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ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΨΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

Αντικεύμενο του παρόντοσ τιμολογύου εύναι ο καθοριςμόσ τιμών μονϊδοσ των εργαςιών, που εύναι 

απαραύτητεσ για την ϋντεχνη ολοκλόρωςη του Ϊργου, όπωσ προδιαγρϊφεται ςτα λοιπϊ Σεύχη 

Δημοπρϊτηςησ που ορύζονται ςτη Διακόρυξη.  

1. Οι τιμϋσ μονϊδασ του παρόντοσ Σιμολογύου αναφϋρονται ςε μονϊδεσ πλόρωσ περαιωμϋνων 

εργαςιών, όπωσ περιγρϊφονται αναλυτικϊ παρακϊτω, οι οπούεσ θα εκτελεςτούν ςτην περιοχό του 

Ϊργου. Οι τιμϋσ μονϊδοσ περιλαμβϊνουν όλεσ τισ δαπϊνεσ που αναφϋρονται ςτην περιγραφό των 

εργαςιών, καθώσ και όςεσ απαιτούνται για την πλόρη και ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών, 

ςύμφωνα και με τα λοιπϊ Σεύχη Δημοπρϊτηςησ.  

Καμιϊ αξύωςη ό αμφιςβότηςη δεν μπορεύ να θεμελιωθεύ, ωσ προσ το εύδοσ και την απόδοςη των 

μηχανημϊτων, τισ ειδικότητεσ και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προςωπικού και την 

δυνατότητα χρηςιμοπούηςησ ό μό μηχανικών μϋςων, εκτόσ αν ϊλλωσ ορύζεται ςτα ϊρθρα του 

παρόντοσ. 

ύμφωνα με τα παραπϊνω, με τισ τιμϋσ μονϊδοσ του παρόντοσ Σιμολογύου ενδεικτικϊ και όχι 

περιοριςτικϊ, περιλαμβϊνονται τα κϊτωθι: 
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1.1 Κϊθε εύδουσ επιβϊρυνςη των ενςωματουμϋνων υλικών από φόρουσ, τϋλη, δαςμούσ, ϋξοδα 

εκτελωνιςμού, ειδικούσ φόρουσ κ.λπ., πλην του Υ.Π.Α. Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τα τϋλη 

διοδύων των κϊθε εύδουσ μεταφορικών του μϋςων. 

1.2 Οι δαπϊνεσ προμηθεύασ των πϊςησ φύςεωσ, ενςωματουμϋνων και μη, κυρύων και βοηθητικών 

υλικών, μεταφορϊσ τουσ ςτισ θϋςεισ εκτϋλεςησ των εργαςιών, αποθόκευςησ, φύλαξησ, 

επεξεργαςύασ τουσ (αν απαιτεύται) και προςϋγγιςόσ τουσ, με τισ απαιτούμενεσ φορτοεκφορτώςεισ, 

τισ αςφαλύςεισ των μεταφορών, τισ ςταλύεσ των μεταφορικών μϋςων και τισ απαιτούμενεσ πλϊγιεσ 

μεταφορϋσ, εκτόσ των ειδικών περιπτώςεων, που η μεταφορϊ πληρώνεται ιδιαιτϋρωσ με 

αντύςτοιχα ϊρθρα του Σιμολογύου. 

Ομούωσ οι δαπϊνεσ για την φορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ (με την ςταλύα μεταφορικών μϋςων) 

των πλεοναζόντων ό/και ακατϊλληλων προώόντων εκςκαφών και λοιπών υλικών, ςε κατϊλληλουσ 

χώρουσ απόρριψησ, λαμβανομϋνων υπόψη των ιςχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, ςύμφωνα με 

την Ε..Τ. και τουσ λοιπούσ όρουσ δημοπρϊτηςησ.  

1.3 Οι δαπϊνεσ μιςθών, ημερομιςθύων, υπερωριών, υπερεργαςιών, αςφαλιςτικών ειςφορών (ςτο 

Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ, ό ςε ϊλλουσ ημεδαπούσ ό/και αλλοδαπούσ κ.λπ., του πϊςησ 

φύςεωσ προςωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτότων οδηγών και χειριςτών οχημϊτων και 

μηχανημϊτων, τεχνιτών ςυνεργεύων, επιςτημονικού προςωπικού και των επιςτατών με 

εξειδικευμϋνο αντικεύμενο, ημεδαπού ό αλλοδαπού που απαςχολεύται για την καταςκευό του 

ϋργου, επύ τόπου ό οπουδόποτε αλλού. 

1.4 Οι δαπϊνεσ εξαςφϊλιςησ εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμιςησ αυτών, ανϋγερςησ γραφεύων, 

εργαςτηρύων και λοιπών εγκαταςτϊςεων του Αναδόχου, εξαςφϊλιςησ ύδρευςησ, ηλεκτρικού 

ρεύματοσ, τηλεφωνικόσ ςύνδεςησ και αποχϋτευςησ των εργοταξιακώv εγκαταςτϊςεων, καθώσ και 

λοιπών απαιτουμϋνων ευκολιών, ςύμφωνα με τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ.. 

1.5 Οι δαπϊνεσ λειτουργύασ όλων των εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων και ευκολιών και 

απομϊκρυνςόσ τουσ μετϊ την περαύωςη του ϋργου , καθώσ και οι δαπϊνεσ αποκατϊςταςησ των 

χώρων κατϊ τρόπο αποδεκτό από την Τπηρεςύα και ςύμφωνα με τουσ εγκεκριμϋνουσ 

Περιβαλλοντικούσ Ορουσ. 

1.6 Οι κϊθε εύδουσ δαπϊνεσ για την εγκατϊςταςη, εξοπλιςμό και λειτουργύα εργοταξιακού 

εργαςτηρύου, εϊν προβλϋπεται, την λόψη και μεταφορϊ των δοκιμύων και την εκτϋλεςη ελϋγχων 



Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης                                                              

                       

 
 

 

 

 
 

και δοκιμών, εύτε ςτο εργοταξιακό εργαςτόριο ό ςε κρατικό ό ςε ιδιωτικό τησ εγκρύςεωσ τησ 

Τπηρεςύασ, ςύμφωνα με τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 

1.7 Οι δαπϊνεσ εγκατϊςταςησ και λειτουργύασ μονϊδων παραγωγόσ προκατα-ςκευαςμϋνων 

ςτοιχεύων, εφ' όςον προβλϋπονται από τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ, ςυγκροτόματων παραγωγόσ 

θραυςτών υλικών (ςπαςτηροτριβεύο), ςκυροδϋματοσ, αςφαλτομιγμϊτων κλπ, ςτον εργοταξιακό 

χώρο ό εκτόσ αυτού. τισ δαπϊνεσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται: η εξαςφϊλιςη του απαιτουμϋνου 

χώρου, η καταςκευό των υποδομών, κτιριακών και λοιπών ϋργων των μονϊδων, η εγκατϊςταςη 

του απαιτουμϋνου κατϊ περύπτωςη εξοπλιςμού, οι λειτουργικϋσ δαπϊνεσ πϊςησ φύςεωσ, οι 

φορτοεκφορτώςεισ και μεταφορϋσ των πρώτων υλών ςτην μονϊδα και των παραγομϋνων 

προώόντων μϋχρι τισ θϋςεισ ενςωμϊτωςόσ τουσ ςτο Εργο, καθώσ και η αποςυναρμολόγηςη των 

εγκαταςτϊςεων μετϊ το πϋρασ των εργαςιών, η καθαύρεςη των υποδομών τουσ (βϊςεισ, τοιχύα 

κλπ καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα ό οποιοδόποτε ϊλλο υλικό) και αποκατϊςταςησ του χώρου ςε 

βαθμό αποδεκτό από την Τπηρεςύα και ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ Περιβαλλοντικούσ όρουσ. 

Οι ωσ ϊνω όροι για την αποξόλωςη των μονϊδων και αποκατϊςταςη των χώρων ϋχουν εφαρμογό 

ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

(α) Οταν η εγκατϊςταςη των μονϊδων ϋχει γύνει ςε χώρο που ϋχει παραχωρηθεύ από το Δημόςιο 

(β) Οταν οι μονϊδεσ ϋχουν ανεγερθεύ μεν ςε χώρουσ που ϋχει εξαςφαλύςει ο Ανϊδοχοσ, αλλϊ ϋχει 

δοθεύ προςωρινό ϊδεια εγκατϊςταςησ-λειτουργύασ για τισ ανϊγκεσ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου . 

1.8 Σα πϊςησ φύςεωσ αςφϊλιςτρα για το προςωπικό του Εργου, τισ μεταφορϋσ, τα μεταφορικϊ 

μϋςα, τα μηχανόματα ϋργων και τισ εγκαταςτϊςεισ, καθώσ και τισ λοπϋσ αςφαλιςτικϋσ καλύψεισ 

όπωσ καθορύζονται ςτην Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων του Εργου.  

