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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  

 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των 
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως 
προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 
1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 

περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. 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 ∆ηµοπράτησης. 
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, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου  προκύπτει 
το προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 
µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. 

Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, 
δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., 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 
λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 
 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. 
οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 
δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 
 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 

διαχείρισή τους. 
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 κ.λπ.), 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) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε 
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εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή 
του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
1.4 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. 
1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής 
προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 
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 Έργο, καθώς και η 

αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση 
των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. 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)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από 
το ∆ηµόσιο 
(β)  Όταν 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. 
1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα 

µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 
1.7 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 κ.λπ., 
καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, 
ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
1.8 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 κ.λπ.) 
1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες 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 Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
1.10 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 Έργου 
προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  
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1.11 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. κ.λπ.),  
(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, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),  
(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 κ.λπ.). 
1.12 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 απαραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  
(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 κ.λπ. 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. 
1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) 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 ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

1.14 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 εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία 
προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων 
(όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 
1.16 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.  
1.17 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. 
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1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

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

1.21 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 κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 

του Αναδόχου. 
1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία 
κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και 
υλικών κατασκευής του Έργου (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. 
1.23 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 αποτέλεσµα των 
παραπάνω εργασιών. 
1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, 

φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων 
συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα 
τεύχη δηµοπράτησης. 
1.25 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 κ.λπ. 

1.26 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. 
1.27 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 κ.λπ.), 

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. 
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 δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες 
αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, 
όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, 
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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%) του 
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του 
Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και 
διακρίνεται σε: 
(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, 
τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 

και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύµβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου 
ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(4) Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό  και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού 
γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως 
προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας 

του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης. 
(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις 

τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 
(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
(9) Για φόρους. 
(10) Για εγγυητικές. 
(11) Ασφάλισης του έργου. 
(12) Προσυµβατικού σταδίου. 
(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που 
µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και 
απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από 
µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από 
ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της 

σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 
(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 

(περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση 

µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό 
και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, 
ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται. 

(3) Νοµικής υποστήριξης  
(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 

χρήση αυτοκινήτων 
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(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς 
προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους 

εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση 
προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 
(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
  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) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ. 
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. 
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. 
Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε 
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους 
γενικούς όρους του παρόντος. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α.  Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 

µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 

 Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Με παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, 
µικρής κλίµακας εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  

Εκτός πόλεως   

 � οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 � οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 � εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε 

κυβικά µέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
Σε καµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], 

και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 

 
Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] 

παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Όταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Άρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα τις 
τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραµικών πλακιδίων και µαρµάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕτεΠ 

 

ΑΑ Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Αρθρου 

A.T. 
Κωδ. ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

          

1 2 3 4 6 

  
   

  

Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ        

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ηµιβραχώδες [*] 

Ο∆Ο-Α-2 A 1 02-01-02-00 

2 Καθαίρεση οπλισµένων 

σκυροδεµάτων 
συµπεριλαµβανοµένης της 
αντίστοιχης πλακόστρωσης [*] 

Ν.Ο∆Ο-Α-

12.1.ΣΧ 

A 2 15-02-01-01 

3 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών 
από άοπλο σκυρόδεµα. Με χρήση 
συνήθους κρουστικού εξοπλισµού 
[*], συµπεριλαµβανοµένης της 
αντίστοιχης πλακόστρωσης 

Ν.ΟΙΚ-
22.10.01.1.ΣΧ  

A 3 15-02-01-01 

4 Αποξήλωση πλακοστρώσεων 
πεζοδροµίων [*] 

Υ∆Ρ- 4.04 A 4 --- 

5 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων 
ή µη [*] 

Υ∆Ρ- 4.05 A 5 --- 

6 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο 
εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών   [*] 

Ο∆Ο-Α-2.1 A 6 02-02-01-00 

7 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών ΟΙΚ-22.56 A 7 15-02-02-02 

8 Καθαίρεση µεταλλικών στύλων κάθε 
τύπου και οποιουδήποτε ύψους 

Ν.ΟΙΚ-
22.45.1ΣΧ 

A 8 15-02-02-02 

9 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων. Για 

µεταλλικά κιγκλιδώµατα 

ΟΙΚ-22.65.02 A 9 --- 

10 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε 
χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 
γαιώδη-ηµιβραχώδη  [*] 

ΟΙΚ- 20.05.01 A 10 02-04-00-00 

11 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων 
χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων 
σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη  [*]  

ΟΙΚ- 20.04.01 A 11 02-04-00-00 

12 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 

ΟΙΚ 20.30 A 12 --- 

13 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων 
εκσκαφών και κατεδαφίσεων 

ΟΙΚ 20.40 A 13 --- 

14 ∆ιακίνηση προϊόντων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων µε διάφορα µέσα 
πλήν αυτοκινήτων  

ΟΙΚ 20.41 A 14 --- 

          

Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ       

15 Πρόσθετη τιµή εκσκαφών λόγω 
δυσχερειών από διερχόµενα 
υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

Ο∆Ο-B-2 Β 1 02-08-00-00 

16 Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά σε 
πεζοδρόµια και θέσεις τεχνικών 

Ο∆Ο-Β-4.1 Β 2 02-07-01-00 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 11 

έργων. Επιχώµατα κάτω από τα 
πεζοδρόµια  [*] 

17 Κατασκευές από σκυρόδεµα. 
Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε 
σκυρόδεµα C12/15, άοπλο. 

Ο∆Ο-Β-29.2.1 Β 3 01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 
01-03-00-00 
01-04-00-00 
01-05-00-00 

18 Πρόχυτα κράσπεδα από 

σκυρόδεµα 

Ο∆Ο-Β-51 Β 4 05-02-01-00 

19 ∆ιαµόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε 
πεζοδρόµια και νησίδες 

Ο∆Ο-Β-82 Β 5 --- 

20 Πλακοστρώσεις µε ψυχρά υλικά 
(κυβόλιθοι διαστάσεων 25Χ40Χ5cm) 
σε υπόβαση στρώσης άµµου 

Ν.ΟΙΚ 
79.81.1.ΣΧ  

Β 6 --- 

21 Πλακοστρώσεις µε ψυχρά υλικά 
(κυβόλιθοι διαστάσεων 10X10X5cm) 
σε υπόβαση στρώσης άµµου 

Ν.ΟΙΚ 
79.81.2.ΣΧ  

Β 7 --- 

22 Πλακοστρώσεις µε πλάκες 

τσιµέντου όδευσης τυφλών 
διαστάσεων 40Χ40Χ3cm, κάθε 
τύπου (γραµµικές αυλακώσεις ή 
εξοχές), χρώµατος σύµφωνα µε την 
µελέτη 

Ν.ΟΙΚ 

79.81.3.ΣΧ  

Β 8 --- 

23 Xαλύβδινος οπλισµός 
σκυροδεµάτων. Χαλύβδινο δοµικό 
πλέγµα B500C εκτός υπογείων 
έργων 

Ο∆Ο-Β-30.3 Β 9 01-02-01-00 

24 Ανύψωση ή Καταβιβασµός 

Φρεατίου 

Ν.Ο∆Ο-Β-

66.3-Α ΣΧ 

Β 10 --- 

25 Προσαρµογή στάθµης 
υφισταµένου φρεατίου επί 
ανακατασκευαζοµένου 
πεζοδροµίου 

Ο∆Ο-Β-85 Β 11 --- 

26 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για Κατασκευές 
από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

ΟΙΚ 32.01.04  Β 12 01-01-01-00 

01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

27 Ξυλότυποι  συνήθων χυτών 
κατασκευών 

ΟΙΚ-38.03 Β 13 01-04-00-00 

28 Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 155 
gr/m2 

ΟΙΚ-79.15.02 Β 14 --- 

29 Καλύµµατα φρεατίων διαστάσεων 
40Χ40cm από ανοξείδωτο χάλυβα 

ανοιγόµενα µε ειδική διάταξη 
ανοίγµατος και υποδοχή για την 
τοποθέτηση των υλικών 
επιστρώσεων 

Ν.Ο∆Ο-Β-
85.1.ΣΧ 

Β 15 --- 
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30 Καλύµµατα φρεατίων διαστάσεων 
80Χ80cm από ανοξείδωτο χάλυβα 

ανοιγόµενα µε ειδική διάταξη 
ανοίγµατος και υποδοχή για την 
τοποθέτηση των υλικών 
επιστρώσεων 

Ν.Ο∆Ο-Β-
85.2.ΣΧ 

Β 16 --- 

          

Γ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ -ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ &  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ     

31 Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώµατος (φρεζάρισµα)  
σε βάθος έως 8 cm 

Ο∆Ο-∆-2.3 Γ 1 05-03-14-00 

32 Τοµή οδοστρώµατος µε 

ασφαλτοκόπτη 

Ο∆Ο-∆-1 Γ 2 --- 

33 Ασφαλτική προεπάλειψη Ο∆Ο-∆-3 Γ 3 05-03-11-01 

34 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση 
πάχους 0,05 m  [*] 

Ο∆Ο-∆-7 Γ 4 05-03-11-04 

35 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Ο∆Ο-∆-4 Γ 5 --- 

36 Ασφαλτική στρώση βάσης 
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m [*] 

Ο∆Ο-∆-5.1 Γ 6 05-03-11-04 

37 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε 
χρήση κοινής ασφάλτου  [*] 

Ο∆Ο-∆-8.1 Γ 7 05-03-11-04 

38 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
αστικής οδού  [*] 

Ο∆Ο-∆-8Α Γ 8 05-03-11-04 

39 Πινακίδες ρυθµιστικές και ένδειξης 
επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες 
ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθους 

Ο∆Ο Ε-9.4 Γ 9 --- 

40 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. 
σιδηροσωλήνα DN 40 mm  
(1 ½‘’) 

Ο∆Ο Ε-10.1 Γ 10 --- 

41 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε 
ανακλαστική βαφή  

Ο∆Ο Ε-17.1 Γ 11 --- 

42 Μηνιαία χρήση πινακίδων 
εργοταξιακής σήµανσης 

Ο∆Ο Ε-9.6 Γ 12 --- 

          

∆ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ       

43 Χειρωνακτική εκσκαφή και 

επαναπλήρωση τάφρων υπογείου 
αρδευτικού δικτύου. Τάφροι βάθους 
20 -  40 cm 

ΠΡΣ Α.9.2 ∆ 1 08-01-03-01 

44 Μεταλλικές σχάρες δέντρων, 
διαστάσεων 80Χ80cm 

Ν.ΠΡΣ 
Β.1.1.ΣΧ 

∆ 2 --- 

45 Ανοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη 
µε εργαλεία χειρός. Άνοιγµα λάκκων 
διαστάσεων 0,50*0,50*0,50 

ΠΡΣ Ε1.2 ∆ 3 10-05-01-00 

46 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος 
όγκου από 23 µέχρι 40 lt  

ΠΡΣ Ε9.7 ∆ 4 10-05-01-00 

47 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία 
του πασσάλου (µήκος µέχρι 2,5µ) 

ΠΡΣ Ε11.1.1 ∆ 5 10-05-09-00 

48 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης 
οµβρίων υδάτων (υδρορροή) 
ορθογωνικής διατοµής 6 Χ 10 cm  
από σκληρό P.V.C.  

