Εργο.  

 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 

1.12 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 
(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  

 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

 
1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων 

και προσωπικού που οφείλονται: 
 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κλπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα 
ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 
1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  
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(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση 
των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των 
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

 
1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-
ΦΑΥ). 

 
1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 

στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 
επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

  
1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 
 
1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 

εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  
 
1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου 

καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών 
κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου 
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 
1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 
1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση 
αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 



  

 

 6 

κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 
1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 

που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Εργου. 

 
1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις 

για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την 
εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. 
μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που 
οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 
1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση 
εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Εργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων 
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, 
σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή 
τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή 
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

 
1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεμα των παραπάνω εργασιών. 

 
1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.29 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

 
1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 

Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση 

του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται 
στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 
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1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά 
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται 
στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

 
1.33 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
  

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες. 
 

1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 

 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 
φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του 
Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή 
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ 
τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των 
τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

 
  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών 
που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα 
του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 
παράδειγμα: 

 
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 

από σκυρόδεμα, PVC κλπ 
 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και 
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως 
μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 
 

     DN / DM  
 
  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 

παρόν Τιμολόγιο. 
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Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 

 
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

 
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το 
λόγο:  

 
     DN / 12 
 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 
 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 
λόγο:  

 
     ΒN / 240  
  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 
 

 
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου 
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ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

 

ΆΡΘΡΟ  1  (ΟΙΚ-10.01)  Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-1101) 

 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, 
άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε 
τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 
 

Τιμή ανά τόνο (ton) 
 

10.01.01 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1101 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δεκατρία και πενήντα 
 Αριθμητικά:                13,50 

  

ΆΡΘΡΟ  2  (ΟΙΚ-10.03)  Μεταφορά υλικών με τα χέρια 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-1126) 

Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα, ενός τόνου 

οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση της καθ' ύψος 

μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
 

 Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πέντε και εξήντα 
 Αριθμητικά:                5,60 

  

ΆΡΘΡΟ  3  (ΟΙΚ-10.04)  Μεταφορά υλικών με μονότροχο 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-1127) 

 

Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως. 

 

 Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δύο 
 Αριθμητικά:    2,00 
 
 

ΆΡΘΡΟ  4  (ΟΙΚ-10.05)  Μεταφορά υλικών με ζώα 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-1128) 

Μεταφορά με ζώο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού. 
 

Τιμή ανά τόνο και εκατόμετρο (ton x 100 m) 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και τριάντα 
 Αριθμητικά:    3,30 
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ΑΡΘΡΟ 5 (22.10.01): ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2226) 

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα  
 
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης 
φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών 
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων 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". 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):Είκοσι εννέα και σαράντα λεπτά 

         (Αριθμητικά): 29,40  € 

 
Άρθρο  6  (Α-4.4)   Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟIK-2113) 
 

Διάνοιξη με εργαλεία χειρός τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής, μεμονωμένα και 
ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, πλάτους έως 3.00 m, σε έδαφος πάσης φύσεως, 
στους πόδες των επιχωμάτων σε οποιουδήποτε στάθμη από τις προσπελάσεις (στέψη 
επιχώματος κ.λπ.), με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση 
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η εκσκαφή με εργαλεία χειρός,  

• η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη  

• η μόρφωση των πρανών της τάφρου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των 
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τέσσερα και σαράντα λεπτά 
 Αριθμητικά:  14,40 

 
 
Άρθρο 7   (Α-18.3)   Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510) 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων 
είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος 
επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ  

 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,  
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• η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των 
φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η 
απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  

• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων  

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων". 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη 
αρχικών και τελικών διατομών. 

 
 

Άρθρο 7α     Με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα και είκοσι λεπτά 
 Αριθμητικά:  10,20 
 
Άρθρο 7β     Με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα και τριάντα λεπτά 
 Αριθμητικά:  12,30 
 
ΆΡΘΡΟ 8 (Α-20)  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530) 
 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του 
εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων" 

 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού 
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία 
θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας 
που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified 
κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην 
μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.  