1.9 Οι επιβαρύνςεισ από την εκτϋλεςη των εργαςιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγό τησ κυκλοφορύασ 

και την λόψη των απαιτουμϋνων προςτατευτικών μϋτρων, οι δαπϊνεσ των μϋτρων προςταςύασ 

των όμορων καταςκευών των χώρων εκτϋλεςησ των εργαςιών, τησ πρόληψησ ατυχημϊτων 

εργαζομϋνων ό τρύτων, τησ αποφυγόσ βλαβών ςε κινητϊ ό ακύνητα πρϊγματα τρύτων, τησ 

αποφυγόσ ρύπανςησ ρεμϊτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώσ και οι δαπϊνεσ των μϋτρων 

προςταςύασ των ϋργων ςε κϊθε φϊςη τησ καταςκευόσ τουσ ανεξαρτότωσ τησ εποχόσ του ϋτουσ 

(εκςκαφϋσ, θεμελιώςεισ, ικριώματα, ςκυροδετόςεισ κλπ) και μϋχρι την οριςτικό παραλαβό τουσ. 
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1.10 Οι δαπϊνεσ διεξαγωγόσ των ελϋγχων ποιότητοσ και οι δαπϊνεσ καταςκευόσ των πϊςησ 

φύςεωσ "δοκιμας τικών τμημϊτων" που προβλϋπονται ςτην Σ..Τ. και τουσ λοιπούσ όρουσ 

δημοπρϊτηςησ (μετρόςεισ, εργαςτηριακού ϋλεγχοι και δοκιμϋσ, αξύα υλικών, χρόςη μηχανημϊτων, 

εργαςύα κλπ.) 

1.11 Οι δαπϊνεσ διϊθεςησ, προςκόμιςησ και λειτουργύασ  του κυρύου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλιςμού και μϋςων  (π.χ.  ικριωμϊτων,  εργαλεύων)  που  απαιτούνται για  την  καταςκευό  του  

ϋργου  ςτο  πλαύςιο  του εγκεκριμϋνου χρονοδιαγρϊμματοσ, ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνονται τα 

μιςθώματα, η μεταφορϊ επύ τόπου, η ςυναρμολόγηςη (όταν απαιτεύται), η αποθόκευςη, η φύλαξη, 

η αςφϊλιςη, οι αποδοχϋσ οδηγών, χειριςτών, βοηθών  και τεχνιτών,  τα καύςιμα,  τα λιπαντικϊ  και 

λοιπϊ  αναλώςιμα, τα ανταλλακτικϊ, οι  επιςκευϋσ,  οι μετακινόςεισ  ςτον χώρο  του ϋργου, οι 

ημεραργύεσ  για  οποιαδόποτε  αιτύα,  οι  πϊςησ  φύςεωσ ςταλύεσ και καθυςτερόςεισ (που δεν 

οφεύλονται ςε υπαιτιότητα του Κυρύου του Εργου) η αποςυvαρμολόγηςότουσ (εϊν απαιτεύται) και 

η απομϊκρυνςό τουσ από το Εργο. 

Περιλαμβϊνονται επύςησ οι πϊςησ φύςεωσ δαπϊνεσ του εφεδρικού εξοπλιςμού που διατηρεύται ςε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιςη βλαβών ό για οποιαδόποτε ϊλλη αιτύα. 

1.12 Οι δαπϊνεσ προμηθεύασ ό παραγωγόσ, φορτοεκφόρτωςησ και μεταφορϊσ ςτη θϋςη 

ενςωμϊτωςησ και τυχόν προςωρινών  αποθϋςεων και επαναφορτώςεων αδρανών υλικών 

προϋλευςησ λατομεύων, ορυχεύων κλπ. πλην των περιπτώςεων που ςτα οικεύα ϊρθρα του 

παρόντοσ Σιμολογύου αναφϋρεται ρητϊ ότι η μεταφορϊ πληρώνεται ιδιαύτερα (ϊρθρα που 

επιςημαύνονται με αςτερύςκο [*]).  

Περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ πλύςεωσ, ανϊμιξησ ό εμπλουτιςμού των υλικών, ώςτε να 

ανταποκρύνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από την Μελϋτη του Εργου προδιαγραφϋσ, λαμβανομϋνων 

υπόψη των ςχετικών περιβαλλοντικών όρων.  

1.13 Οι επιβαρύνςεισ από καθυςτερόςεισ, μειωμϋνη απόδοςη και μετακινόςεισ μηχανημϊτων και 

προςωπικού που οφεύλονται: 

(α) ςε εμπόδια ςτο χώρο εκτϋλεςησ των εργαςιών (αρχαιολογικϊ ευρόματα, δύκτυα Ο.Κ.Ψ. κλπ.), 

(β) ςτην μη ολοκλόρωςη των διαδικαςιών απαλλοτρύωςησ τμημϊτων του χώρου εκτϋλεςησ των 

εργαςιών (υπό την προώπόθεςη ότι παρϋχεται η δυνατότητα τμηματικόσ εκτϋλεςησ των 

εργαςιών), 
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(γ) ςτισ τυχόν ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ αντιμετώπιςησ των εμποδύων από τουσ αρμόδιουσ για αυτϊ 

φορεύσ (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΤΑχ κλπ.), 

(δ) ςτην ενδεχόμενη εκτϋλεςη των εργαςιών κατϊ φϊςεισ λόγω των ωσ ϊνω εμποδύων. 

(ε) ςτην διενϋργεια των απαιτουμϋνων μετρόςεων, ελϋγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαςτηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώσ και ςτισ λοιπϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου που 

προβλϋπονται ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ, εύτε τα ωσ ϊνω αποζημιώνονται ιδιαύτερα εύτε εύναι 

ανηγμϋνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ό ςε ϊλλα ϊρθρα του παρόντοσ Σιμολογύου 

(ςτ) ςτην λόψη μϋτρων για την εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ πεζών και οχημϊτων, 

(ζ) ςε προςωρινϋσ ό μόνιμεσ κυκλοφοριακϋσ ρυθμύςεισ ςτην ευρύτερη περιοχό του ϋργου για 

οποιαδόποτε αιτύα (π.χ. εορτϋσ, εργαςύεσ ςυντόρηςησ οδικού δικτύου και υποδομών, βλϊβεσ ςε 

ϊλλα ϋργα, εκτϋλεςη ϊλλων ϋργων κλπ.).  

1.14 Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την ομαλό και αςφαλό διακύνηςη πεζών και οχημϊτων ςτισ 

θϋςεισ εκτϋλεςησ των εργαςιών, όπωσ ενδεικτικϊ: 

(1) Οι δαπϊνεσ προςωρινών γεφυρώςεων ορυγμϊτων πλϊτουσ ϋωσ 3,0 m, για την 

αποκατϊςταςη τησ κυκλοφορύασ πεζών και οχημϊτων, όταν τούτο κρύνεται απαιραiτητο 

από την Τπηρεςύα ό τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ 

(2) Οι δαπϊνεσ λόψησ προςτατευτικών μϋτρων για την απρόςκοπτη και αςφαλό κυκλοφορύα 

πεζών και οχημϊτων ςτην περύμετρο των χώρων εκτϋλεςησ των εργαςιών , όπου 

απαιτε!ται, ότοι για την περύφραξητων ορυγμϊτων και γενικϊ των χώρων εκτϋλεςησ 

εργαςιών, την ενημϋρωςη του κοινού, την ςόμανςη και φωτεινό ςηματοδότηςη του 

εργοταξιακού χώρου (πλην εκεύνησ που προκύπτει από μελϋτη ςόμανςησ και τιμολογεύται 

ιδιαιτϋρωσ), την προςωρινό διευθϋτηςη και αποκατϊςταςη τησ κυκλοφορύασ κλπ. καθώσ 

και οι δαπϊνεσ για την απομϊκρυνςη των παραπϊνω προςωρινών καταςκευών και 

ςόμανςησ μετϊ την περαύωςη των εργαςιών και την πλόρη αποκατϊςταςη τησ αρχικόσ 

ςόμανςησ.  