ΠΡΣ Η-2.1 ΣΧ ∆ 6 08-06-02-01 
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49 Πλήρης εργασία εγκατάστασης 
αρδευτικού δικτύου και σύνδεση µε 
νεό ρολόι, µε όλα τα απαραίτητα 

υλικά και µικρουλικά για την 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
του δικτύου 

Ν.ΠΡΣ 
Η.9.2.6.2. ΣΧ  

∆ 7 10-06-02-02 

50 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος ΠΡΣ ∆.7 ∆ 8 02-07-05-00 

51 Προµήθεια οργανικών φυτικών 
υποστρωµάτων  

ΠΡΣ ∆.11 ∆ 9 --- 

52 Προµήθεια διογκωµένου περλίτη ΠΡΣ ∆.12 ∆ 10 10-05-02-01 

53 ∆έντρα κατηγορίας ∆6 ΠΡΣ ∆.1.6  ∆ 11 10-09-01-00 

54 Θάµνοι κατηγορίας Θ5 ΠΡΣ ∆.2.5  ∆ 12 10-09-01-00 

          

Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ       

55 Καθιστικοί πάγκοι διαστάσεων 

200x50x45cm σύµφωνα µε την 
µελέτη, µε µεταλλικό σκελετό και 
ξύλινη επένδυση από ιροκο 

Ν.ΠΡΣ Β10.1.1 

ΣΧ 

Ε 1 --- 

56 Μεταλλικός κάδος, διαστάσεων 
40x40cm 

Ν.ΠΡΣ 
Β11.13.1 ΣΧ 

Ε 2 --- 

57 Μεταλλικά κολωνάκια (bollards) 
ορθογωνικής διατοµής 10x40x80cm 

Ν.ΠΡΣ 
Β11.13.2 ΣΧ 

Ε 3 --- 

58 Μεταλλικές βάσεις στήριξης-
ασφάλισης ποδηλάτων, κυκλικής 
διατοµής από ανοξείδωτο χάλυβα 

Ν.ΠΡΣ 
Β11.13.3 ΣΧ 

Ε 4 --- 

          

ΣΤ ΦΩΤΙΣΜΟΣ       

59 Αντικατάσταση λαµπτήρων σε 
υφιστάµενα φωτιστικά, 
συµπεριλαµβανοµένου του 
συνόλου των λοιπών διατάξων για 

την λειτουργία τους 

Ν.ΗΛΜ 
9372.3.ΣΧ 

ΣΤ 1 --- 

61 Ηλεκτρολογικός πίνακας πλήρης 
3Χ40Α 

Ν.ΗΛΜ 
8840.1.31. 

ΣΧ1  

ΣΤ 2 --- 

62 Πίλαρ οδοφωτισµού οκτώ 
αναχωρήσεων 

ΗΛΜ 
60.10.80.02 

ΣΤ 3 --- 

63 Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπόγειων καλωδίων - φρεάτιο έλξης 
καλωδίων 40Χ40cm  

ΗΛΜ 
60.10.85.01 

ΣΤ 4 --- 

64 Προµήθεια και τοποθέτηση 

φωτιστικού τύπου Classic Cone 
Version BDP 102 της εταιρίας PHILIPS 
χρώµατος LIGHT GREY (RAL 7035) ή 
ισοδύναµου 

ΗΛΜ 

60.10.20.03ΣΧ 

ΣΤ 5 --- 

65 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού 

ύψους 3,5- 4,00 m  

ΗΛΜ 

60.10.01.01ΣΧ 

ΣΤ 6 --- 

66 Αγωγοί γυµνοί χάλκινοι, 
πολυκλωνοι, διατοµής 16mm2 

 ΗΛΜ 
62.10.48.03ΣΧ 

ΣΤ 7 --- 

67 Σωλήνωση HDPE 110mm ΗΜ 
8042.1.3ΣΧ1 

ΣΤ 8 --- 
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Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 

A.T.: Α 1 
Άρθρο : Ο∆Ο-Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες [*] 
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-1123Α 
 
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  

- 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 τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και 

διαµόρφωση των χώρων απόθεσης 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 

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.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
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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. 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων 
συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται 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. 
 
ΕΥΡΩ : 0,70€ 
Προστίθεται η δαπάνη µεταφορικών (αστικές περιοχές ≥ 5km): 0,21 €/m3.km και λαµβάνεται 
απόσταση 25km: 0,21*25 = 5,25€ 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 5,95 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
 
A.T.: Α 2 
Άρθρο : Ν.Ο∆Ο-Α-12.1.ΣΧ Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων 

συµπεριλαµβανοµένης της αντίστοιχης πλακόστρωσης [*] 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2227 
 
Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ή χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, µε την µεταφορά των προϊόντων 

σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Περιλαµβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα, συµπεριλαµβανοµένης 
της αντίστοιχης πλακόστρωσης από οποιοδήποτε υλικό και οποιουδήποτε πάχους µε την 
υπόβασή της, η συγκέντρωση, αποκοµιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα 
προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και µετά σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες 
Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον 
προβλέπεται από την µελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούµενου τµήµατος της 
κατασκευής στην προγραµµατιζόµενη νέα. 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

 η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 
 η σταλία του µηχανικού εξοπλισµού  
 ο πλήρης καθαρισµός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 
 
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθµη που γίνονται οι εργασίες σε 
σχέση µε την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία µέτρα για να αποφευχθεί η 

απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των 
εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΤΕΠ 15-
02-01-01. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο καθαίρεσης οπλισµένων σκυροδεµάτων που µετράται σε όγκο πριν από 
την καθαίρεση. 

 
ΕΥΡΩ : 26,50€ 
Προστίθεται η δαπάνη µεταφορικών (αστικές περιοχές ≥ 5km): 0,21 €/m3.km και λαµβάνεται 
απόσταση 25km: 0,21*25 = 5,25€ 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 31,75 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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A.T.: Α 3 
Άρθρο : Ν.ΟΙΚ-22.10.01.1.ΣΧ Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα. 

Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισµού [*], 
συµπεριλαµβανοµένης της αντίστοιχης πλακόστρωσης 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2227 
 
Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων των 
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της 
αντίστοιχης πλακόστρωσης από οποιοδήποτε υλικό και οποιουδήποτε πάχους µε την 
υπόβασή της. 
 
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, 
των ικριωµάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, 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". 
Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη 
µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή εξοπλισµό.  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
 

ΕΥΡΩ : 28,00€ 
Προστίθεται η δαπάνη µεταφορικών (αστικές περιοχές ≥ 5km): 0,21 €/m3.km και λαµβάνεται 
απόσταση 25km: 0,21*25 = 5,25€ 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 33,25 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
 

A.T.: Α 4 
Άρθρο : Υ∆Ρ- 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων [*] 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6807 

 
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων και της υπόβασής τους, µε χρήση αεροσφυρών, 
µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυοµένων πλακών κατά την αποξήλωση. 
Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγµατος 

προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης. 
 
Ο προσδιορισµός της τιµής του αστερίσκου θα γίνεται µε βάση την συµβατική παραδοχή ότι 
ανά τετραγωνικό µέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3 προϊόντων προς 
µεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 
 

[*] = 0,10 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου)  
 
όπου S η µέση απόσταση µέχρι τον χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς 
όρους ή την σχετική έγκριση της αρµόδιας αρχής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ : 12,50€ 
Προστίθεται η δαπάνη µεταφορικών (αστικές περιοχές ≥ 5km): 0,21 €/m3.km και λαµβάνεται 
απόσταση 25km: 0,21*25*0,10 = 0,53€ 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 13,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑΤΡΙΑ 
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A.T.: Α 5 
Άρθρο : Υ∆Ρ- 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µη [*] 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6808 

 
Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδροµίων µε χρήση αεροσφυρών, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου 
και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυοµένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγµατος 
προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδροµίου. 
 