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό 
συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά 
την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

• Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% 
της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους 
κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία 
τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

• Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 
επιχώματος . 

• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής 
του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 
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• Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες 
(repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η 
καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που 
θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 
• Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, 

Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

• Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών   

• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   

 
Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα και πέντε λεπτά 
 Αριθμητικά:  1,05 
 

 
 

ΆΡΘΡΟ 9  (ΟΙΚ 22.20.01)  ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ  
ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236) 
 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, 
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα 
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Επτά και ενενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά:   7,90 
 
 
 
Α.Τ.10. Δαπάνη για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

                    (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2226) 

 

Για την διάθεση των αποβλήτων σε εγκεκριμένη μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης από 

εκσκαφές σκυροδεμάτων, πλακοστρώσεων, κυβολίθων, κατασκευών κρασπεδορείθρων και 

κατεδαφίσεων τοιχίων οικοδομών κλπ  ( ΑΕΚΚ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

Τιμή ανά τόνο (τον) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ  

 Αριθμητικά: 8,00 € 
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ΆΡΘΡΟ 11  (ΟΙΚ 22.20.01 ΤΡΟΠ.)  Αποξήλωση  και επανατοποθέτηση μεταλλικών 
κιγκλιδωμάτων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 
 
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με 
την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση 
των χρησίμων υλικών. Στην επανατοποθέτηση περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, 
στηρίγματα καθώς και το βάψιμο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή 

 
  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δύο και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά:   2,50 
 

 
ΆΡΘΡΟ  12 (Β-1) ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ 

ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151) 

 
Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών 
έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 
εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-
00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων 
νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή 
κατακόρυφες αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην 
μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 
ορύγματος 

• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή 
η διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών 
έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

• Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 
προϊόντων εκσκαφών 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση 

• Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα 
προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την 
κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού  

• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω 
καταπτώσεων των παρειών του ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 
τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος 
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• Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 
γεφύρωσης) 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση 
τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 
επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την 
επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό 
τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 
στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που 
καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος)/ 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Έξι και δέκα λεπτά 

 Αριθμητικά:    6,10 
 
 

Άρθρο 13 (Β-2)  ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6087) 

 
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
αγωγούς Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι-ζόμενους ή μή, 
μέσα στο όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-
00 "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές". 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• η δαπάνη των μικροϋλικών, 

• η φθορά της ξυλείας,  

• οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 

• η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής 
υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.  

 
Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό 
δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και 
οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).  
 
Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια 
ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού 
στην εκτέλεση των εργασιών. 
 
Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 
 
Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δύο και εβδομήντα λεπτά 

 Αριθμητικά:   2,70 
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Άρθρο 14 (Β-29):  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 
που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 
λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
  
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,  

• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των 
πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή 
στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά 
περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι 
σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, 
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόμηση καθώς  

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή 
άλλης μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι 
τη σκλήρυνσή του,  

 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
 
• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων 
και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους 
προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα 
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του 
επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη 
καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 
περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών 
σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων 
όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με 
βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
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Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του 
κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.  
 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και 
δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 
(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 
κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 
συνθήκες κλπ). 
 
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 κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

 
 

ΆΡΘΡΟ 14α  (Β-29.3.1)Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532) 

 
Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 
κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία 
"λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή 
ελαφρώς οπλισμένο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα τέσσερα και είκοσι λεπτά 
 Αριθμητικά:  94,20 

 
ΆΡΘΡΟ 14β  ( Β-29.3.2)  Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης 

πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532) 

 
Κατασκευή οπλισμένων τοίχων (θεμέλια και ανωδομή), πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης 
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τέσσερα 
 Αριθμητικά:  104,00 
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ΆΡΘΡΟ 14γ   (Β-29.3.4)  Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 
σκυρόδεμα C16/20  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532) 

 
Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και 
ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο. 
 