1.15 Οι δαπϊνεσ των τοπογραφικών εργαςιών (αποτυπώςεων, παςςαλώςεων, 

αναπαςςαλώςεων, πύκνωςησ τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,  

εγκατϊςταςησ  χωροςταθμικών  αφετηριών  κλπ)  που απαιτούνται για την χϊραξη των 

επιμϋρουσ ςτοιχεύων του ϋργου, οι δαπϊνεσ ςύνταξησ μελετών εφαρμογόσ (όταν  απαιτεύται  
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για  την προςαρμογό  των  ςτοιχεύων  τησ οριςτικόσ  μελϋτησ  ςτο  ακριβϋσ  ανϊγλυφο  του 

εδϊφουσ ό  υφιςτϊμενεσ καταςκευϋσ,) καταςκευαςτικών ςχεδύων και ςχεδύων  λεπτομερειών, 

οι δαπϊνεσ ανύχνευςησ   και   εντοπιςμού   εμποδύων   ςτον   χώρο   εκτϋλεςησ   του   ϋργου   και   

εκπόνηςησ   μελετών αντιμετώπιςησ  αυτών (λ.χ. υπϊρχοντα θεμϋλια, υψηλόσ οριζοντασ 

υπογεύων υδϊτων, δύκτυα Οργανιςμών Κοινόσ Ψφελεύασ [ΟΚΨ]), καθώσ οι δαπϊνεσ ςύνταξησ 

του Προγρϊμματοσ Ποιότητοσ του Εργου (ΠΠΕ), του χεδύου Αςφϊλειασ και Τγεύασ, του 

Υακϋλου Αςφϊλειασ και Τγεύασ του Εργου (ΑΤ-ΥΑΤ).  

1.16 Οι δαπϊνεσ αποτύπωςησ τεχνικών ϋργων και λοιπών εγκαταςτϊςεων που απαντώνται 

ςτο χώρο του ϋργου, οι δαπϊνεσ επαλόθευςησ των ςτοιχεύων εδϊφουσ με τοπογραφικϋσ 

μεθόδουσ καθώσ και οι δαπϊνεσ λόψησ επιμετρητικώv ςτοιχεύων κατ' αντιπαρϊςταςη με 

επρόςωπο τησ Τπηρεςύασ και ςύνταξησ των πϊςησ φύςεωσ επιμετρητικών ςχεδύων, πινϊκων 

και υπολογιςμών που θα υποβληθούν ςτην Τπηρεςύα προσ ϋλεγχο.  

1.17 Η δαπϊνη ςύνταξησ των αναπτυγμϊτων και πινϊκων οπλιςμού ςκυροδεμϊτων (όταν αυτού 

δεν περιλαμβϊνονται ςτη μελϋτη. 

1.18 Οι δαπϊνεσ ενημϋρωςησ των οριζοντιογραφιών τησ μελϋτησ με τα ςτοιχεύα των 

εντοττιζομϋνων με ερευνητικϋσ τομϋσ ό κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών δικτύων Ο.Κ.Ψ. 

1.19 Οι δαπϊνεσ των αντλόςεων (πλην των αντλόςεων κατϊ την καταςκευό τεχνικών εντόσ κούτησ 

ποταμών ό ςτην περύπτωςη που δεν υπϊρχει δυνατότητα παροχϋτευςησ προσ φυςικό ό τεχνητό 

αποδϋκτη υδϊτων) καθώσ και των προςωρινών διευθετόςεων για την αντιμετώπιςη των 

επιφανειακών, υπογεύων και πηγαύων νερών ώςτε να προςτατεύονται τόςο τα καταςκευαζόμενα 

οςο και τα υπϊρχοντα ϋργα και το περιβϊλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλϋπεται διαφορετικϊ ςτα 

τευχη δημοπρϊτηςησ.  

1.20 Οι δαπϊνεσ διατόρηςησ, κατϊ την περύοδο εκτϋλεςησ των εργαςιών, του χώρου του ϋργου 

καθαρού και απαλλαγμϋνου από ξϋνα προσ το ϋργο αντικεύμενα, προώόντα εκςκαφών κλπ., καθώσ 

και οι δαπϊνεσ για την απόδοςη, μετϊ το τϋλοσ των εργαςιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου 

από οποιεςδόποτε προςωρινϋσ καταςκευϋσ και όπωσ ςτουσ εγκεκριμϋνουσ περιβαλλοντικούσ 

όρουσ ορύζεται .  

1.21 Οι δαπϊνεσ που απορρϋουν από δικαιώματα κατοχυρωμϋνων μεθόδων και ευρεςιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατϊ οποιονδόποτε τρόπο για την ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών.  
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1.22 Οι δαπϊνεσ διαμόρφωςησ προςβϊςεων, προςπελϊςεων και δαπϋδων εργαςύασ ςτα διϊφορα 

τμόματα του ϋργου, και γενικϊ κϊθε βοηθητικόσ καταςκευόσ που θα απαιτηθεύ ςε οποιοδόποτε 

ςτϊδιο των εργαςιών, όταν δεν προβλϋπεται ιδιαύτερη επιμϋτρηςη αυτών ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, 

καθώσ και οι δαπϊνεσ αποξόλωςησ των προςωρινών καταςκευών και περιβαλλοντικόσ 

αποκατϊςταςησ των χώρων (προςβϊςεων, προςπελϊςεων, δαπϋδων εργαςύασ κ.λ.π.) εκτόσ εϊν 

υπϊρχει ϋγγραφη αποδοχό τησ Τπηρεςύασ για την διατόρηςό τουσ.  

1.23 Οι δαπϊνεσ για την προςταςύα και την εξαςφϊλιςη τησ λειτουργύασ των δικτύων Ο.Κ.Ψ. που 

διαςχύζουν εγκϊρςια τα ορύγματα ό επηρεϊζονται τοπικϊ από τισ εκτελούμενεσ εργαςύεσ, Σην 

αποκλειςτικό ευθύνη για την πρόκληςη ζημιών και φθορών ςτα δύκτυα αυτϊ θα φϋρει, τόςο 

αςτικϊ όςο και ποινικϊ και μϋχρι περαύωςησ των εργαςιών, ο Ανϊδοχοσ του Εργου. 

1.24 Οι δαπϊνεσ πρόληψησ και αποκατϊςταςησ κϊθε εύδουσ ζημιϊσ καθώσ και οι αποζημιώςεισ για 

κϊθε εύδουσ βλϊβη ό μη ςυνόθη φθορϊ επύ υφιςταμϋνων καταςκευών κατϊ την εκτϋλεςη των 

εργαςιών ό την διακύνηςη βαρϋωσ εξοπλιςμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μϋςων μεγϊλησ 

χωρητικότητασ, ερπυςτριοφόρων μηχανημϊτων κλπ) που οφεύλονται ςε μη τόρηςη των 

ςυμβατικών όρων, των υποδεύξεων τησ Τπηρεςύασ, των ιςχυουςών διατϊξεων και γενικότερα ςε 

υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.25 Οι δαπϊνεσ διϊθεςησ γραφεύων και λοιπών ευκολιών ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα, ςύμφωνα 

με όςα αναφϋρονται ςτην Ε..Τ και ςτουσ λοιπούσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 

1.26 Εφ' όςον δεν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό ςτα ςυμβατικϊ τεύχη: Οι πϊςησ φύςεωσ 

δαπϊνεσ για τισ εργοταξιακϋσ οδούσ που απαιτούνται για την αςφαλό διακύνηςη εξοπλιςμού και 

υλικών καταςκευόσ του Εργου (μύςθωςη ό εξαςφϊλιςη δικαιωμϊτων διϋλευςησ από ιδιωτικό 

ϋκταςη, καταςκευό των οδών ό βελτύωςη υπαρχουςών, ςόμανςη, ςυντόρηςη), καθώσ και οι 

δαπϊνεσ εξαςφϊλιςησ των αναγκαύων χώρων απόθεςησ των πλεοναζόντων ό ακαταλλόλων 

προώόντων εκςκαφών (καταβολό τιμόματοσ προσ ιδιοκτότεσ, αν απαιτεύται, εξαςφϊλιςη ςχετικών 

αδειών, καταςκευό οδών προςπϋλαςησ ό επϋκταςη ό βελτύωςη υπαρχουςών) και η τελικό 

διαμόρφωςη των χώρων μετϊ την περαύωςη των εργαςιών, ςύμφωνα με τουσ εγκεκριμϋνουσ 

περιβαλλοντικούσ όρουσ. 

1.27 Οι δαπϊνεσ των προεργαςιών ςτισ παλιϋσ ό νϋεσ επιφϊνειεσ οδοςτρωμϊτων για την εφαρμογό 

αςφαλτικών επιςτρώςεων επ' αυτών, όπωσ πχ ςκούπιςμα, καθαριςμόσ, δημιουργύα οπών 
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αγκύρωςησ (πικούνιςμα), καθώσ και οι δαπϊνεσ μεταφορϊσ και απόθεςησ των προώόντων που 

παρϊγονται ωσ αποτϋλεμα των παραπϊνω εργαςιών. 

1.28 Οι δαπϊνεσ διϊνοιξησ τομών ό οπών ςτα τοιχώματα υφιςταμϋνων αγωγών , φρεατύων, 

τεχνικών ϋργων κ.λ.π., με οποιαδόποτε μϋςα, για τη ςύνδεςη νϋων ςυμβαλλόντων αγωγών, εκτόσ 

αν προβλϋπεται 1διϊτερη πληρωμό προσ τούτο ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ. 