Ο προσδιορισµός της τιµής του αστερίσκου θα γίνεται µε βάση την συµβατική παραδοχή ότι 
ανά τρέχον µέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς µεταφορά 
για οριστική απόθεση, ως εξής: 
 

[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου)  
 
όπου S η µέση απόσταση µέχρι τον χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς 
όρους ή την σχετική έγκριση της αρµόδιας αρχής. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 

 
ΕΥΡΩ : 3,30€ 
Προστίθεται η δαπάνη µεταφορικών (αστικές περιοχές ≥ 5km): 0,21 €/m3.km και λαµβάνεται 
απόσταση 25km: 0,21*25*0,075 = 0,40€ 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 3,70 

 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

 
 

A.T.: Α 6 
Άρθρο : Ο∆Ο-Α-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών   [*] 

 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-1123Α 
 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε 
συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, µε χρήση  προωθητή 
γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά προς 

ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόµενους από τους περιβαλλοντικούς 
όρους του έργου και την µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωµάτων, ενώ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο 
 
ΕΥΡΩ : 1,60€ 
Προστίθεται η δαπάνη µεταφορικών (αστικές περιοχές ≥ 5km): 0,21 €/m3.km και λαµβάνεται 
απόσταση 25km: 0,21*25 = 5,25€ 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 6,85 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 

A.T.: Α 7 
Άρθρο : ΟΙΚ-22.56 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102 
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Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε µηχανικές ή θερµικές µεθόδους. Συµπεριλαµβάνονται τα 
απαιτούµενα ικριώµατα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών µε 
θερµικές µεθόδους". 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,35 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
 

A.T.: Α 8 
Άρθρο : Ν.ΟΙΚ-22.45.1ΣΧ Καθαίρεση µεταλλικών στύλων κάθε τύπου και οποιουδήποτε 

ύψους 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

 
Καθαίρεση µεταλλικών στύλων κάθε τύπου και οποιουδήποτε ύψους ή διαµέτρου, µετά των 
συνδεδεµένων υλικών και των βάσεων έδρασης.  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος, ο τεµαχισµός της µεταλλικής 
κατασκευής και των στοιχείων έδρασης, η µεταφορά και η φορτοεκφόρτωση της τεµαχισµένης 
κατασκευής, η καθαίρεση άοπλου σκυροδέµατος καθώς και η αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος χώρου της αποξήλωσης µε τα ίδια υλικά. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους περαιωµένης εργασίας 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 70,00 

 (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

 
 

A.T.: Α 9 
Άρθρο : ΟΙΚ-22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων. Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
 

Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την συσσώρευση των 
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων υλικών. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,35 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
 

A.T.: Α 10 
Άρθρο : ΟΙΚ- 20.05.01 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων 

σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη  [*] 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 

 
Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 
µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το 
χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του 
οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 

πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του 
πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη 
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων" 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 

 
ΕΥΡΩ : 4,50€ 
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Προστίθεται η δαπάνη µεταφορικών (αστικές περιοχές ≥ 5km): 0,21 €/m3.km και λαµβάνεται 
απόσταση 25km: 0,21*25 = 5,25€ 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 9,75 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 
A.T.: Α 11 
Άρθρο : ΟΙΚ- 20.04.01 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών 

µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη  [*] 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122 
 
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, εκτός από 

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως 
έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ 
ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την 
µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των 
παρειών, σύφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων" 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 
 
ΕΥΡΩ : 28,00€ 
Προστίθεται η δαπάνη µεταφορικών (αστικές περιοχές ≥ 5km): 0,21 €/m3.km και λαµβάνεται 
απόσταση 25km: 0,21*25 = 5,25€ 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 33,25 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

 
 

A.T.: Α 12 
Άρθρο : ΟΙΚ-20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
 
Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.  
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,90 
 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 

A.T.: Α 13 
Άρθρο : ΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και 

κατεδαφίσεων 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177 
 
Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων µε ζεµπίλι, 

τζιβιέρα, µονότροχο και λοιπά παρεµφερή µέσα, ανά δεκάµετρο µέσης οριζόντιας απόστασης. 
Η απόσταση της καθ' ύψος µεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια µε συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
 
Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m) 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 5,60 

 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 
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A.T.: Α 14 
Άρθρο : ΟΙΚ 20.41 ∆ιακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε 

διάφορα µέσα πλήν αυτοκινήτων 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2178 
 
∆ιακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και 
κατεδαφίσεων µε χρήση διτρόχου ή ελαφρών εργοταξιακών οχηµάτων εµπροσθίας ανατροπής 
(mini dumpers), εντός του εργοταξίου ή µέχρι του ορίου που προβλέπεται από την µελέτη ή 
καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η τιµή έχει εφαρµογή µόνον σε περιπτώσεις σηµαντικής έκτασης 
πλαγίων µεταφορών, µετά από πλήρη τεκµηρίωση. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο και εκατοντάµετρο (m3 x 100 m) σε όγκο ορύγµατος 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2,20 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 
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B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
A.T.: Β 1 
Άρθρο : Ο∆Ο-B-2 Πρόσθετη τιµή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόµενα 

υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6087 
 
Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
αγωγούς Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενους, αντιστηριζόµενους 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 
∆ΕΗ) 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  (Αριθµητικά) : 2,70 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

 
 

A.T.: Β 2 
Άρθρο : Ο∆Ο-Β-4.1 Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόµια και θέσεις 

τεχνικών έργων. Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια  [*] 
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-3121Β 
 
Kατασκευή επιχώµατος από διαβαθµισµένο θραυστό υλικό λατοµείου στις θέσεις 
διαµόρφωσης πεζοδροµίων, µεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» 
και της στάθµης έδρασης των τσιµεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων, µε 
βαθµό συµπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά 

την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
Εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 «Κατασκευή επιχωµάτων». 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

 η προµήθεια του θραυστού υλικού λατοµείου και του νερού διαβροχής, και η µεταφορά 
τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η σταλία των µεταφορικών µέσων,  

 η διάστρωση, µόρφωση, διαβροχή και συµπύκνωση του θραυστού υλικού µε µηχανικό 
εξοπλισµό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω 
βαθµό συµπύκνωσης 

Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής µε λήψη αρχικών και 
τελικών διατοµών. 
 
ΕΥΡΩ : 7,70€ 
Προστίθεται η δαπάνη µεταφορικών (αστικές περιοχές ≥ 5km): 0,21 €/m3.km και λαµβάνεται 
απόσταση 25km: 0,21*25 = 5,25€ 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 12,95 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
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A.T.: Β 3 
Άρθρο : Ο∆Ο-Β-29.2.1 Κατασκευές από σκυρόδεµα. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων 

κλπ µε σκυρόδεµα C12/15, άοπλο. 
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-2531 
 
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. 
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 
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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:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική 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: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση 
επιχρισµάτων  
Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυµένων τάφρων κάθε είδους 

(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραµπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων 
πυλώνων οδοφωτισµού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο 
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 86,50 
 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 

A.T.: Β 4 
Άρθρο : Ο∆Ο-Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα 
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-2921 
 
Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, 
µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων 
ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική 

εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του 
έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων 
καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

 η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην 

του σκυροδέµατος της βάσης έδρασης,  

 η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα 

σχέδια οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 

0,50 m, µε λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά 

συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο 

εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου 

ανά m3 άµµου. 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η 
οποία επιµετράται ιδιαιτέρως. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 9,60 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 

A.T.: Β 5 
Άρθρο : Ο∆Ο-Β-82 ∆ιαµόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόµια και νησίδες 
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-2922 
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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 διαµορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 115,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ 

 
 

A.T.: Β 6 
Άρθρο : Ν.ΟΙΚ 79.81.1.ΣΧ Πλακοστρώσεις µε ψυχρά υλικά (κυβόλιθοι διαστάσεων 

25Χ40Χ5cm) σε υπόβαση στρώσης άµµου 
 Κωδικός Αναθεώρησης OIK-7744 

 
Επιστρώσεις, πεζοδροµιών µε κυβόλιθους χρώµατος σύµφωνα µε την µελέτη περιέχοντες ψυχρά 
υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήµατος διαστάσεων 25Χ40Χ5cm, σε υπόβαση στρώσης 
άµµου πάχους 4-5cm, συµπεριλαµβανοµένου του αρµολογήµατος µε άµµο. 
Η απαιτούµενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβολίθων της συγκεκριµένης κατηγορίας θα 

προσδίδεται µε ενσωµάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι µε 
επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συµβατικής κατασκευής κυβολίθους.  
Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβολίθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους 
στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη µελέτη, 
οι καινούργιοι κυβόλιθοι θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα: 
 

Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώµων κυβόλιθων µε ψυχρά υλικά 

Κατηγοριοποίηση 

προϊόντων 

Αρχικός 
συντελεστής 
ανακλαστικότητας 

στην ηλιακή 
ακτινοβολία 
(SR) 

Αρχικός 
συντελεστής 
ανακλαστικότητας 

στο εγγύς 
υπέρυθρο φάσµα 
(SRNR) 

Αρχικός 
συντελεστής 
εκποµπής στο 

υπέρυθρο 
(Infrared 
Emittance) 

ΟΜΑ∆Α 1  
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΥ, ΩΧΡΑΣ, 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

≥ 0, 50 ≥ 0,50 ≥ 0,85 

ΟΜΑ∆Α 2  
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
ΚΑΦΕ, ΚΕΡΑΜΙ∆Ι, 
ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ, 
ΓΚΡΙ 

≥ 0, 40 ≥ 0,50 ≥ 0,85 

 
Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά και 
τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.  