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι 
οποίες κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση της εμφανούς 
επιφάνειας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με προκατασκευασμένα στοιχεία από 
σκυρόδεμα.  
  
Στην περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα γίνεται με 
βάση την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή 
του πάχους καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόμησης, έδρασης και στερέωσης των 
προχύτων στοιχείων (αξία υλικών, εργασία, χρήση μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση 
ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν 
επιμετρώνται ιδιαίτερα. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι έξι 
 Αριθμητικά:  126,00 

 
 
ΆΡΘΡΟ 15 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-
02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  
 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς 
τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν 
την επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
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Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν
α προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  √  √  19,6 0,154 

5,5  √  √  23,8 0,187 

6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 

6,5  √  √  33,2 0,260 

7,0  √  √  38,5 0,302 

7,5  √  √  44,2 0,347 

8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 

10,0 √  √  √ 78,5 0,617 

12,0 √  √  √ 113 0,888 

14,0 √  √  √ 154 1,21 

16,0 √  √  √ 201 1,58 

18,0 √     254 2,00 

20,0 √     314 2,47 

22,0 √     380 2,98 

25,0 √     491 3,85 

28,0 √     616 4,83 

32,0 √     804 6,31 

40,0 √     1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών 
(κατά ISO 15835-2),. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 
που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 15α (Β-30.2 ) ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ B500C 

(Aναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 
 

ΕΥΡΩ                          Ολογράφως:  Ένα και δέκα πέντε λεπτά 
Αριθμητικά:  1,15 
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ΆΡΘΡΟ15β ( Β-30.3)  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ B500C 

(Aναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7018) 
 

ΕΥΡΩ                          Ολογράφως:  Ένα και δέκα πέντε λεπτά 
Αριθμητικά:  1,15 

 
Άρθρο 16 (Β-48)  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2672) 
 
Κατασκευή πλαισίων, καλυμμάτων, εσχαρών, αγκυρώσεων και λοιπών απλών σιδηρών 
εξαρτημάτων φρεατίων, σύμφωνα με την μελέτη, από μορφοχάλυβα κατηγορίας S235J κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10025, γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια των απαιτουμένων διατομών μορφοχάλυβα και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με 

τα σχέδια (κοπές, λοξοτμήσεις, διατρήσεις, συγκολλήσεις κλπ) σε εγκατάσταση εξοπλισμένη με 
τις απαιτούμενες εργαλειομηχανές 

• το θερμό γαλβάνισμα της έτοιμης κατασκευής  

• τα απαιτούμενα εξαρτήματα λειτουργίας και στερέωσης (στροφείς, περικόχλια κλπ), όλα 
γαλβανισμένα εν θερμώ 

• η μεταφορά των ετοίμων γαλβανισμένων στοιχείων στην θέση εγκατάστασης 

• η διάνοιξη οπών σε υπάρχοντα στοιχεία από σκυρόδεμα για την πάκτωση των γαλβανισμένων 
στοιχείων 

• η παρασκευή και εφαρμογή τσιμεντοκονίας για την έδραση και πάκτωση των στοιχείων 

• η τοποθέτηση και στερέωση των γαλβανισμένων στοιχείων στις προβλεπόμενες από την 
μελέτη θέσεις και στάθμες 

 
Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται και οι οπλισμοί σύνδεσης των πλακών ή φορέων πρόσβασης με 
τα ακρόβαθρα. 
  
Τιμή ανά χιλιόγραμμο γαλβανισμένων σιδηρών εξαρτημάτων πλήρως τοποθετημένων. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και εξήντα λεπτά 
 Αριθμητικά:  2,60 

 

ΆΡΘΡΟ 17 ( Β-49) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6752)  
 

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων, με τα αντίστοιχα 
πλαίσια έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, 
σύμφωνα με την μελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ). 
 