1.29 Οι  δαπϊνεσ των  ειδικών μελετών, που προβλϋπεται  ςτα  τεύχη δημοπρϊτηςησ  να 

εκπονηθούν από τον Ανϊδοχο χωρύσ ιδιαύτερη αμοιβό, όπωσ μελϋτεσ  ςύνθεςησ ςκυροδεμϊτων  και 

αςφαλτομιγμϊτων, μελϋτεσ ικριωμϊτων κλπ. 

1.30 Οι δαπϊνεσ ϋκδοςησ των απαιτουμϋνων αδειών εκτϋλεςησ εργαςιών από τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ, 

την Πολεοδομύα και τουσ Οργανιςμούσ Κοινόσ Ψφελεύασ, εκτόσ αν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό 

προσ τούτο ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ. 

1.31 Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, από την εγκατϊςταςη του 

Αναδόχου ςτο Ϊργο μϋχρι και την παραλαβό του Ϊργου, όπωσ αυτϊ καθορύζονται ςτισ ςχετικϋσ 

μελϋτεσ και ςτουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ, εκτόσ αν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό προσ τούτο 

ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ. 

1.32 Οι δαπϊνεσ δημοςύευςησ τησ διακόρυξησ και κατϊρτιςησ του ςυμφωνητικού και γενικϊ όλεσ οι 

υπόλοιπεσ ειδικϋσ δαπϊνεσ που βαρύνουν τον Ανϊδοχο, όπωσ αυτϋσ αναφϋρονται ςτουσ 

υπόλοιπουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ του Ϊργου. 

1.33 Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την εξαςφϊλιςη τησ ςυνεχούσ και απρόςκοπτησ λειτουργύασ 

των υπαρχόντων ςτην περιοχό του Ϊργου δικτύων (δύκτυα ύδρευςησ, ϊρδευςησ, αποχϋτευςησ και 

αποςτρϊγγιςησ, τϊφροι, διώρυγεσ , υδατορϋματα κλπ), τα οπούα επηρεϊζονται από την εκτϋλεςη 

των εργαςιών, και ιδιαύτερα όταν: 

 τα δύκτυα εύναι ςχετικϊ ανεπαρκό και ευαiςθητα ςε δυςμενό μεταχεύριςη, 

 θα επιβαρυνθεύ υπϋρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανϊδοχοσ δεν λϊβει μϋτρα 

για να αποτρϋψει την εiςοδο φερτών υλών από τισ χωματουργικϋσ, κυρύωσ, ό ϊλλεσ 

εργαςύεσ. 

1.34 Οι δαπϊνεσ ςυντόρηςησ του ϋργου μϋχρι την οριςτικό του παραλαβό. 

Οι τιμϋσ μονϊδασ του παρόντοσ  Σιμολογύου προςαυξϊνονται κατϊ το ποςοςτό Γενικών Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οφϋλουσ του  Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο  οπούο περιλαμβϊνονται οι πϊςησ φύςεωσ κρατόςεισ 
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ό  υποχρεώςεισ αυτού,  όπωσ  δαπϊνεσ  διούκηςησ  και   επύβλεψησ   του  Ϊργου,  ςόμανςησ  

εργοταξύων,  φόροι,  δαςμού, αςφϊλιςτρα,  τόκοι  κεφαλαύων  κύνηςησ,  προμόθειεσ  εγγυητικών  

επιςτολών,  ϋξοδα  λειτουργύασ  γραφεύων κ.λπ.,  τα  επιςφαλό  ϋξοδα  πϊςησ  φύςεωσ  καθώσ  και  

το  προςδοκώμενο  κϋρδοσ  από  την  εκτϋλεςη των εργαςιών. 

Σο ωσ ϊνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανϋρχεται ςε δϋκα οκτώ τοισ εκατό (18%) ό εύκοςι οκτώ τοισ εκατό 

(28%) του προώπολογιςμού των εργαςιών, όπωσ αυτόσ προκύπτει βϊςει των τιμών του 

Σιμολογύου Προςφορϊσ του αναδόχου, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ. 

Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α) επύ των λογαριαςμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 

Ϊργου. 

Εϊν προκύψει ανϊγκη εκτϋλεςησ εργαςιών που παρουςιϊζουν διαφορετικϊ χαρακτηριςτικϊ ϋναντι 

παρεμφερών προσ αυτϋσ εργαςιών που περιλαμβϊνονται ςτο παρόν Σιμολόγιο, αποδεκτϊ όμωσ 

ςύμφωνα με τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ, ό εργαςιών που επιμετρώνται διαφορετικϊ, οι εργαςύεσ 

αυτϋσ εύναι δυνατόν να αναχθούν ςε ϊρθρα του παρόντοσ Σιμολογύου με αναγωγό των μεγεθών 

τουσ ςύμφωνα με το ακόλουθο παρϊδειγμα: 

(1)_Διϊτρητοι ςωλόνεσ ςτραγγιςτηρύων, αγωγού αποχϋτευςησ ομβρύων και ακαθϊρτων από 

ςκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαςτικό διϊμετρο DN χρηςιμοποιούμενου ςωλόνα διαφορετικό από τισ αναφερόμενεσ ςτα 

υποϊρθρα των αντιςτούχων ϊρθρων του παρόντοσ Σιμολογύου και για αντύςτοιχο υλικό 

καταςκευόσ, κατηγορύα αντοχόσ και μϋθοδο προςταςύασ, θα γύνεται αναγωγό του μόκουσ του 

χρηςιμοποιούμενου ςωλόνα ςε μόκοσ ςωλόνα τησ αμϋςωσ μικρότερησ ςτο παρόν Σιμολόγιο 

ονομαςτικόσ διαμϋτρου, με βϊςη το λόγο 

DN / DM 

όπου  DN: Ονομαςτικό διϊμετροσ του χρηςιμοποιούμενου ςωλόνα  

DM: Η αμϋςωσ μικρότερη διϊμετροσ ςωλόνα που περιλαμβϊνεται ςτο παρόν Σιμολόγιο.  

Αν δεν υπϊρχει μικρότερη διϊμετροσ ωσ DM θα χρηςιμοποιεύται η αμϋςωσ μεγαλύτερη υπϊρχουςα 

διϊμετροσ.  

(2) Μόρφωςη αρμών με προκαταςκευαςμϋνεσ πλϊκεσ τύπου FLEXCELL ό αναλόγου  
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Για πϊχοσ DN χρηςιμοποιούμενησ πλϊκασ μεγαλύτερο από το πϊχοσ τησ ςυμβατικόσ πλϊκασ του 

παρόντοσ τιμολογύου (12 mm), θα γύνεται αναγωγό τησ επιφϊνειασ τησ χρηςιμοποιούμενησ πλϊκασ 

ςε επιφϊνεια ςυμβατικόσ πλϊκασ πϊχουσ 12 mm, με βϊςη το λόγο:   

DN / 12 

όπου  DN: Σο πϊχοσ τησ χρηςιμοποιούμενησ πλϊκασ ςε mm.  

(3) τεγϊνωςη αρμών με ταινύεσ τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλϊτοσ ΒN χρηςιμοποιούμενησ ταινύασ μεγαλύτερο από το πλϊτοσ τησ ςυμβατικόσ ταινύασ του 

παρόντοσ Σιμολογύου (240 mm), θα γύνεται αναγωγό του μόκουσ τησ χρηςιμοποιούμενησ ταινύασ 

ςε μόκοσ ςυμβατικό ταινύασ πλϊτουσ 240 mm, με βϊςη το λόγο:   

ΒN / 240 

όπου  ΒΝ: Σο πλϊτοσ τησ χρηςιμοποιούμενησ ταινύασ ςε mm  

Παρεμφερόσ πρακτικό μπορεύ να ϋχει εφαρμογό και ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ ϊρθρων του παρόντοσ 

Σιμολογύου.  

Οι τιμέσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φέρουν την ςήμανςη [*] παραπλέυρωσ τησ 

αναγραφόμενησ τιμήσ ςε ΕΤΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν την δαπάνη τησ καθαρήσ 

μεταφοράσ των, κατά περίπτωςη, υλικών ή προΰόντων. 

Η Δημοπρατούςα Αρχή θα προςθέτει ςτισ τιμέσ αυτέσ την δαπάνη του μεταφορικού έργου, 

μεβάςη 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 
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Οι 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. 

ε καμμία 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 (ΝΕΣ ΟΔΟ), 

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). 
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ΟΜΑΔΑ Α: ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

Ωρθρο Α-2:  Γενικϋσ εκςκαφϋσ ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ - ημιβραχώδεσ 

(Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΟΔΟ-1123Α) 

Γενικϋσ εκςκαφϋσ, με την μεταφορϊ ςε οποιαδόποτε απόςταςη, εδαφών γαιωδών και 

ημιβραχωδών οποιαςδόποτε ςυςτϊςεωσ, ανεξαρτότωσ βϊθουσ, πλϊτουσ και κλύςεωσ πρανών, ςε 

νϋο ϋργο ό για επϋκταςη ό ςυμπλόρωςη ό διαπλϊτυνςη υπϊρχοντοσ, ανεξαρτότωσ τησ θϋςησ 

εργαςύασ και των δυςχερειών που προκαλεύ (κοντϊ ό μακριϊ, χαμηλϊ ό υψηλϊ ςχετικϊ με το 

υπϊρχον ϋργο), για οποιοδόποτε ςκοπό και με οποιοδόποτε εκςκαπτικό μϋςο, εν ξηρώ ό με 

παρουςύα νερών, ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 02-02-01-00.   