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών µέτρησης της 
ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (µε βάση τα Πρότυπα ASTM 
E 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο, µε βάση τα Πρότυπα ASTM 
E408/ASTM C1371. 
Η διάστρωση των κυβολίθων γίνεται δια χειρός εν ξηρώ. Κατά την τοποθέτηση των κυβολίθων, 

η οποία γίνεται χειρωνακτικά, το δάπεδο δεν πρέπει να επιβαρύνεται µε φορτία πλέον αυτών των 
εργαζοµένων. Κάθε στοιχείο εφαρµόζεται επί της στρώσης άµµου µε ελαφρά δόνηση του 
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στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί µε τη βοήθεια µιας 
σανίδας εφοδιασµένης µε αλφάδι. 
Μετά την τοποθέτηση των κυβολίθων ακολουθεί ρίψη λεπτής άµµου, χωρίς άλατα, 

κοκκοµετρικής διαβάθµισης 0 έως 2mm στην επιφάνεια εφαρµογής τους, η οποία µε το 
"σκούπισµα" πληρώνει και σφραγίζει τα κενά των κυβολίθων. Η εργασία ολοκληρώνεται µε τη 
συµπίεση των κυβολίθων µε δονητικές πλάκες, ώστε το δάπεδο να καταλήξει στην επιθυµητή 
στάθµη. Τέλος, µετά την πλήρωση των αρµών, η επιστρωµένη επιφάνεια καθαρίζεται από την 
περίσσεια της άµµου και τυχόν υπολείµµατα των υλικών. 
Στις δαπάνες του άρθρου περιλαµβάνονται: 
η πλήρης κατασκευή της επίστρωσης (εργασία και υλικά), διάστρωση της άµµου του 
υποστρώµατος και συµπύκνωση µε δονητική πλάκα ή χειροκίνητο κύλινδρο, προµήθεια και 
µεταφορά των κυβόλιθων επί τόπου του έργου, καθώς και της άµµου, τοποθέτηση των 
κυβόλιθων σε διάταξη σύµφωνα µε τα σχέδια, προσαρµογή των τελειωµάτων της επίστρωσης 
µε ειδικά τεµάχια κυβόλιθων έτοιµα ή κοµµένα, δόνηση των κυβόλιθων µε ελαφριά δονητική 
πλάκα µε λάστιχο στην επιφάνειά της για την εξίσωση των κυβόλιθων και δηµιουργία απόλυτα 

επίπεδης επιφάνειας, σκόρπισµα ψιλής άµµου (µετά τη δόνηση), στρώσιµο αυτής µε βούρτσα 
ώστε να γεµίσουν οι αρµοί µεταξύ των κυβόλιθων και να εξασφαλιστεί το αµετακίνητο της 
επίστρωσης και καθαρισµός της επιφάνειας. 
 
Για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρως περαιωµένης επίστρωσης σύµφωνα µε την µελέτη, µε τα 
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και την εργασία επίστρωσης, υπόβασης και αρµολογήµατος. 

 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 35,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 

A.T.: Β 7 
Άρθρο : Ν.ΟΙΚ 79.81.2.ΣΧ Πλακοστρώσεις µε ψυχρά υλικά (κυβόλιθοι διαστάσεων 

10X10X5cm) σε υπόβαση στρώσης άµµου 
 Κωδικός Αναθεώρησης OIK-7744 
 
Επιστρώσεις, πεζοδροµιών µε κυβόλιθους χρώµατος σύµφωνα µε την µελέτη περιέχοντες ψυχρά 
υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήµατος διαστάσεων 10Χ10Χ5cm, σε υπόβαση στρώσης 

άµµου πάχους 4-5cm, συµπεριλαµβανοµένου του αρµολογήµατος µε άµµο. 
Η απαιτούµενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβολίθων της συγκεκριµένης κατηγορίας θα 
προσδίδεται µε ενσωµάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι µε 
επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συµβατικής κατασκευής κυβολίθους.  
Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβολίθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους 
στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη µελέτη, 

οι καινούργιοι κυβόλιθοι θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα: 
 

Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώµων κυβόλιθων µε ψυχρά υλικά 

Κατηγοριοποίηση 
προϊόντων 

Αρχικός 
συντελεστής 
ανακλαστικότητας 
στην ηλιακή 
ακτινοβολία 
(SR) 

Αρχικός 
συντελεστής 
ανακλαστικότητας 
στο εγγύς 
υπέρυθρο φάσµα 
(SRNR) 

Αρχικός 
συντελεστής 
εκποµπής στο 
υπέρυθρο 
(Infrared 
Emittance) 

ΟΜΑ∆Α 1  
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΥ, ΩΧΡΑΣ, 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

≥ 0, 50 ≥ 0,50 ≥ 0,85 

ΟΜΑ∆Α 2  
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
ΚΑΦΕ, ΚΕΡΑΜΙ∆Ι, 
ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ, 
ΓΚΡΙ 

≥ 0, 40 ≥ 0,50 ≥ 0,85 

 
Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά και 
τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.  
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Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών µέτρησης της 
ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (µε βάση τα Πρότυπα ASTM 
E 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο, µε βάση τα Πρότυπα ASTM 

E408/ASTM C1371. 
Η διάστρωση των κυβολίθων γίνεται δια χειρός εν ξηρώ. Κατά την τοποθέτηση των κυβολίθων, 
η οποία γίνεται χειρωνακτικά, το δάπεδο δεν πρέπει να επιβαρύνεται µε φορτία πλέον αυτών των 
εργαζοµένων. Κάθε στοιχείο εφαρµόζεται επί της στρώσης άµµου µε ελαφρά δόνηση του 
στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί µε τη βοήθεια µιας 
σανίδας εφοδιασµένης µε αλφάδι. 
Μετά την τοποθέτηση των κυβολίθων ακολουθεί ρίψη λεπτής άµµου, χωρίς άλατα, 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης 0 έως 2mm στην επιφάνεια εφαρµογής τους, η οποία µε το 
"σκούπισµα" πληρώνει και σφραγίζει τα κενά των κυβολίθων. Η εργασία ολοκληρώνεται µε τη 
συµπίεση των κυβολίθων µε δονητικές πλάκες, ώστε το δάπεδο να καταλήξει στην επιθυµητή 
στάθµη. Τέλος, µετά την πλήρωση των αρµών, η επιστρωµένη επιφάνεια καθαρίζεται από την 
περίσσεια της άµµου και τυχόν υπολείµµατα των υλικών. 

Στις δαπάνες του άρθρου περιλαµβάνονται: 
η πλήρης κατασκευή της επίστρωσης (εργασία και υλικά), διάστρωση της άµµου του 
υποστρώµατος και συµπύκνωση µε δονητική πλάκα ή χειροκίνητο κύλινδρο, προµήθεια και 
µεταφορά των κυβόλιθων επί τόπου του έργου, καθώς και της άµµου, τοποθέτηση των 
κυβόλιθων σε διάταξη σύµφωνα µε τα σχέδια, προσαρµογή των τελειωµάτων της επίστρωσης 
µε ειδικά τεµάχια κυβόλιθων έτοιµα ή κοµµένα, δόνηση των κυβόλιθων µε ελαφριά δονητική 

πλάκα µε λάστιχο στην επιφάνειά της για την εξίσωση των κυβόλιθων και δηµιουργία απόλυτα 
επίπεδης επιφάνειας, σκόρπισµα ψιλής άµµου (µετά τη δόνηση), στρώσιµο αυτής µε βούρτσα 
ώστε να γεµίσουν οι αρµοί µεταξύ των κυβόλιθων και να εξασφαλιστεί το αµετακίνητο της 
επίστρωσης και καθαρισµός της επιφάνειας. 
 
Για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρως περαιωµένης επίστρωσης σύµφωνα µε την µελέτη, µε τα 

υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και την εργασία επίστρωσης, υπόβασης και αρµολογήµατος. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 35,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 

A.T.: Β 8 
Άρθρο : Ν.ΟΙΚ 79.81.3.ΣΧ Πλακοστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου όδευσης τυφλών 

διαστάσεων 40Χ40Χ3cm, κάθε τύπου (γραµµικές 
αυλακώσεις ή εξοχές), χρώµατος σύµφωνα µε την µελέτη 

 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-2922 
 

Πλακοστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου όδευσης τυφλών διαστάσεων 40Χ40Χ3cm, κάθε τύπου 
(γραµµικές αυλακώσεις ή εξοχές), χρώµατος σύµφωνα µε την µελέτη και το ΦΕΚ 2621/Β/2009 
''Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών''. 
Οι πλάκες τοποθετούνται µέσω στρώσης τσιµεντοκονιάµατος και η αρµολόγηση γίνεται από το 
ίδιο υλικό µε πλάτος αρµού σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

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.  
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Για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρως περαιωµένης επίστρωσης σύµφωνα µε την µελέτη, µε τα 
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και την εργασία επίστρωσης, υπόβασης και αρµολογήµατος. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 30,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ 

 
 

A.T.: Β 9 
Άρθρο : Ο∆Ο-Β-30.3 Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων. Χαλύβδινο δοµικό 

πλέγµα B500C εκτός υπογείων έργων 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-7018 
 
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. 

 

Ονοµ.  
∆ιάµετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
∆ιατοµή  
(mm2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 
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 
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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. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,15 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
 

A.T.: Β 10 
Άρθρο : Ν.Ο∆Ο Β66.3-Α ΣΧ Ανύψωση ή Καταβιβασµός Φρεατίου 
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-2548 
 
Για την τροποποίηση της στάθµης ενός διατηρηµένου φρεατίου ΟΚΩ, οποιωνδήποτε 
διαστάσεων, δηλ. τη µερική κατά την έννοια του ύψους καθαίρεσή του ή την υπερύψωσή του, 

σε όρια που να µην συνεπάγονται ανατροπή της λειτουργίας του και κατ’επέκταση της 
καθαίρεσής του. Στην εργασία περιλαµβάνεται η αποξήλωση, µε προσοχή, των πλαισίων του 
καλύµµατος ή της εσχάρας, η µεταφορά των πλαισίων και των χυτοσιδηρών ή άλλου τύπου 
καλυµµάτων επίσκεψης εσχαρών, ή καλυµµάτων λειτουργίας σε κατάλληλες θέσεις, η 
καθαίρεση των αναγκαίων τµηµάτων του φρεατίου, η συµπλήρωση µε σκυρόδεµα κατηγορίας 
Β150 ή Β250 ανάλογα µε τις προδιαγραφές, η στερέωση στη νέα στάθµη των πλαισίων και η 

τοποθέτηση των καλυµµάτων, εσχαρών κλπ. Η αποκοµιδή προς απόρριψη όλων των 
αναγκαίων υλικών επί τόπου και οποιαδήποτε άλλη εργασία είναι αναγκαία για την πλήρη 
λειτουργία του φρεατίου. Επίσης περιλαµβάνεται η προφύλαξή του µε όλα τα απαιτούµενα µέσα, 
από τα διερχόµενα οχήµατα έως ότου καταστεί κατάλληλο στατικά (απαιτούµενος χρόνος για 
το σκυρόδεµα) και µετέπειτα να δοθεί στην ελεύθερη κυκλοφορία. ∆εν περιλαµβάνονται τυχόν 
αναγκαίες εργασίες τροποποίησης υπαρχουσών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων π.χ. 