Για τις εσχάρες των υπονόμων έχει εφαρμογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 ‘’Εσχάρες υδροσυλλογής από 
φαιό χυτοσίδηρο’’ 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• η προμήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,  

• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις με κατάλληλα μέσα (πχ. με χρήση 
υδραυλικού γερανοβραχίονα),  
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• η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθμιση της απαιτουμένης τελικής 
στάθμης του καλύματος ή της εσχάρας με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η πάκτωση του 
πλαισίου έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία.  

 
Τιμή ανά kg τοποθετημένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα και σαράντα πέντε λεπτά 
 Αριθμητικά:  1,45 

 
 

ΆΡΘΡΟ 18 ( Β-81) ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40 
cm 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 
 

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες 
έγχρωμες, επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm. 

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από 
αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, 
πάχους 3 cm.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε 
παλέτες,  

• η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),  

• η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη 
(συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης 
επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),  

• η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),  

• ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή 
προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, 
θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.  

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο 
της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δέκα επτά και τριάντα λεπτά 

 Αριθμητικά:  17,30 

ΑΡΘΡΟ 19 (ΝΕΟ): ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ  Ή ΠΛΑΚΕΣ  ΤΥΠΟΥ 
ΓΡΑΝΙΤΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 

ΕΥΡΩ             (Ολογράφως):  Δέκα εννιά  και τριάντα λεπτά 

 (Αριθμητικά): 19,30 € 

ΑΡΘΡΟ 20 (ΝΕΟ): ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ  (ΠΡΟΠΑΝ ΚΤΛ )  
                                        (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 

ΕΥΡΩ            (Ολογράφως): Είκοσι  
                         (Αριθμητικά): 20,00 € 
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ΆΡΘΡΟ 21 ( Β-82):  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 

Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων  

• η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό 
αρμολόγησης, μεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου 
εκτέλεσης εργασιών και συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων 
αποξήλωσης), σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την μελέτη υποβιβασμένη στάθμη, με 
διάταξη, τύπο και μορφή πλακών απόλυτα προσαρμοσμένη προς την υφιστάμενη 
πλακόστρωση.  

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο 
της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  

 

Tιμή κατ’ αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατό δέκα πέντε 
 Αριθμητικά:  115,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 22 (ΝΕΟ): ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΜΕΧΡΙ 10Μ2 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 

Επισκευή φθορών πεζοδρομίων μέχρι εμβαδού 10 m2  (καθίσματα , τρύπες κλπ.) από 
σκυρόδεμα ήτοι θράυση σκυροδέματος γύρω από την φθορά , εκσκαφή με τα χέρια , 
απομάκρυνση μπαζών , επίχωση όπου απαιτείται , διάστρωση σκυροδέματος C12/15 πάχους 
10 cm μετά της τελικής διάστρωσης με λευκό ή μαύρο τσιμέντο (πατητή τσιμεντοκονία) , της 
χάραξης της επιφανείας όπου απαιτείται , συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών και 
καθυστερήσεων λόγω της σποραδικότητας και της μικρής έκτασης των εργασιών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους και έντεχνης   κατασκευασθείσης επιφανείας (υλικά και 
εργασία) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Είκοσι 
         (Αριθμητικά) :   20,00 € 

ΑΡΘΡΟ 23 (ΝΕΟ): ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ή 
ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΕΜΒΑΔΟΥ ΜΕΧΡΙ 10Μ2 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 