Με το ϊρθρο αυτό τιμολογούνται επύςησ οι ακόλουθεσ εκςκαφϋσ ςε εδϊφη ανϊλογησ ςκληρότητασ: 

 ανοιχτών τϊφρων για το τμόμα τουσ πλϊτουσ μεγαλύτερου των 5,00 m μετϊ τησ 

μόρφωςησ των πρανών και του πυθμϋνα τουσ, 

 για τη δημιουργύα αναβαθμών προσ αγκύρωςη των επιχωμϊτων, 

 τριγωνικών τϊφρων μετϊ τησ μόρφωςησ των πρανών, όταν αυτϋσ καταςκευϊζονται ςτη 

ςυνϋχεια των γενικών εκςκαφών τησ οδού, 

 για τον καθαριςμό οχετών ύψουσ και πλϊτουσ μεγαλύτερου των 5,00 m, 

 τεχνικών Cut and Cover μετϊ των μϋτρων προςωρινόσ και μόνιμησ αντιςτόριξησ των 

πρανών των εκςκαφών εφόςον δεν αποζημιώνονται με ϊλλο ϊρθρο αυτού του τιμολογύου 

 για τη δημιουργύα ςτομύων ςηρϊγγων και Cut and Cover 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 η προςϋγγιςη μηχανημϊτων και μεταφορικών μϋςων, η εκςκαφό με οποιοδόποτε μϋςο και 

υπό οποιεςδόποτε ςυνθόκεσ, 

 η αποςτρϊγγιςη των υδϊτων, η μόρφωςη των παρειών, των πρανών και του πυθμϋνα τησ 

ςκϊφησ και ο ςχηματιςμόσ των αναβαθμών 

 η διαλογό, φύλαξη, φορτοεκφόρτωςη ςε οποιοδόποτε μεταφορικό μϋςο και η μεταφορϊ 

των προώόντων ςε οποιαδόποτε απόςταςη για τη χρηςιμοπούηςη των κατϊλληλων ςτο 

ϋργο (π.χ. καταςκευό επιχωμϊτων) ό για απόρριψη των ακατϊλληλων ό πλεοναζόντων ςε 

επιτρεπόμενεσ τελικϋσ ό προςωρινϋσ θϋςεισ 
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 η εναπόθεςη ςε τελικϋσ ό ενδιϊμεςεσ θϋςεισ, η επαναφόρτωςη από τισ θϋςεισ των 

προςωρινών αποθϋςεων και η εκφόρτωςη ςε τελικϋσ θϋςεισ, καθώσ και η διϊςτρωςη και 

διαμόρφωςη των χώρων απόθεςησ ςύμφωνα με τουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ 

 η αντιςτόριξη των πρανών εκςκαφό όπου τυχόν αυτό απαιτεύται, καθώσ και η εκθϊμνωςη 

κοπό, εκρύζωςη και απομϊκρυνςη δϋνδρων, ανεξαρτότωνσ περιμϋτρου κορμού, ςε 

οποιδόποτε απόςταςη. 

 η αντιμετώπιςη πϊςησ φύςεωσ δυςχερειών που προκύπτουν από τη ςύγχρονη 

κυκλοφορύα, όπωσ περιοριςμϋνα μϋτωπα και όγκοι εκςκαφών κλπ. 

 η ςυμπύκνωςη τησ ςκϊφησ των ορυγμϊτων κϊτω από τη "ςτρώςη ϋδραςησ 

οδοςτρώματοσ" μϋχρι του βϊθουσ που λαμβϊνεται υπόψη ςτον καθοριςμό τησ Υϋρουςασ 

Ικανότητασ Ϊδραςησ (Υ.Ι.Ε), όπωσ αυτό ορύζεται ςτην μελϋτη, ςε βαθμό ςυμπύκνωςησ που 

να αντιςτοιχεύ ςε ξηρϊ φαινόμενη πυκνότητα ύςη κατ' ελϊχιςτο με το 90% τησ πυκνότητασ 

που επιτυγχϊνεται εργαςτηριακϊ κατϊ την τροποποιημϋνη δοκιμό Proctor (Proctor 

Modified κατϊ ΕΛΟΣ EN 13286-2). 

 οι πϊςησ φύςεωσ ςταλύεσ του μηχανικού εξοπλιςμού και των μεταφορικών μϋςων 

 η επανεπύχωςη (με προώόντα εκςκαφών) των θεμελύων και τϊφρων εκτόσ του ςώματοσ τησ 

οδού, που οι εκςκαφϋσ τουσ αποζημιώνονται με το ϊρθρο αυτό, όταν δεν υπϊρχει απαύτηςη 

ςυμπύκνωςησ 

Επιςημαύνεται ότι η τιμό εύναι γενικόσ εφαρμογόσ ανεξϊρτητα από την εκτϋλεςη τησ εργαςύασ ςε 

μια ό περιςςότερεσ φϊςεισ που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτϋλεςησ του ϋργου ό ϊλλουσ 

τοπικούσ περιοριςμούσ.   

Η αποξόλωςη αςφαλτοταπητων, ςτρώςεων οδοςτρωςύασ ςταθεροποιημϋνων με τςιμϋντο, 

πλακοςτρώςεων, δαπϋδων από ςκυρόδεμα, κραςπεδορεύθρων και ςτερεών ϋδραςησ και 

εγκιβωτιςμού τουσ, καθώσ και πϊςησ φύςεωσ καταςκευών που βρύςκονται εντόσ του όγκου των 

γενικών εκςκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαύτερα με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του 

παρόντοσ τιμολογύου. 

Επιμϋτρηςη με λόψη αρχικών και τελικών διατομών και μϋχρι τα όρια εκςκαφόσ των 

εγκεκριμϋνων ςυμβατικών ςχεδύων και ςύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηριςμού. 

Διευκρινύζεται ότι ουδεμύα αποζημύωςη καταβϊλλεται ςτον Ανϊδοχο για τισ επύ πλϋον των 

προβλεπομϋνων από τη μελϋτη εκςκαφϋσ εκτόσ εϊν ϋχει δοθεύ ειδικό εντολό από την Τπηρεςύα.  

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο.  
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ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ: Ϊνα και Εξόντα Πϋντε 

Αριθμητικϊ: 1,65 [*] 

Αρθρο Α-3:  Γενικϋσ εκςκαφϋσ ςε ϋδαφοσ βραχώδεσ 

Γενικϋσ εκςκαφϋσ, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομϋνων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, 

ανεξαρτότωσ βϊθουσ, ύψουσ και κλύςεωσ πρανών, ςε νϋο ϋργο ό για επϋκταςη ό ςυμπλόρωςη 

υπϊρχοντοσ. αvεξαρτότωσ τησ θϋςησ εργαςύασ και των δυςχερειών προςπϋλαςησ. με οποιοδόποτε 

εκςκαπτικό μϋςο, με ό χωρύσ κανονικό ό περιοριςμϋνη χρόςη εκρηκτικών (μετϊ από ϋγκριςη τησ 

Τπηρεςύασ και με ευθύνη του Αναδόχου, λαμβανομϋνων υπόψη των ιςχυόντων περιοριςμών ό και 

απαγόρευςησ χρόςησ εκρηκτικών λόγω γειτνύαςησ με κτύςματα, πυλώvεσ και υποςταΘμούσ τησ 

ΔΕΗ. εγκαταςτϊςεισ Ο.Κ.Ψ.. ςτρατιωτικϋσ εγκαταςτϊςεισ κλπ), με την μεταφορϊ των προώόντων ςε 

οποιαδόποτε απόςταςη, ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 02-02-01-00. 

Με το ϊρθρο αυτό τιμολογούνται επύςησ οι ακόλουθεσ βραχώδεισ εκςκαφϋσ: 

- ανοιχτών τϊφρων για το τμόμα τουσ πλϊτουσ μεγαλύτερου των 5.00m, με την μόρφωςη 

των πρανών και του πυθμϋνα τουσ. 

- για τη δημιουργύα αναβαθμών προσ αγκύρωςη των επιχωμϊτων 

- τριγωνικών τϊφρων με την μόρφωςη των πρανών, όταν αυτϋσ διαμορφώνονται 

ςυγχρόνωσ με τισ γενικϋσ εκςκαφϋσ τησ οδού 

- τεχνικών Cut % Cover 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 η όρυξη με οποιοδόποτε μϋςο ό και υπό οποιεςδόποτε ςυνθόκεσ. 