Μετρητών ΕΕΥ κλπ..  
Για την πλήρη τοποθέτηση της στάθµης οποιουδήποτε διατηρούµενου φρεατίου ΟΚΩ ώστε να 
βρεθεί εκ νέου σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 80,00 
 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 
 

A.T.: Β 11 
Άρθρο : Ο∆Ο-Β-85 Προσαρµογή στάθµης υφισταµένου φρεατίου επί 

ανακατασκευαζοµένου πεζοδροµίου 
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-2548 
 
Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύµµατος υφισταµένου φρεατίου 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 
πλακόστρωση. Οι τσιµεντοκονίες τελικής διαµόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα 
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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. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 40,30 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 

A.T.: Β 12 
Άρθρο : ΟΙΚ 32.01.04 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C16/20 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3214 

 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
(ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση 
αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη 

κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  

01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 

συνθέσεως. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 

σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση. 

 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της 

εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική 
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η 
ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για 

την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 
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β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης 
των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

 
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 

 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις  
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 90,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

 

 
A.T.: Β 13 
Άρθρο : ΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 

 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του 
πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, 

η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 15,70 

 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
A.T.: Β 14 
Άρθρο : ΟΙΚ-79.15.02 Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 155 gr/m2 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 
 
Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της 
κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2,70 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
A.T.: Β 15 
Άρθρο : Ν.Ο∆Ο-Β-85.1.ΣΧ Καλύµµατα φρεατίων διαστάσεων 40Χ40cm από ανοξείδωτο 

χάλυβα ανοιγόµενα µε ειδική διάταξη ανοίγµατος και 
υποδοχή για την τοποθέτηση των υλικών επιστρώσεων 

 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-2548 
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Καλύµµατα φρεατίων διαστάσεων 40Χ40cm από ανοξείδωτο χάλυβα ανοιγόµενα µε ειδική 
διάταξη ανοίγµατος και υποδοχή για την τοποθέτηση των υλικών επιστρώσεων. 
Τα καλύµµατα των φρεατίων αποτελούνται από ανοξείδωτη σκάφη στην οποία εγκιβωτίζεται το 

κονίαµα και το υλικό επίστρωσης. 
Τοποθετούνται ύστερα από την διάστρωση της πλάκας εδάφους, σύµφωνα µε την µελέτη, τις 
οδηγίες της επίβλεψης και τις οδηγίες της προµηθεύτριας εταιρείας. 
Φέρουν µηχανισµό ανοίγµατος και σταθεροποίησης όταν αυτά είναι ανοιχτά. 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία τοποθέτησης, µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένου 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 40,30 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 
A.T.: Β 16 
Άρθρο : Ν.Ο∆Ο-Β-85.2.ΣΧ Καλύµµατα φρεατίων διαστάσεων 80Χ80cm από ανοξείδωτο 

χάλυβα ανοιγόµενα µε ειδική διάταξη ανοίγµατος και 
υποδοχή για την τοποθέτηση των υλικών επιστρώσεων 

 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-2548 
 
Καλύµµατα φρεατίων διαστάσεων 80Χ80cm από ανοξείδωτο χάλυβα ανοιγόµενα µε ειδική 
διάταξη ανοίγµατος και υποδοχή για την τοποθέτηση των υλικών επιστρώσεων. 
Τα καλύµµατα των φρεατίων αποτελούνται από ανοξείδωτη σκάφη στην οποία εγκιβωτίζεται το 
κονίαµα και το υλικό επίστρωσης. 

Τοποθετούνται ύστερα από την διάστρωση της πλάκας εδάφους, σύµφωνα µε την µελέτη, τις 
οδηγίες της επίβλεψης και τις οδηγίες της προµηθεύτριας εταιρείας. 
Φέρουν µηχανισµό ανοίγµατος και σταθεροποίησης όταν αυτά είναι ανοιχτά. 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία τοποθέτησης, µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένου 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 40,30 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Γ. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ -ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ &  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
A.T.: Γ 1 
Άρθρο : Ο∆Ο-∆-2.3 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε 

βάθος έως 8 cm 
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-1132 
 

Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση 
αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και 
ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση 
(φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος’’. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος 

 Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις 
προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

 Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση 

 Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  
 Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής 

εργοταξιακής σήµανσης 
 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής – φρεζαρίσµατος 
υφιστάµενου οδοστρώµατος. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,85 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
 
A.T.: Γ 2 
Άρθρο : Ο∆Ο-∆-1 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269A 
 
Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε 
πάχους, µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα 

προβλεπόµενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές 
κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιµολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 
  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ 

 
 
A.T.: Γ 3 
Άρθρο : Ο∆Ο-∆-3 Ασφαλτική προεπάλειψη 
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-4110 
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.),  
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 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. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,20 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 
 
A.T.: Γ 4 
Άρθρο : Ο∆Ο-∆-7 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m  [*] 
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-4421Β 
 
Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, 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, ΑΣ 20 ή 

ΑΣ 31,5, 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. 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η ασφαλτική προεπάλλειψη ή 

συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, αποδεκτής 
ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. 
 
ΕΥΡΩ : 6,90€ 
Προστίθεται η δαπάνη µεταφορικών (αστικές περιοχές ≥ 5km): 0,21 €/m3.km και λαµβάνεται 
απόσταση 25km: 0,21*25*0,05 = 0,26€ 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 7,16 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 
 
A.T.: Γ 5 
Άρθρο : Ο∆Ο-∆-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-4120 
 
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας 
µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
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άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 
µορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
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) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος 

πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,45 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
 
A.T.: Γ 6 
Άρθρο : Ο∆Ο-∆-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m 

[*] 
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-4321Β 

 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, 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. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 

χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της, 
ως εξής: 
 
Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m 
 
ΕΥΡΩ : 7,10€ 
Προστίθεται η δαπάνη µεταφορικών (αστικές περιοχές ≥ 5km): 0,21 €/m3.km και λαµβάνεται 
απόσταση 25km: 0,21*25*0,05 = 0,26€ 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 7,36 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 
 
A.T.: Γ 7 
Άρθρο : Ο∆Ο-∆-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 

0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου  [*] 
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 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-4521Β 
 
 

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 
 
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€ 
Προστίθεται η δαπάνη µεταφορικών (αστικές περιοχές ≥ 5km): 0,21 €/m3.km και λαµβάνεται 
απόσταση 25km: 0,21*25*0,05 = 0,26€ 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 7,96 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 
 
A.T.: Γ 8 
Άρθρο : Ο∆Ο-∆-8Α Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού  [*] 
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-4521Β 
 
 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού 
τάπητα ή µετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσµατος), µε ασφαλτοσκυρόδεµα 
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», συµπυκνωµένου πάχους 
50 mm, αστικών οδών, µε χρήση διαστρωτή ασφάλτου (finisher).  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες λόγω στενότητος χώρου, η προειδοποίηση των οδηγών 
να µην σταθµεύουν τα οχήµατά τους στις προς ασφαλτόστρωση οδούς µε 

ευδιάκριτα έντυπα µηνύµατα, καθώς και η τυχόν απαιτούµενη µετακίνηση των 
οχηµάτων µη συµµορφωθέντων οδηγών.  

 Η διάνοιξη οπών αγκύρωσης (πικούνισµα) µε κατάλληλο µηχάνηµα (τύπου Arrow) 
οδών που δεν έχουν υποστεί φρεζάρισµα. 

 Η εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης µε ασφαλτικό γαλάκτωµα ψυχρού 
τύπου σε αναλογία τουλάχιστον 500 gr/m2. 

 Η προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, διάστρωση µε finisher και 
συµπύκνωση του ασφαλτοσκυροδέµατος.  

 Η εργοταξιακή σήµανση σύµφωνα µε την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου. 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωµένης ασφαλτόστρωσης. 
 
ΕΥΡΩ : 9,30€ 
Προστίθεται η δαπάνη µεταφορικών (αστικές περιοχές ≥ 5km): 0,21 €/m3.km και λαµβάνεται 
απόσταση 25km: 0,21*25*0,05 = 0,26€ 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 9,56 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 
 
A.T.: Γ 9 
Άρθρο : Ο∆Ο Ε-9.4 Πινακίδες ρυθµιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. 

Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθους 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6541 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 
περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’ 

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 
 η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  
 η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 
  και η στερέωσή της επί του ιστού. 

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
 

Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 
α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,90 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,60 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,65 m 
ε. κυκλικές  διαµέτρου 0,65 m 

 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 53,70 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
A.T.: Γ 10 
Άρθρο : Ο∆Ο Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm  

(1 ½‘’) 
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-2653 
 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (σπειρώµατος: 
thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 mm), µήκους κατ’ ελάχιστον 2,50 
m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης 
σήµανσης’’. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε στεφάνη στέψης 

για την στερέωση της πινακίδας, ηµικυκλική ή σχήµατος ‘’Π’’ (ανάλογα µε τον τύπο της 
πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου 
Φ 12 mm µήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής 
(περιλαµβάνεται) 

 η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και 
διαµέτρου 30 cm 

 η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά) 
 

Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’). 