Επισκευή φθορών πεζοδρομίων μέχρι εμβαδού 10 m2  (καθίσματα , τρύπες κλπ.) εκ 
προκατασκευασμένων τσιμεντοπλακών πεζοδρομίου οποιονδήποτε διαστάσεων ή κυβολίθων  
ήτοι απομάκρυνση σπασμένων πλακών ή κυβολίθων , θράυση σκυροδέματος , εκσκαφή με τα 
χέρια , απομάκρυνση μπάζων , επίχωση όπου απαιτείται , διάστρωση σκυροδέματος  C12/15 
πάχους 8-10 cm , όπου απαιτείται , προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλακών 
ή κυβολίθων διαστάσεων και σχεδίων ιδίων με τις υπάρχουσες μετά της τσιμεντοκονίας 
αρμολογήσεως και στερεώσεως αυτών , συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών και 
καθυστερήσεων λόγω της σποραδικότητας και της μικρής έκτασης των εργασιών. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους και έντεχνης   κατασκευασθείσης επιφανείας (υλικά και 
εργασία) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Τριάντα πέντε  
         (Αριθμητικά) :   35,00 € 

ΑΡΘΡΟ 24 (ΝΕΟ): ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ  (ΠΡΟΠΑΝ, ΚΤΛ), 
ΒΟΤΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ , ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗ Ή ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΜΕ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ 
ΕΜΒΑΔΟΥ ΜΕΧΡΙ 10Μ2 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 

Επισκευή φθορών πεζοδρομίων μέχρι εμβαδού 10 m2  (καθίσματα , τρύπες κλπ.) με φυσικές  
πλάκες ( ΠΡΟΠΑΝ ,κτλ.- κανονικών , σφυριού ή ακανονίστων ) ή βοτσαλωτών ή με πλάκες τύπου 
γρανίτη ή κυβόλιθοι με χαλαζιακή άμμο οποιονδήποτε διαστάσεων ήτοι απομάκρυνση  
σπασμένων πλακών , θραύση σκυροδέματος , εκσκαφή με τα χέρια , απομάκρυνση μπάζων , 
επίχωση όπου απαιτείται , διάστρωση σκυροδέματος  C12/15 πάχους 8-10 cm , όπου απαιτείται , 
προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλακών ή κυβολίθων διαστάσεων και σχεδίων 
ιδίων με τις υπάρχουσες μετά της τσιμεντοκονίας αρμολογήσεως και στερεώσεως αυτών , 
συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών και καθυστερήσεων λόγω της σποραδικότητας και της 
μικρής έκτασης των εργασιών. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δημιουργία αναβαθμών (πασούμια) 
και κεφαλάρια («μαξιλάρια») με τον παραδοσιακό τρόπο που κατασκευάζονται στην περιοχή της 
Μακρινίτσας 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους και έντεχνης   κατασκευασθείσης επιφανείας (υλικά και 
εργασία) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Σαράντα  
         (Αριθμητικά) :  40,00 

ΑΡΘΡΟ 25 (ΝΕΟ): ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η’ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2922) 

Για την επισκευή ή ανακατασκευή παραδοσιακών λιθοστρώτων σύμφωνα με τις οδηγίες και 
εντολές της επίβλεψης. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση υφιστάμενου λιθόστρωτου, η 
αναδιαμόρφωση της επιφάνειας έδρασης, η διαλογή λίθων προς επαναχρησιμοποίηση, η 
συμπλήρωσή τους με νέους εφόσον απαιτείται και η κατασκευή νέου λιθόστρωτου από πέτρες 
Πηλίου, ανεξάρτητα από την χρήση ή όχι τσιμεντοκονιάματος. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά των αργών λίθων μέχρι το σημείο που είναι εφικτή η πρόσβαση αυτοκινήτου, 
καθώς και των υλικών του κονιάματος εφ’ όσον απαιτείται, οι πλάγιες μεταφορές, η εργασία 
διαμόρφωσης της επιφανείας του προς κάλυψη εδάφους, η διαλογή και η λάξευση των λίθων, 
ώστε να είναι βατή η άνω παρειά, η τοποθέτηση των λίθων, είτε πάνω στο κονίαμα, είτε σε  
κατάλληλα διαμορφωμένη φωλιά στο χώμα, το γέμισμα των αρμών με λίθινες σφήνες (τσιβίκια), 
και το τελικό γέμισμα των αρμών με χώμα, μέχρι την επιφάνεια των λίθων. Στην τιμή επίσης 
περιλαμβάνεται και η δημιουργία αναβαθμών (πασούμια) και κεφαλάρια («μαξιλάρια») στις 
περιοχές που απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο μήκους πλήρους και έντεχνης   κατασκευασθείσης επιφανείας 
(υλικά και εργασία) 