 η απομϊκρυνςη και αποςτρϊγγιςη των υδϊτων. η μόρφωςη των παρειών, των πρανών και 

του πυθμϋνα τησ ςκϊφησ και ο ςχημαnςμόσ των αναβαθμών 

 η διϊνοιξη διατρημϊτων γόμωςησ. 

 η προμόθεια. μεταφορϊ. τοποθϋτηςη. πυροδότηςη εκρηκτικών υλών με όλεσ τισ 

απαιτούμενεσ εργαςύεσ για αςφαλό ϋκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικϊ (εκρηκnκϋσ ύλεσ, 

θρυαλύδεσ. Πυροκροτητϋσ, επιβραδυντϋσ κ.λ.π.) 

 η διαλογό, φύλαξη, φορτοεκφόρτωςη ςε οποιοδόποτε μεταφορικό μϋςο και η μεταφορϊ 

των προώόντων ςε οποιαδόποτε απόςταςη για τη χρηςιμοπούηςό τουσ ςτο ϋργο (π.χ. 

καταςκευό επιχωμϊτων) ό για απόρριψη των πλεοναζόντων ςε επιτρεπόμενεσ τελικϋσ, 
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 η εναπόθεςη ςε τελικϋσ ό ενδιϊμεςεσ Θϋςεισ. η επαναφόρτωςη από τισ θϋςεισ προςωριvών 

αποθϋςεων και η εκφόρτωςη ςε τελικϋσ θϋςεισ. καθώσ και η διϊςτρωςη και διαμόρφωςη 

των αποθϋςεων ςύμφωνα με τουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ του ϋργου 

 η καθαύρεςη καταςκευών από ϊοπλο ςκυρόδεμα που βρύςκονται εντόσ τησ ζώνησ των 

γενικών εκςκαφών. 

 η τυχόν απαιτούμενη αντιςτόριξη των πρανών εκςκαφόσ καθώσ και η εκθϊμνωςη, κοπό. 

εκρύζωςη και απομϊκρυνςη δϋνδρων, ανεξαρτότωσ περιμϋτρου. ςε οποιαδόποτε 

απόςταςη. 

 η αντιμετώπιςη πϊςησ φύςεωσ δυςχερειών που προκύπτουν από τη ςύγχρονη 

κυκλοφορύα, όπωσ περιοριςμϋνα μϋτωπα και όγκοι εκςκαφών κλπ. 

 η προςκόμιςη, η αποκόμιςη και η πϊςησ φύςεωσ ςταλύεσ του απαιτουμϋνου μηχανικού 

εξοπλιςμού και μεταφορικών μϋςων 

 η επανεπύχωςη (με προώόντα εκςκαφών) Θεμελύων και τϊφρων εκτόσ του ςώματοσ τησ 

οδού. που οι εκςκαφϋσ τουσ αποζημιώνονται με το ϊρθρο αυτό. όταν δεν υπϊρχει απαύτηςη 

ςυμπύκνωςησ 

Επιςημαύνεται ακόμη όn η τιμό εύναι γενικόσ εφαρμογόσ, ανεξϊρτητα από την εκτϋλεςη τησ 

εργαςύασ ςε μια φϊςη ό περιςςότερεσ. που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτϋλεςησ του 

ϋργου ό ϊλλουσ τοπικούσ περιοριςμούσ. 

Xρόςη εκρηκτικών επιτρϋπεται υπό την προώπόθεςη ότι ϋχουν ληφθεύ οι απαραύτητεσ εγκρύςεισ 

για τη χρόςη των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρόςη τουσ από τουσ περιβαλλοντικούσ 

όρουσ του ϋργου. 

Επιμϋτρηςη με λόψη αρχικών και τελικών διατομών και μϋχρι τα όρια εκςκαφόσ των 

εγκεκριμϋνων ςυμβατικών ςχεδύων και ςύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηριςμού. Όπωσ και 

ςτην περύπτωςη γενικών εκςκαφών γαιών-ημιβρϊχου, ουδεμύα αποζημύωςη καταβϊλλεται ςτον 

Ανϊδοχο για τισ επύ πλϋον εκςκαφϋσ εκτόσ εϊν ϋχει δοθεύ ειδικό εντολό από την Τπηρεςύα. 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο. 

Ωρθρο Α-3.3:  Γενικϋσ εκςκαφϋσ ςε ϋδαφοσ βραχώδεσ χωρύσ χρόςη εκρηκτικών 

(Αvαθεωρειται με το ϊρθρο 0ΔΟ-1133Α) 

ΕΤΡΨ (Ολογρϊφωσ): Εννϋα και Δϋκα πϋντε Λεπτϊ [*) 
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(Αριθμητικϊ): 9,15 € [*] 

‘Αρθρο Α-4: Διϊνοιξη Σϊφρων 

‘Αρθρο Α-4.1: Διϊνοιξη Σϊφρου ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ – ημιβραχώδεσ 

(Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΟΔΟ-1212) 

Διϊνοιξη τϊφρου τριγωνικόσ διατομόσ, που καταςκευϊζεται μεμονωμϋνα και ανεξϊρτητα από τισ 

γενικϋσ εκςκαφϋσ τησ οδού, ό τραπεζοειδούσ διατομόσ, και για τα τμόματϊ τησ πλϊτουσ 

μικρότερου ό ύςου των 5,00 m, ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ ό ημιβραχώδεσ, περιλαμβανομϋνησ και τησ 

αποξόλωςησ αςφαλτοταπότων , ςτρώςεων οδοςτρωςύασ , πλακοςτρώςεων, καθαύρεςησ 

ςυρματοκιβωτiων, μανδρότοιχων κλπ, που βρύςκονται εντόσ του εύρουσ τησ τϊφρου, μετϊ τησ 

μεταφορϊσ των προώόντων εκςκαφόσ ςε οποιαδόποτε απόςταςη. Εκτϋλεςη εργαςιών ςύμφωνα με 

την  

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 η εκςκαφό με οιαδόποτε μηχανικϊ μϋςα, 

 η διαλογό των προώόντων εκςκαφόσ, η φορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ τουσ με ςε 

οποιαδόποτε απόςταςη , εύτε για προςωρινό απόθεςη εύτε για απόρριψη, ςε περύπτωςη 

που κριθούν ακατϊλληλα ό πλεονϊζοντα , ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ τυχόν εναπόθεςησ ό 

των ενδιαμϋςων φορτοεκφορτώςεων . 

 η μόρφωςη των πρανών και του πυθμϋνα τησ τϊφρου. 

Επιμϋτρηςη με λόψη αρχικών και τελικών διατομών και εντόσ των ορύων εκςκαφόσ των 

εγκεκριμϋνων ςυμβατικών ςχεδύων, ςύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηριςμού. 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο 

ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ: Δύο και εξόντα 

Αριθμητικϊ: 2,60 

‘Αρθρο Α-4.2: Διϊνοιξη Σϊφρου ςε ϋδαφοσ βραχώδεσ 

(Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΟΔΟ-1220) 

Διϊνοιξη τϊφρου τριγωνικόσ διατομόσ, που καταςκευϊζεται μεμονωμϋνα και ανεξϊρτητα από τισ 

γενικϋσ εκςκαφϋσ τησ οδού, ό τραπεζοειδούσ διατομόσ και για τα τμόματϊ τησ πλϊτουσ μικρότερου 
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ό ύςου των 5,00 m, ςε ϋδαφοσ βραχώδεσ ανεξαρτότωσ ςκληρότητασ, περιλαμβανομϋνησ και τησ 

αποξόλωςησ αςφαλτοταπότωv και ςτρώςεων οδοςτρωςύασ και τησ αποςύνθεςησ 

πλακοςτρώςεων, την καθαύρεςη αόπλων ςκυροδεμϊτων, εντόσ του εύρουσ τησ τϊφρου, μετϊ τησ 

μεταφορϊσ των προώόντων ςε οποιαδόποτε απόςταςη. Εκτϋλεςη εργαςιών ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 

08-01-01-00. 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 η εκςκαφό με οιαδόποτε μηχανικϊ μϋςα, η χρόςηεκρηκτικών και η λόψησ μϋτρων 

αςφαλεύασ 

 η διαλογό των προώόντων εκςκαφόσ, η φορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ τουσ με ςε 

οποιαδόποτε απόςταςη, εύτε για προςωρινό απόθεςη εύτε για απόρριψη, ςε περύπτωςη 

που κριθούν ακατϊλληλα ό πλεονϊζοντα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ δαπϊνησ των τυχόν 

ενδιαμϋςων φορτοεκφορτώςεω.ν 

 η εργαςύα μόρφωςησ των πρανών και του πυθμϋνα τησ τϊφρου. 

Η επιμϋτρηςη θα γύνει με λόψη αρχικών και τελικών διατομών και εντόσ των ορύων εκςκαφόσ των 

εγκεκριμϋνων ςυμβατικών ςχεδύων και το πρωτόκολλο χαρακτηριςμού. 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο. 

ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ: Πϋντε και ογδόντα πϋντε 

Αριθμητικϊ: 5,85 

Ωρθρο Α-20 ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΠΙΦΨΜΑΣΨΝ 

(Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΟΔΟ-1530) 

Καταςκευό επιχώματοσ οδού ό ςυμπλόρωςη υπϊρχοντοσ, μετϊ από προηγούμενο καθαριςμό του 

εδϊφουσ ϋδραςησ , με χρόςη υλικών που θα προςκομιςθούν επύ τόπου, ςύμφωνα με την μελϋτη 

του ϋργου και την ΕΣΕΠ 02-07-01-00 "Καταςκευό επιχωμϊτων". 

την τιμό μονϊδοσ περιλαμβϊνονται: 

 Η καταςκευό όλων των τμημϊτων του επιχώματοσ, ςυνόθουσ ό αυξημϋνου βαθμού 

ςυμπύκνωςησ, όπωσ θεμϋλιο, πυρόνασ, μεταβατικό τμόμα βραχώδουσ επιχώματοσ, τα 

οπούα θα ςυμπυκνώνονται ςε ποςοςτό 90% και 95% αντύςτοιχα τησ ξηρϊσ φαιvόμενησ 

πυκνότητασ που επιτυγχϊνεται εργαςτηριακϊ κατϊ την τροποποιημϋνη δοκιμό Proctor 
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(Proctor modified κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα , ό ςτον βαθμό που 

προδιαγρϊφεται ςτην μελϋτη για τα βραχώδη επιχώματα. 

 Η μόρφωςη και ςυμπύκνωςη του εδϊφουσ ϋδραςησ των επιχωμϊτων, ςε βαθμό 

ςυμπύκνωςησ κατ' ελϊχιςτον 90% τησ πυκνότητασ, που επιτυγχϊνεται εργαςτηριακϊ κατϊ 

την τροποποιημϋνη δοκιμό Proctor 

 Η καταςκευό τησ ''ςτρώςησ ϋδραςησ οδοςτρώματοσ", ςυμπυκνωμϋνησ ςε ποςοςτό 95% 

τησ ξηρϊσ φαινόμενησ πυκνότητασ που επιτυγχϊνεται εργαςτηριακϊ κατϊ την 

τροποποιημϋνη δοκιμό Proctor, με κατϊλληλο αριθμό διελεύςεων οδοςτρωτόρα 

ελαςτιχοφόροu ό με λεύουσ κυλύνδρουσ, ώςτε να διαμορφωθεύ μια λεύα "ςφραγιςτικό" 

επιφϊνεια. 

Εξαιρεύται η καταςκευό τησ "ςτρώςησ ςτρϊγγιςησ οδοςτρώματοσ" (όπου υπϊρχει), η οπούα 

τιμολογεύται με το αντύςτοιχο ϊρθρο του τιμολογύου. 

 Η ςυμπύκνωςη λωρύδασ εδϊφουσ πλϊτουσ μϋχρι 2,0 m εκατϋρωθεν των ποδών του 

επιχώματοσ. 

 Η τυχόν επαύξηςη του όγκου του επιχώματοσλόγω ςυνύζηςησ, καθύζηςησ ό διαπλϊτυνςόσ 

του πϋραν των ορύων που προβλϋπει η μελϋτη. 

 Η προμόθεια και τοποθϋτηςη μαρτύρων ελϋγχου υποχωρόςεωσ των υψηλών επιχωμϊτων, 

ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτην μελϋτη, η εξϊρτηςό τουσ από χωροςταθμικϋσ 

αφετηρύεσ (repairs) εκτόσ τησ ζώνησ επιχώματοσ, η εκτϋλεςη τοπογραφικών μετρόςεων 

ακριβεύασ και η καταχώρηςό τουσ ςε φύλλα ελϋγχου, καθώσ και η εκτϋλεςη τριών 

μετρόςεων ςε χρόνουσ που θα καθορύςει η Τπηρεςύα. 

την τιμό του παρόντοσ ϊρθρου δεν περιλαμβϊνονται και επιμετρώνται ιδιαύτερα με βϊςη τα 

οικεύα ϊρθρα rou τιμολογύου : 

 Σα μεταβατικϊ επιχώματα πύςω από τεχνικϊ ϋργα (γϋφυρεσ, ημιγϋφυρεσ, τούχοι, οχετού, Cut 

and Cover, ςτόμια ςηρϊγγων, αγωγού κ.λ.π) 

 Οι εργαςύεσ καθαριςμού του εδϊφουσ ϋδραςησ και δημιουργύασ αναβαθμών 

 Η καταςκευό εξυγιαντικόσ ςτρώςησ υπό τα επιχώματα. 

Επιμϋτρηςη με λόψη αρχικών και τελικών διατομών 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο 
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ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ: Ϊνα και πϋντε 

Αριθμητικϊ: 1,05 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΨΝ Β: ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Ωρθρο Β-1: Εκςκαφό θεμελύων τεχνικών ϋργων και τϊφρων πλϊτουσ ϋωσ 5m 

(Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΟΔΟ-2151) 

Εκςκαφό ορυγμϊτων πλϊτουσ ϋωσ 5.0 m, οποιουδόποτε βϊθουσ. για την θεμελύωςη τεχνικών 

ϋργων (τούχων. βϊθρων. φρεατύων κλπ). και την καταςκευό αγωγών και οχετών (αποχϋτευςησ. 

αποςτρϊγγιςησ, Ο.Κ.Ψ., κλπ.). ςε κϊθε εύδουσ ϋδαφοσ (γαιοημιβραχώδεσ ό βραχώδεσ. 

περιλαμβανομϋνων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμϊτων), με οποιονδόποτε 

εξοπλιςμό. με ό χωρύσ χρόςη εκρηκτικών υλών, ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτην ΕΣΕΠ 02-04-

00-00 "Εκςκαφϋσ θεμελύων τεχνικών ϋργων" . 

την τιμό μονϊδοσ περιλαμβϊνονται: 

 Οι απαιτούμενεσ αντλόςεισ και τα μϋτρα αντιμετώπιςησ των επιφανειακών και υπόγειων 

νερών, εκτόσ εϊν ρητϊ καθορύζεται ςτην μελϋτη η ιδιαύτερη επιμϋτρηςη και πληρωμό 

αυτών. 

 Οι κϊθε εύδουσ απαιτούμενεσ ανnςτηρύξεισ παρειών (με οριζόvτιεσ ξυλοζεύξεισ ό 

κατακόρυφεσ αντιςτηρύξεισ με μεταλλικϊ πετϊςματα κλπ), εκτόσ ϊν ρητϊ καθορύζεται ςτην 

μελϋτη η ιδιαύτερη επιμϋτρηςη και πληρωμό αυτών 

 Η κοπό εκρύζωςη και απομϊκρυνςη δϋνδρων οποιαςδόποτε περιμϋτρου ςτην θϋςη του 

ορύγματοσ 

 Η μόρφωςη του πυθμϋνα και τμόματοσ των παρειών του ορύγματοσ ώςτε να εύναι δυνατό 

η διϊςτρωςη ςκυροδϋματοσ χωρύσ τη χρόςη πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμϋλια τεχνικών 

ϋργων, περιβλόματα αγωγών κλπ) 

 Η ςυμπύκνωςη του πυθμϋνα τού ορύγματοσ 

 Η διαμόρφωςη των απαιτουμϋνων δαπϋδων εργαςύασ για την εκςκαφό ό αποκομιδό των 

προώόντων εκςκαφών 

 Η διαλογη φορτοεκφόρτωςη και η μεταφορϊ των πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφών ςε 

οποιαδόποτε απόςταςη 
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 Η απόθεςη παρϊ το ςκϊμμα. εκτόσ του ςώματοσ τησ οδού. των καταλλόλων από τα 

προώόντα εκςκαφόσ για την επανεπύχωςη του απομϋνοντοσ όγκου του ςκϊμματοσ μετϊ την 

καταςκευό του τεχνικού ϋργου, οχετού ό αγωγού 

 Η επανόρθωςη τυχόν ζημιών ςε γειτονικϋσ καταςκευϋσ ό οδοςτρώματα λόγω 

καταπτώςεων των παρειών του ορύγματοσ. 

 Η αποξόλωςη οδοςτρώματοσ. κραςπεδορεύθρων. πλακοςτρώςεων και αόπλων 

τςιμεντοςτρώςεων ςτη θϋςη του ορύγματοσ 

 Οι απαιτούμενεσ γεφυρώςεισ του ορύγματοσ για την διϋλευςη πεζών και οχημϊτων και την 

εξυπηρϋτηςη των παρόδιων ιδιοκτηςιών (λαμαρύνεσ κατϊλληλου πϊχουσ ‘η ϊλλεσ διατϊξεισ 

γεφύρωςησ) 

 Η επανεπύχωςη του απομϋνοντοσ όγκου ςκϊμματοσ με κατϊλληλα προώόντα εκςκαφών. 