 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 31,10 
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 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
A.T.: Γ 11 
Άρθρο : Ο∆Ο Ε-17.1 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7788 
 
∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος, 
µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε αντανακλαστικό 
υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόµενο 
µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών 
χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 
05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’ 

 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

 η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η 

προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

 η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των 

εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

 ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού 

σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)  

 η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο 

του χρησιµοποιουµένου υλικού  

 η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

 η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι 

την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 3,80 

 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
A.T.: Γ 12 
Άρθρο : Ο∆Ο Ε-9.6 Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6541 
 
Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης, ρυθµιστικών ή αναγγελίας 
κινδύνου, µε αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα 
µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου 

(ΠΣΠ)’’. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 η προσκόµιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 

πινακίδων µεσαίου µεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) µε κίτρινο 

πλαίσιο 

 ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η 

πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους 

 η επιθεώρηση. ευθυγράµµιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές 

Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
διάταξη εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών 
 
Τιµή ανά µήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσµα αυτού). 

 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 8,80 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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∆. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, 
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται 

στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες 
θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. 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 ∆ηµοπράτησης. 

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, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου  
προκύπτει το προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό 
κόστος των επί µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό 
αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, 
δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., 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 λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την 
Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. 
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 

διαχείρισή τους. 

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 
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κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του 

πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και 
χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού 
προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή 
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 
οπουδήποτε αλλού. 

1.4 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. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής 
προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., 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 Έργο, 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)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 
από το ∆ηµόσιο 

(β)  Όταν 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. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα 
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 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 κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και 
µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 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 κ.λπ.) 
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1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται 

για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες 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 
Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους 
από το Έργο.  

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

1.10 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 Έργου 
προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 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. κ.λπ.),  

(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, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),  

(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.). 

1.12 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 απαραίτητο 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. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) 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 ορίζοντας υπογείων 
υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.14 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 εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των 
πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων 
(όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 

1.16 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.  

1.17 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. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

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

1.20 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 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 42 

φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 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 κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των 
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη 
µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή 
διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (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. 

1.23 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 αποτέλεσµα των 
παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, 
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων 
συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο 
στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.25 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 κ.λπ. 

1.26 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. 

1.27 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 
κ.λπ.), 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. 

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 δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες 
αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, 
όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, 
δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 
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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%) του 
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, 
τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(15) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύµβασης. 

(16) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 

άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(17) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(18) Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 

απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

(19) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό  και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(20) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 

χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας του 
προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης. 

(21) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

(22) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

(23) Για φόρους. 

(24) Για εγγυητικές. 

(25) Ασφάλισης του έργου. 

(26) Προσυµβατικού σταδίου. 

(27) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

(28) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί 
να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη 
ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από 
ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(11) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 

(περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(12) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη 
µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος 
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απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό 
και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, 

ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται. 

(13) Νοµικής υποστήριξης  

(14) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

(15) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων 

(16) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς 
προσωπικού  

(17) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς 
αυτούς 

(18) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(19) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

(20) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  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) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ. 

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. 

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. 
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(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. 

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να 
αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε 
σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
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A.T.: ∆ 1 
Άρθρο : ΠΡΣ Α.9.2 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων 

υπογείου αρδευτικού δικτύου. Τάφροι βάθους 20 -  40 cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2111 
 

Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου 
σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ηµιβραχώδη εδάφη. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ 

 
 
A.T.: ∆ 2 
Άρθρο : Ν.ΠΡΣ Β.1.1.ΣΧ Μεταλλικές σχάρες δέντρων, διαστάσεων 80Χ80cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 
 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση µεταλλικής  προβαµµένης σχάρας στη λεκάνη 
άρδευσης του δένδρου, µε επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιµασία επιφανείας 

µε µεταλλοβολή και βαφή µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής 
βαφής).  
Το µέγεθος της εσχάρας για θα είναι 0,80x0,80 m. 
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες µεταφορές των υλικών, η 

σταλία των αυτοκινήτων µεταφοράς, η δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας υποδοχής, η 
χάραξη, η κατασκευή και η τοποθέτηση και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων για την πλήρη αποπεράτωση της εργασίας. 
 
Τιµή τεµάχιο πλήρους τοποθετηµένης σχάρας 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 95,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 
A.T.: ∆ 3 
Άρθρο : ΠΡΣ Ε1.2 Ανοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός. 

Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50*0,50*0,50 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120 
 

Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή 
των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Άνοιγµα λάκκων 
διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,50 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
A.T.: ∆ 4 
Άρθρο : ΠΡΣ Ε9.7 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου από 23 µέχρι 40 lt 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 
 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση 
του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του 
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εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης 
άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 4,00 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ 

 
 
 
A.T.: ∆ 5 
Άρθρο : ΠΡΣ Ε11.1.1 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου (µήκος 

µέχρι 2,5µ) 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240 
 

Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-09-00  
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5240 
Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου, 
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για 
την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και µε 

οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν µε κατάλληλο µέσον. 
Ε11.1.1 Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2,50 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
A.T.: ∆ 6 
Άρθρο : ΠΡΣ Η-2.1 ΣΧ Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης οµβρίων υδάτων 

(υδρορροή) ορθογωνικής διατοµής 6 Χ 10 cm  από σκληρό 
P.V.C. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ- 8 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατοµής 6  Χ  
10 cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C   µέχρι 4 atm µεγάλης µηχανικής   και   

χηµικής  αντοχής  συµπεριλαµβανοµένων  των  υλικών  συνδέσεων, στερεώσεως κλπ ως και της 
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως 
 
Yλικά 
Υδρορροή ορθογωνικής διατοµής 6 Χ 10 cm P.V.C. αυξηµένη κατά 20% για φθορά, ειδικά 
τεµάχια,  υλικά στερεώσεως  

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 11,64 
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
 
A.T.: ∆ 7 
Άρθρο : Ν.ΠΡΣ Η.9.2.6.2. ΣΧ  



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 48 

 Πλήρης εργασία εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου και 
σύνδεση µε νεό ρολόι, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και 
µικρουλικά για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του 
δικτύου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ- 52 
 
Πλήρης εργασία εγκατάστασης δικτύου άρδευσης που θα περιλαµβάνει υπόγειο πρωτογενές και 
δευτερογενές και επιφανειακό τριτογενές δίκτυο άρδευσης.   
Τα υλικά και η εγκατάσταση του δικτύου άρδευσης θα είναι σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00-01 
«Εγκαταστάσεις αρδευτικών ∆ικτύων» και τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
 
Η άρδευση των φυτών θα γίνεται µε σύστηµα σταγόνας, κατά το οποίο η διανοµή του νερού γίνεται τοπικά 
σε τµήµα της ριζόσφαιρας του φυτού µε τη χρήση σταλακτών. Η τροφοδοσία του νερού θα γίνεται από 
εγκατεστηµένη υδροπαροχή της ΕΥ∆ΑΠ σε γειτονικό σηµείο 
 
Για το πρωτογενές και δευτερογενές δίκτυο (υπόγειο) θα χρησιµοποιηθούν: 
-   σωλήνας τύπου «τουµπόραµα» πιέσεως λειτουργίας 12-16ΑΤΜ, διατοµής Φ28 mm µε εξωτερικό 

σωλήνα προστασίας άλλου χρώµατος, κατάλληλο για δίκτυα ύδρευσης πόσιµου νερού, για τη 
σύνδεση µε το ρολόι. 

-  σωλήνας τύπου «τουµπόραµα» πιέσεως λειτουργίας 12-16ΑΤΜ, διατοµής Φ22 mm, για την κάλυψη 
των δύο πλευρών της οδού, µήκους  

 Οι σωλήνες θα αναγράφουν σε κάθε µέτρο µήκους την ονοµαστική διάµετρο, την πίεση λειτουργίας 
του, τον κατασκευαστή και θα φέρει γραµµική ανά µέτρο αρίθµηση του µήκους από την αρχή της 
κουλούρας. 

 Τα αντίστοιχα εξαρτήµατα θα είναι ειδικού τύπου ορειχάλκινα. Ενδεικτικά θα περιλαµβάνονται: 
-  ορειχάλκινα Ταυ Φ22 ή 25,  
-  ορειχάλκινα ρακόρ Φ223/4" 
-  λοιπά εξαρτήµατα και µικρουλικά όπως απαιτούνται (σύνδεσµοι κτλ). 
•
 
Για το τριτογενές (επιφανειακό) δίκτυο θα χρησιµοποιηθεί:  
-  σταλακτηφόρος σωλήνας επιφανειακής άρδευσης διατοµής Φ16 µε ενσωµατωµένους 

αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες 4 lt/h, 8 lt/h, 12 lt/h µε βαλβίδα αντεπιστροφής που θα ισαπέχουν σε 
αποστάσεις έως και 40cm.  

- πλαστικά ταυ Φ16 3/4"  
-   λοιπά εξαρτήµατα και µικρουλικά όπως απαιτούνται για την άρδευση όλων των παρτεριών. 
 
Για τον έλεγχο της άρδευσης θα τοποθετηθούν: 
-  προγραµµατιστής µπαταρίας 9V δύο (2) ζωνών µε αντίστοιχα φρεάτια, πλήρως αδιάβροχος (IP68).  
-  τέσερις (4) ηλεκτροβάνες που θα λειτουργούν µε τον εν λόγω προγραµµατιστή θα είναι ονοµαστικής 

πίεσης 10atm, περιοχής λειτουργίας από 1 µέχρι 10atm, διατοµής Φ1’’, θα λειτουργούν µε ειδικό πηνίο 
9V (LATCHING SOLENOID) και θα έχουν µηχανισµό ρύθµισης της παροχής 

-  λοιπά εξαρτήµατα και µικρουλικά όπως απαιτούνται για τον έλεγχο της άρδευσης όλων των 
παρτεριών. 