ΕΥΡΩ :   (Ολογράφως): Εκατό   
    (Αριθμητικά):  100,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 26  (ΝΕΟ): ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ ΜΕΣΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 25cm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο   ΟΙΚ-4106)                       

 Κατασκευή λιθόστρωτων από πέτρες Πηλίου, ανεξάρτητα από την χρήση ή όχι 
τσιμεντοκονιάματος. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των αργών λίθων μέχρι το 
σημείο που είναι εφικτή η πρόσβαση αυτοκινήτου, καθώς και των υλικών του κονιάματος εφ’ όσον 
απαιτείται, οι πλάγιες μεταφορές, η εργασία διαμόρφωσης της επιφανείας του προς κάλυψη 
εδάφους, η διαλογή και η λάξευση των λίθων, ώστε να είναι βατή η άνω παρειά, η τοποθέτηση των 
λίθων, είτε πάνω στο κονίαμα, είτε σε  κατάλληλα διαμορφωμένη φωλιά στο χώμα, το γέμισμα των 
αρμών με λίθινες σφήνες (τσιβίκια), και το τελικό γέμισμα των αρμών με χώμα, μέχρι την 
επιφάνεια των λίθων.  Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται και η δημιουργία αναβαθμών (πασούμια) 
και κεφαλάρια («μαξιλάρια») στις περιοχές που απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1μ2) πραγματικής πλήρους κατασκευασθείσης επιφανείας 
(αφαιρουμένων των παρτεριών κ.τ.λ.). 

ΕΥΡΩ :   (Ολογράφως): Ογδόντα   
    (Αριθμητικά):  80,00 € 

ΑΡΘΡΟ 27 (43.01.03 ΤΡΟΠ.) Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 

400 kg   τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου 
 

Λιθοδομές ανωδομών από αργούς λίθους και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων 
(αγκωναριών) και μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείου εσωτερικούς με όψεις μη 
εφαπτόμενες στις παριές εκσκαφής και τοίχους βάσεως και ισογείου μέχρι ύψους 4,0m από τη 
μέση στάθμη εδάφους κάθε πλευράς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 
"Λιθόκτιστοι τοίχοι". 
 
Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή 
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται 
από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από επεξεργασία ώτε 
να αποκτήσουν κανονικά σχήματα και διακριτές επιφάνειες (ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά 
σχήματα σε σταθερά μεγέθη και ομοιόμορφες επιφάνειες (λαξευτή λιθοδομή). 
 
Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν 
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να 
κτίζονται με αρμούς το πολύ 8 mm στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδομής και 15 mm 
περίπτωση της ημιλαξευτής λιθοδομής. 
 
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 
-  Προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου του έργου, αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε 
χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, χρώματα κλπ), 
- επί τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης 
ετοίμων κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE, 
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% 
κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα 
κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 
- διαμόρφωσης οποιασδήποτε μορφής των όψεων, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
επίβλεψης και τις υπάρχουσες τοπικές συνθήκες, καθώς και η κατεργασία του κονιάματος των 
αρμών. 
- Κατασκευή σε ύψος μέχρι 4μ από τη στάθμη του εδάφους. 
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Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), 
κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου σκυροδέματος 
μικροκατασκευών. 

 
ΑΡΘΡΟ 27α Κατασκευή λιθοδομής μιας όψης από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς 
λίθους και κατεργασία του κονιάματος των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". Με χρήση λίθων από την καθαίρεση τμήματος  
υφιστάμενης  κατεστραμμένης. Συμπεριλαμβάνεται η καθαίρεση, η διαλογή, ο 
καθαρισμός των προς χρήση λίθων και η απομάκρυνση των υπολοίπων. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4307) 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Ογδόντα   
  (Αριθμητικά):  80,00 € 
 
ΑΡΘΡΟ 27β Κατασκευή λιθοδομής μιας όψης από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς 
λίθους και κατεργασία του κονιάματος των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4307) 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Ενενήντα  
  (Αριθμητικά):  90,00 € 

   

ΑΡΘΡΟ 28 (ΝΕΟ): ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ  ΚΑΛΥΜΜAΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
(Αναθεωρείται με τα άρθρα        ΟΔΟ  1220   30% , ΟΔΟ 2532 50% , ΟΔΟ 4521Β  20%) 

Για την  αναδιάταξη καλυμμάτων φρεατίων βαρέως τύπου επισκέψεως  ή υδροσυλλογής δικτύου 
υπονόμων και λοιπών Ο.Κ.Ω. ήτοι κοπή της ασφάλτου με ασφαλτοκόπτη σε διαστάσεις 1,5χ1,5  μ 
με θράυση του σκυροδέματος στήριξης, τοποθέτηση του χυτοσιδηρού τελάρου στη νέα 
υψομετρική θέση,  εγκιβωτισμό με σκυρόδεμα  C16/20 περιμετρικά σε πάχος τουλάχιστον 20 εκ , 
ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης περιφράξεως 
δια λόγους ασφαλείας  και για λόγους επίτευξης αντοχής του σκυροδέματος. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η απομάκρυνση  και η μεταφορά των αχρήστων υλικών σε οποιαδήποτε 
απόσταση ,ως επίσης και ο επιμελής καθαρισμός του χώρου. 

Το σκυρόδεμα θα κατασκευάζεται  4 εκατοστά κάτω από την τελική στάθμη του οδοστρώματος 
και θα συμπληρώνεται με ασφαλτοσκυρόδεμα της ΠΤΠ Α265 

       Τιμή ανά  τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένο 

ΕΥΡΩ                  (Ολογράφως):  Ογδόντα  
               (Αριθμητικά):   80,00 € 

ΑΡΘΡΟ  29 (ΝΕΟ): ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ   ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
(Αναθεωρείται με τα άρθρα   ΟΔΟ  1220    50%,  ΟΔΟ  2532    50%) 

Για την αναδιάταξη καλυμμάτων φρεατίων ύδρευσης, δημοτικού φωτισμού και λοιπών φρεατίων 
επί των πεζοδρομίων ήτοι θραύση των σκυροδεμάτων,στήριξη και τοποθέτηση του φρεατίου στην 
νέα υψομετρική θέση , εγκιβωτισμό με σκυρόδεμα C16/20  ήτοι υλικά και εργασία για πλήρη 
κατασκευή συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης περίφραξης για λόγους ασφαλείας και για 
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λόγους επίτευξης αντοχής του σκυροδέματος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η απομάκρυνση και η 
μεταφορά  των αχρήστων υλικών σε οποιαδήποτε απόσταση , ως επίσης και ο επιμελής 
καθαρισμός του χώρου. 

       Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένο 

ΕΥΡΩ                     (Ολογράφως): Είκοσι  
   (Αριθμητικά) : 20,00 €       

 
 

ΆΡΘΡΟ 30 (Ε-4.2)  ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2652) 

 
Σιδηρά κιγκλιδώματα από μορφοσίδηρο και ελάσματα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-
1, διαμορφωμένα σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώματος, 

πλήρως διαμορφωμένων σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούμενες εργαλειομηχανές, 
που θα έχουν υποστεί καθαρισμό επιφανείας με μεταλλοβολή ή αμμοβολή ποιότητας SA 2 ½, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και αντισκωριακή προστασία με δύο 
στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου, πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 25 ± 5 μm 

• η πάκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάμενες κατασκευές από 
σκυρόδεμα (διάνοιξη οπής με κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και 
πάκτωση με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα), ή η αγκύρωσή τους με αγκύρια 
διαστελλομένης κεφαλής ή ρητινικής πάκτωσης  