 
Η ακριβής θέση των υπόγειων αγωγών άρδευσης και τις θέσεις των φρεατίων στα οποία θα τοποθετηθούν 
οι συσκευές ελέγχου άρδευσης (προγραµµατιστές, ηλεκτροβάνες κλπ.) θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.  
Οι εκσκαφές στο έδαφος και η επαναπλήρωση τάφρων για την τοποθέτηση του υπόγειου αρδευτικού 
δικτύου θα γίνουν σε πλάτος περίπου 10 εκατοστών και βάθος 20-30 εκατοστών µε χρήση µηχανικών 
µέσων (πχ. αυτοφερόµενης καδένας, αυλακωτήρα κλπ.). Οι εσκαφές και επαναπλήρωση και επικάλυψη 
του σκάµµατος περιλαµβάνονται στην τιµή. Οµοίως ολες οι εργασίες, η σύνδεση µε το υφιστάµενο ρολόι 
όλα τα υλικά και µικρουλικά για παράδοση σε πλήρη λειτουργία 

 
Κατ’ αποκοπή ενός τεµαχίου πλήρους συστήµατος αυτόµατης άρδευσης 
 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 18.000 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

 
 
A.T.: ∆ 8 
Άρθρο : ΠΡΣ ∆.7 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 
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Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-
07-05-00.  Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους 
σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από 

σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή 
τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 8,50 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
A.T.: ∆ 9 
Άρθρο : ΠΡΣ ∆.11 Προµήθεια οργανικών φυτικών υποστρωµάτων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340 
 

Προµήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώµατος προερχοµένου από 
ελεγχόµενη αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειµµάτων, σε σφραγισµένη συσκευασία, µε 
αναγραφή της  εγγυηµένης σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και χούµο. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 85,00 
 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 
A.T.: ∆ 10 
Άρθρο : ΠΡΣ ∆.12 Προµήθεια διογκωµένου περλίτη 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340 
 

Προµήθεια επί τόπου του έργου διογκωµένου περλίτη για γεωργική χρήση, συσκευασµένου, 
µεγέθους κόκκων 3-4 mm σε αναλογία 70-80 % κ.ο., σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-05-02-01. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 50,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ 

 
 
A.T.: ∆ 11 
Άρθρο : ΠΡΣ ∆.1.6 ∆έντρα κατηγορίας ∆6 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 
 

Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη 

φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 80,00 
 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 
 
A.T.: ∆ 12 
Άρθρο : ΠΡΣ ∆.2.5 Θάµνοι κατηγορίας Θ5 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 
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Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη 
φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 30,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ 
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Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
A.T.: Ε 1 
Άρθρο : Ν.ΠΡΣ Β10.1.1 ΣΧ Καθιστικοί πάγκοι διαστάσεων 200x50x45cm σύµφωνα µε 

την µελέτη, µε µεταλλικό σκελετό και ξύλινη επένδυση από 
ιροκο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 
 

Καθιστικοί πάγκοι διαστάσεων 200x50x45cm σύµφωνα µε την µελέτη, µε µεταλλικό σκελετό και 
ξύλινη επένδυση από σανίδες ιροκο, συνδεόµενες µε τον µεταλλικό σκελετό µε καρόβιδες Φ 6 
mm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως τοποθετηµένο και στερεωµένο 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 450,00 
 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 
 
A.T.: Ε 2 
Άρθρο : Ν.ΠΡΣ Β11.13.1 ΣΧ Μεταλλικός κάδος, διαστάσεων 40x40cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 
 

Μεταλλικός κάδος, διαστάσεων 40x40cm επιδαπέδιος µε στύλο, ορθογωνικής διατοµής, από 
λαµαρίνα πάχους 1 mm, µε καπάκι µε µεγάλη οπή για τη ρίψη των απορριµµάτων, ανακλινόµενο 
πυθµένα και µεταλλικό στήριγµα στην πίσω πλευρά.  

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως τοποθετηµένο και στερεωµένο 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 300,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

 
 
 
 
A.T.: Ε 3 
Άρθρο : Ν.ΠΡΣ Β11.13.2 ΣΧ Μεταλλικά κολωνάκια (bollards) ορθογωνικής διατοµής 

10x40x80cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 
 

∆ιακοσµητικά κολωνάκια χρησιµοποιούµενα ως εµπόδια επί των πεζοδροµίων bollards, 
ενδεικτικής περιγραφής: 
∆ιαστάσεις: 10x40x80 (ύψος) cm, πάκτωση: 15cm, βάρος: περίπου 14kg, χυτοσιδηρά ή 

χαλύβδινα. 
Φινίρισµα: Τα κολωνάκια έχουν δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής σε χρώµα της επιλογής 
της επίβλεψης. ∆ιαθέτουν ανακλαστική ταινία κίτρινου χρώµατος.  
Περιγραφή Κεφαλής: Φέρει στο επάνω µέρος δύο εγκοπές και µία αυλάκωση ύψους 55µµ.  
Για την προµήθεια και την εργασία (εκσκαφή/ διάνοιξη οπών, πάκτωση, στερέωση,- µε την αξία 
του σκυροδέµατος,  αποκατάσταση δαπέδου).  

Για την πλήρη τοποθέτηση επί των πεζοδροµίων για 1 τεµ.  
Ύψος µεικτό: 95 cm 
Ύψος Καθαρό: 80 cm  
Πάκτωση:    15 cm 
Βάρος:    14kg 
Πάχος µετάλλου: ~10 mm 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως τοποθετηµένο και στερεωµένο 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 65,00 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
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A.T.: Ε 4 
Άρθρο : Ν.ΠΡΣ Β11.13.3 ΣΧ Μεταλλικές βάσεις στήριξης-ασφάλισης ποδηλάτων, 

κυκλικής διατοµής από ανοξείδωτο χάλυβα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 
 

Μεταλλικές βάσεις στήριξης-ασφάλισης ποδηλάτων, κυκλικής διατοµής σε σπειροειδή διάταξη 
από ανοξείδωτο χάλυβα, διαµέτρου έως 50cm, πλήρως τοποθετηµένο και στερεωµένο στην 
υπάρχουσα πλάκα εδάφους.  
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως τοποθετηµένο και στερεωµένο 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 350,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
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ΣΤ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
A.T.: ΣΤ 1 
Άρθρο : Ν.ΗΛΜ 9372.3.ΣΧ Αντικατάσταση λαµπτήρων σε υφιστάµενα φωτιστικά, 

συµπεριλαµβανοµένου του συνόλου των λοιπών διατάξων 
για την λειτουργία τους 

 Κωδικός αναθεώρησης: HΛM-52 
 

Προµήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών σωλήνων από PVC ή πολυαιθυλένιο µε 
περίβληµα γεωυφάσµατος των 200 gr/m2. Περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου 
και τοποθέτηση των σκύρων στραγγιστηρίου (µονοβάθµιο φίλτρο). 
 
Τιµή ανά τρεχον µέτρο (m) πλήρως αποπερατωµένου στραγγιστηρίου. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 75,00 
 (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

 
 
A.T.: ΣΤ 2 
Άρθρο : Ν.ΗΛΜ 8840.1.31. ΣΧ1 Ηλεκτρολογικός πίνακας πλήρης 3Χ40Α 
 Κωδικός αναθεώρησης: HΛM-52 
 

Πλήρης ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα "ντεκαπέ" και µορφοσίδηρο µε πόρτα 
προστασίας Ρ30, εντοιχισµένος ή επίτοιχος µεσα σε pillar, όποιων διαστάσεων µε τα όργανά του 
(1 γενικό διακόπτη 3Χ40 Α, 1 ρελέ προστασίας 4Χ40 Α, ενδεικτικά λαµπάκια LED, 10 ρελέ φορτίου 

4X20 A, 30 ασφάλειες 16  Α, 5 πρίζες ράγας, 1 διακόπτης 3 θέσεων (τεστ) 1-0-2, 5 ασφάλειες 
βοηθητικών κυκλωµάτων κ σήµατος ∆ΕΗ, 5 ασφάλειες 25  Α, 2 χρονοδιακόπτες µε εφεδρεία 
(µπαταρία) κλπ.) σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης και µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές 
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσµολογίας κλπ. µικροϋλικά όπως στα σχετικά σχέδια καθώς και τον χρωµατισµό των 
µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου 

βερνικοχρώµατος δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, 
διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα 
σιδηρά ελάσµατα συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε 
εργασία για την δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία, µε δυνατές µικρο- τροποποιήσεις ανάλογα 
µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 

Μονάδα µέτρησης Τεµάχια (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 650,00 
 (Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ 

 
 
A.T.: ΣΤ 3 
Άρθρο : ΗΛΜ 60.10.80.02 Πίλαρ οδοφωτισµού οκτώ αναχωρήσεων 
 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο - 2548 
 

Στεγανά µεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισµού (πίλλαρ), βαθµού προστασίας 

ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε την βάση έδρασής τους από σκυρόδεµα, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδοµή οδοφωτισµού’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τοπου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) µε 

δίριχτη στέγη µε περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oµβρίων, από λαµαρίνα 
ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισµένου εν θερµώ εσωτερικά και εξωτερικά, 
µετά την κατασκευή του, µε ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 µm), βαµένου 
µε διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υµένα (εκάστης) 125 µm, µε ελαστικά 
παρεµβύσµατα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά 
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ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήµανσης µε τα στοιχεία του κυρίου 
του έργου 

• η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγµατος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

• η βάση του πίλαρ από οπλισµένο σκυρόδεµα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασµένη, 
ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθµη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, µε 
κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.  

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
• η στεγανή διανοµή εντός του πίλλαρ µε τα όργανα διακοπής και προστασίας των 

κυκλωµάτων φωτισµού, αποτελούµενη αποτελούµενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 
κατασκευασµένο από βαµµένη λαµαρίνα ή άκαυστο θερµοπλαστικό, επαρκών 
διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές µε τους 
κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου 
τηλεχειρισµού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

• τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, 

αυτόµατους µαγνητοθερµικούς διακόπτες και ηλεκτρονόµους ισχύος τηλεχειρισµού 
(ανά κύκλωµα φωτισµού), ρελέ µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), 
χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν 
προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
«καραβοχελώνα» και κλεµοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω µέρος του 
κιβωτίου). 

• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισµού και µέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις 
και τον έλεγχο λειτουργίας 

 
Τιµή ανά τεµάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισµού, ανάλογα µε τον αριθµό των 
αναχωρήσεων, ως εξής. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 3.100,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟ 

 
 
A.T.: ΣΤ 4 
Άρθρο : ΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων - φρεάτιο 

έλξης καλωδίων 40Χ40cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 
 

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, 
οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης 

και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της 
µελέτης 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος 

 η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου 

φρεατίου 

 η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των 

καλωδίων  

 στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω 

ελαστικού παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και 

αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση 

εποξειδικής βαφής) 

 η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη  

 

Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (40) x (40) cm 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 60,00 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ 
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A.T.: ΣΤ 5 
Άρθρο : ΗΛΜ 60.10.20.03ΣΧ Προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού τύπου Classic Cone 

Version BDP 102 της εταιρίας PHILIPS χρώµατος LIGHT GREY 
(RAL 7035) ή ισοδύναµου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-103 
 
Ένα (1) φωτιστικό φανάρι µοντέρνου τύπου Classic Cone Version BDP 102 της 
εταιρίας PHILIPS χρώµατος LIGHT GREY (RAL 7035) ή ισοδύναµου, ύψους 317mm και µε κλάση 
προστασίας IP66 που τοποθετείται επί κορυφής του ιστού. Ο σκελετός του φαναριού θα είναι 
κατασκευασµένος από υψηλής πίεσης χυτοπρεσαριστό αλουµίνιο, ενώ ο διαχύτης θα είναι 
διαφανής, κατασκευασµένος από πολυκαρβονικό υλικό, ανθεκτικό σε κρούσεις IK10 και το 
οποίο δεν κιτρινίζει και δεν θαµπώνει µε την πάροδο του χρόνου. Η λυχνιολαβή βρίσκεται στο 
κάτω µέρος του φαναριού. Tο φανάρι θα φέρει αντιθαµβωτικό εξάρτηµα. 
Θα φέρει πλακέτα τεχνολογίας led 6 τεµαχίων (λαµπάκια)  µε κατανάλωση από 47-56W και 

οπτικούς φακούς συµµετρικής διάχυσης . 
Η θερµοκρασία χρώµατος θα είναι περίπου 3000Κ (warm white). 
To driver θα είναι τύπου integrated programmable LED . 
Η φωτεινή ροή θα είναι περιπου 6000lumens. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η προµήθεια των λαµπτήρων. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, η προσκόµιση των φωτιστικών και των ιστών επί τόπου 

του έργου, η εγκατάσταση του φωτιστικού επί του ιστού (που προσµετράται χωριστά), ο 
λαµπτήρας καθώς και καθε δοκιµή και εργασία για την παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
  
Μονάδα µέτρησης Τεµάχια 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 500,00 

 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 
 
A.T.: ΣΤ 6 
Άρθρο : ΗΛΜ 60.10.01.01ΣΧ Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 3,5- 4,00 m 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-101 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένων χαλυβδίνων ιστών 
οδοφωτισµού, κατασκευασµένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις 

για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’ και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδοµή 
Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". 
 
O ιστός θα είναι µοντέρνου τύπου EKTOR 3500 ή ισοδύναµου, ύψους 3,5m – 4m.  Θα είναι 
κυκλικής διατοµής Φ265 στη βάση και Φ60 στην κορυφή ,θα έχει εσωτερικά χαλύβδινο σωλήνα 
(πάχους 2mm, Φ90 στη βάση και Φ42 στην κορυφή) γαλβανισµένο εν θερµώ, επικαλυµµένο µε 

στρώµα πολυουρεθάνης πάχους περίπου 40mm και εν συνεχεία µε χυτορητίνη πάχους περίπου 
4mm. Στον ιστό συµπεριλαµβάνεται θυρίδα επίσκεψης, κουτί σύνδεσης µε τηκτές ασφάλειες 
καθώς και το σύστηµα αγκύρωσης. Το σύστηµα αυτό (τύπου C) πρέπει να αποτελείται από 
ντίζες (Φ14 και µήκους 235) που ενώνονται µέσω διπλής τριγωνικής βάσης και οι οποίες 
τοποθετούνται εντός του εδάφους. Η βάση του ιστού θα είναι χαλύβδινη, πάχους 8mm και 
κυκλικής διατοµής Φ225, γαλβανισµένη εν θερµώ µετά τη διαµόρφωση και διαθέτει επικάλυψη 

χυτορητίνης πάχους 20mm. Θα στερεώνεται πάνω στο σύστηµα αγκύρωσης µε κοχλίες 
ασφαλείας που εξωτερικά καλύπτονται µε πλαστικά προστατευτικά. 
 
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά: 
 

 Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ 

EN 61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους 

σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 
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 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο 

λατοµείου, µε βάση την τυπική διατοµή της µελέτης. 

 Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 

πλήρως τοποθετηµένα. 

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

 H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της 

προκατασκευασµένης βάσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό 

αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων µε 

χυτοσιδηρό κάλυµµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαµορφωµένης σύµφωνα µε τα Πρότυπα 

Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 

 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής 

της. 

 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, 

επάνω και κάτω, µε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια 

κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). 

 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, 

µετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 

 Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 800,00 

 (Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 

 
 
A.T.: ΣΤ 7 
Άρθρο : ΗΛΜ 62.10.48.03ΣΧ Αγωγοί γυµνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι, διατοµής 16mm2 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 
 
Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 
περιλαµβανοµένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, 

ακροδέκτες, πέδιλα, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και 
των µετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) γυµνού χάλκινου αγωγού , διατοµής 16 mm²  
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 4,50 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
A.T.: ΣΤ 8 
Άρθρο : ΗΜ 8042.1.3ΣΧ1 Σωλήνωση HDPE 110mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 
 
Πλαστικός κυµατοειδής σωλήνας από πολυαιθυλένιο προστασίας καλωδίων (HDPE) υψηλής 
µηχανικής αντοχής, για σύνδεση µε κατάλληλες τυποποιηµένες µούφες του ίδιου υλικού και 
τυποποιηµένο ελαστικό δακτύλιο ενδεικτικού τύπου HELICOM CORRUGATED. 
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος, τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ.  και 
η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) σωλήνα 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 10,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Πλήρης διαδικασία έκδοσης αδειοδοτήσεων, πάσης φύσεως εγκρίσεων, ελέγχων, ΣΑ, 
αρχαιολογία, έλεγχο γειώσεων, µελέτες για συνδέσεις µε ΟΚΩ, διαχείριση αποβλήτων ΑΕΚΚ αν 
απαιτείται και λοιπές απολογιστικές υπηρεσίες και πιστοποιήσεις  από αρµόδιους φορείς βάσει 
ισχύουσας νοµοθεσίας, όπου και όπως απαιτείται,  µετά της κατάθεσης πλήρους σειράς 
εγκεκριµένων σχεδιών σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο στην Υπηρεσία (κατ' αποκοπήν) 
  
 

Ο ανάδοχος θα προβεί στις  απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή στην Υπηρεσία των 
απαιτούµενων σχεδίων –δικαιλογητικών προς έκδοση αδειοδοτήσεων – εγκρίσεων από τις 
αρµόδιες αρχές, επ΄ ονόµατι του ΚτΕ. 
 
Συµπεριλαµβάνεται η πλήρης, έγκυρη και έγκαιρη διαδικασία εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων 

(αδειοδότηση τοποθέτησης ικριωµάτων, Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής ΣΑ, κτλ), έκδοσης 
απαιτούµενων πιστοποιητικών, εφόσον χρειαστούν. Για τις κατασκευές σε κοινόχρηστους 
χώρους του άρθρου 20 του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού Ν. 4067 (ΦΕΚ 79Α/2012) και όπου 
και όπως απαιτούνται βάσει των εγκεκριµένων µελετών και των απαιτήσεων των δηµόσιων 
φορέων και υπηρεσιών (ΟΚΩ, πυροσβεστική, Υ∆ΟΜ, Φυσικό αέριο κτλ), πάντα σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία, τη µελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος θα συντάξει τις 

όποιες µελέτες αδειοδότησης, µε στοιχεία που θα δοθούν από την Υπηρεσία, θα κινήσει τη 
διαδικασία θεώρησης από τον αρµόδιο φορέα (Υ∆ΟΜ,ΣΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΕΥ∆ΑΠ κτλ), και θα 
παραδώσει στην υπηρεσία σε ψηφιακή και έντυπη µορφή τις θεωρηµένες άδειες µε τα 
συνοδευόµενα σχέδια και λοιπά στοιχεία αυτών, καθώς και όλα τα σχετικά τιµολόγια δαπανών. 
 
Ο ανάδοχος θα προβεί στις  απαραίτητες ενέργειες για την σύναψη πλήρους διαδικασίας 

σύµβασης µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10, 
ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010 και Εγκύκλιος αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής) και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) (Π∆ 117/2004 όπως ισχύει), καθώς και 
εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπου, όπως και εφόσον απαιτείται, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία και µε την πρωτέρα έγκριση της Υπηρεσίας.  
 
Περιλαµβάνεται το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις, όπου, όπως και εφόσον απαιτείται. Ως «κόστος υποδοχής σε 
αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση 
των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους, ενώ το κόστος για τη µεταφορά είναι ήδη 

ανηγµένο στα επιµέρους άρθρα είτε στην αρχική τιµή είτε µε την προσάυξηση σε όσα άρθρα 
έχουν [*]. 
 
Η αποζηµίωση των ως άνω περιγραφόµενων εργασιών, πραγµατοποιείται µετά την κατάθεση 
από τον Ανόδοχο των σχετικών τιµολογίων- παραστατικών στην Υπηρεσία.  
 

Τιµή κατ’ αποκοπή για όλα τα ανωτέρω 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 8.000,00 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 
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Συντάχθηκε    Ελέγχθηκε 

…/…/ 2020 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝ∆ΡΕ∆ΑΚΗΣ 
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΤΑ  
ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 

  Θεωρήθηκε   
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΤΑ  
ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 
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