• η συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος με κοχλίωση ή/και επι τόπου ηλεκτροσυγκόλληση 

• η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώματος με ελαιόχρωμα αλκυδικής σιλικόνης σε 
δύο στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα 125 μm 

 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού κιγκλιδώματος  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και εβδομήντα λεπτά 

 Αριθμητικά:  2,70 

 
ΑΡΘΡΟ 31 (64.01) ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6401) 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., 
από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των 
υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 

64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα και πενήντα λεπτά  
 (Αριθμητικά): 4,50 € 
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ΕKTEΛEΣH AΠOΛOΓIΣTIKΩN EPΓAΣIΩN 

 Eργασίες οι οποίες είναι αδύνατον να επιμετρηθούν όπως καθαρισμοί, μετατόπιση 

φρακτών, αποκομιδή μπάζων, μικροκατασκευές (υδρορόες, είσοδοι κατοικιών κ.τ.λ.), 

επισκευές αυλοθυρών και κιγκλιδωμάτων και λοιπές εργασίες που είναι απαραίτητες για την 

ολοκλήρωση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στα άρθρα του παρόντος τιμολογίου όπως 

αυτό συμπληρώνεται από την περιγραφή των αντιστοίχων άρθρων του ATEO γίνονται 

απολογιστικά. 

Tα ημερομίσθια των απολογιστικών εργασιών πληρώνονται σύμφωνα με ιδιαίτερες μηνιαίες 

καταστάσεις του IKA και με το κατώτατο ημερομίσθιο όπως νόμιμα κανονίζεται. 

H ημερήσια αποζημίωση (για οκτάωρη απασχόληση) μηχανημάτων και αυτοκινήτων για 

απολογιστική απασχόληση στο έργο η οποία περιλαμβάνει την δαπάνη για καύσιμα και 

λιπαντικά, το ημερομίσθιο του χειριστού μετά των οικείων προσαυξήσεων λόγω I.K.A. κ.τ.λ., 

τις δαπάνες για την συντήρηση και επισκευή των εν λόγω μηχανημάτων, την μεταφορά 

αυτών στο έργο και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία του 

μηχανήματος είναι: 

1. Mηχανικός εκσκαφέας 1 1/2 κ.υ. 130 HP (TΣAΠA)                                     250,0 € 

2. Mηχανικός εκσκαφέας (130 HP) με προσαρμοσμένη σφύρα (ΣΦYPI)      270,0 €                                                        

3. Mηχανικός εκσκαφέας 3/4 κ.υ. (J C B)                                                        180,0 € 

4.Φορτωτής                                                                                                     180,0 € 

5. Mικρός φορτωτής (τάπερ)                                                                            150,0 € 

6.Aσφαλτοκόπτης                                                                                             150,0 € 

7.Aεροσυμπιεστής με 1 σφυρί                                                                        150,0 € 

8. Διαμορφωτήρας (γκρέϊντερ)                                                                         350,0 € 

9.Oδοστρωτήρας                                                                                               180,0 € 

10.Aυτοκίνητο (χωρητ. 15-20m3)                                                                    220,0 € 

11. Aυτοκίνητο (χωρητ. 8-10m3)                                                                    200,0 € 

12. Aυτοκίνητο (χωρητ. 4-6m3)                                                                       180,0 € 

13. Aυτοκίνητο (με βυτίο 8-10m3)                                                                   200,0 € 

14. Aυτοκίνητο (με βυτίο  4-6m3)                                                                   180,0 € 
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Tα ανώτατα όρια αμοιβής του προσωπικού καθορίζονται ως κάτωθι, μη 
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών : 

1) Tεχνίτης    40 ευρώ/ημ. 

2) Eργάτης    30 ευρώ/ημ. 

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται το εργολαβικό όφελος. Oι εργασίες πληρώνονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Π.Δ. 609/85. 

 

 

Βόλος,         -     - 2019 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝ. ΔΝΤΡΙΑ  

 
 
 
 

ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
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