Η κοπό υπϊρχοντοσ αςφαλτικού τϊπητα με αςφαλτοκόφτη και η καθαύρεςη τυχόν υπαρχουςών 

καταςκευών από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα ςτην ζώνη του ορύγματοσ πληρώνεται ιδιαιτϋρωσ με βϊςη 

τα οικεύα ϊρθρα του Σιμολογύου. 

Σο παρόν ϊρθρο εκςκαφών θεμελύων τεχνικών ϋργων και τϊφρων εφαρμόζεται ςε ορύγματα 

επιφανεύασ ϋωσ 100 m2 ό ςε επιμόκη ορύγματα πλϊτουσ ϋωσ 5.00m ανεξϊρτητα από την επιφϊνεια 

κϊτοψησ. Οι μεγαλύτερεσ εκςκαφϋσ θεμελύων και τϊφρων κατατϊςςονται ςτο ςύνολό τουσ ςτισ 

γενικϋσ εκςκαφϋσ και πληρώνονται με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του Σιμολογύου. 

Για την επιμϋτρηςη των εκςκαφών θεμελύων ωσ αφετηρύα μϋτρηςησ του βϊθουσ λαμβϊνεται η 

ςτϊθμη των γενικών εκςκαφών (όταν προβλϋπονται) και οι θεωρητικϋσ γραμμϋσ που 

καθορύζονται ςτην μελϋτη (πλϊτοσ πυθμϋνα. κλύςεισ παρειών, βαθμύδεσ καθ’ ύψοσ).  

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο. 

ΕΤΡΨ (Ολογρϊφωσ): Σϋςςερα Ευρώ και Ενενόντα Πϋντε 

(Αριθμητικϊ): 4,95 € 

Ωρθρο Β-7: Λιθορριπό Κοιτοςτρώςεων, Αναβαθμών κ.λ.π 

(Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΤΔΡ-6157) 

Εφαρμογό λιθορριπόσ με αργούσ λύθουσ λατομεύου ό ςυλλεκτούσ, βϊρουσ 5 ϋωσ 20 kg, για την 

διαμόρφωςη κοιτοςτρώςεων, για την ςτερϋωςη εδϊφουσ κϊτω και πύςω από τούχουσ 
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ςυρματοκιβωτύων και επύ αναβαθμών πρανών ορυγμϊτων, ςτισ θϋςεισ, πϊχη ό διατομϋσ που 

καθορύζονται ςτην μελϋτη . 

την τιμό μονϊδοσ περιλαμβϊνονται : 

 η προμόθεια ό η διαλογό των λύθων, η μεταφορϊ τουσ από οποιαδόποτε απόςταςη ςτον 

τόπο 

 ενςωμϊτωςησ, οι πλϊγιεσ μεταφορϋσ για την προςϋγγιςη ςτην θϋςη εφαρμογόσ, 

 η διϊςτρωςη και η τακτοπούηςη των λύθων. 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο ϋτοιμησ λιθορριπόσ. 

ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ: Δεκαπϋντε και Σριϊντα 

Αριθμητικϊ:15,30 

Ωρθρο Σιμολογύου Β3 

Ωρθρο Β-29: Καταςκευϋσ από κυρόδεμα 

Καταςκευϋσ τεχνικών ϋργων κϊθε εύδουσ και οποιουδόποτε ανούγματοσ και ύψουσ από ςκυρόδεμα 

που παραςκευϊζεται ςε μόνιμο ό εργοταξιακό ςυγκρότημα παραγωγόσ, με θραυςτϊ αδρανό 

λατομεύου κατϊλληλησ κοκκομϋτρηςησ και διαςτϊςεων μϋγιςτου κόκκου , τςιμϋντο κατϊλληλησ 

κατηγορύασ, αντοχόσ και ποςότητασ, ωσ και τα τυχόν αναγκαύα ρευςτοποιητικϊ, 

υπερρευςτοποιητικϊ, αερακτικϊ, ςταθεροποιητικϊ κλπ. πρόςμικτα. 

τισ τιμϋσ μονϊδασ των καταςκευών από ςκυρόδεμα περιλαμβϊνονται: 

 η προμόθεια και μεταφορϊ από οποιαδόποτε απόςταςη, των πϊςησ φύςεωσ υλικών 

παραςκευόσ εργοταξιακού ςκυροδϋματοσ, η προμόθεια και μεταφορϊ ςτην εκϊςτοτε θϋςη 

ςκυροδϋτηςησ ετούμου ςκυροδϋματοσ, 

 η προςκόμιςη, τοποθϋτηςη , χρόςη και απομϊκρυνςη μετϊ το τϋλοσ των εργαςιών των 

πϊςησ φύςεωσ απαιτουμϋνων ικριωμϊτων, ξυλοτύπων ό ςιδηροτύπων (επιπϋδων, 

καμπύλων ό ςτρεβλών επιφανειών), καθώσ και ειδικών ςυςτημϊτων και εξοπλιςμού που 

απαιτούνται κατϊ περύπτωςη (ςυςτόματα προκαταςκευόσ, προώθηςησ, προβολο-

δόμηςησ, αναρριχόμενοι ςιδηρότυποι κλπ), 

 τα πϊςησ φύςεωσ μηχανόματα και εξοπλιςμόσ και μϋςα για την παραγωγό , μεταφορϊ, 

ϊντληςη , ανύψωςη, καταβιβαςμό, ανϊμειξη , δόνηςη κλπ. τοθ ςκυροδϋματοσ 
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 η διαμόρφωςη των Ικριωμϊτων, των ξυλοτύπων, των φορεύων για προώθηςη και 

προβολοδόμηςη 

 καθώσ 

 η μερικό ό ολικό απώλεια των ςωμϊτων διαμόρφωςησ κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ό 

ϊλλησ μορφόσ κενών, 

 η επεξεργαςύα των καταςκευαςτικών αρμών. 

 η ςυντόρηςη του ςκυροδϋματοσ με οποιοδόποτε μϋςο (λινϊτςεσ, χημικϊ υγρϊ κ.λ.π.) μϋχρι 

τη ςκλόρυνςό του, 

Επύςησ περιλαμβϊνονται, ανηγμϋνεσ ςτισ τιμϋσ μονϊδασ: 

 οι δαπϊνεσ των αναγκαύων μελετών ςύνθεςησ ςκυροδϋματοσ, 

 οι δαπϊνεσ των μελετών τησ καταςκευαςτικόσ μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταςτϊςεων 

και των πϊςησ φύςεωσ ικριωμϊτων (πλην των μελετών που αφορούν ςτισ μεθόδουσ 

προβολοδόμηςησ , προώθηςησ και προωθουμϋνωv αυτοφερομϋvωv δοκών}, 

 η δαπϊνη δειγματοληψιών, ελϋγχων, δοκιμών και μετρόςεων, 

 οι δαπϊνεσ δημιουργύασ ανοιγμϊτων ςτα ικριώματα κατϊ τη ςκυροδϋτηςη φορϋα γεφυρών 

διαςτϊςεων 4,50 χ 10,00 m ανϊ κλϊδο για τη διϋλευςη τησ κυκλοφορύασ 

 η πρόςδοςη ςτο χρηςιμοποιούμενο ςκυρόδεμα, εκτόσ από τη θλιπτικό αντοχό, 

χαρακτηριςτικών που εξαςφαλύζουν τον προβλεπόμενο από την μελϋτη τύπο του 

επιφανειακού τελειώματοσ, βϊςει του οπούου θα γύνεται η αποδοχό ό η απόρριψη τησ 

καταςκευόσ, που εκτελϋςθηκε (προςαρμογό κοκκομετρικόσ διαβϊθμιςησ αδρανών, 

προςθόκη καταλλόλων προςμύκτωv κλπ). 

Η επιμϋτρηςη του ςκυροδϋματοσ θα γύνεται για κϊθε κατηγορύα καταςκευών ςε πραγματικούσ 

όγκουσ, ςύμφωνα με. τη μελϋτη, μη αφαιρουμϋνων των οπλιςμών, των ςωλόνων προεντϊςεωσ (ςε 

περύπτωςη προεvτεταμϋνου ςκυροδϋματοσ) ό των κενών διϋλευςησ αγωγών, των γραμμικών 

ςκοτιών διατομόσ μϋχρι 1Ο cm 2 και των επιφανειακών εςοχών βϊθουσ μϋχρι 5 cm, αφαιρουμϋνων 

όμωσ των κενών που διαμορφώνονται με ςκοπό τη μεύωςη του όγκου του ςκυροδϋματοσ. 

Η επιμϋτρηςη του ςκυροδϋματοσ που διαςτρώνεται χωρύσ τη χρόςη ξυλοτύπων, θα γύνεται με 

βϊςη τισ διαςτϊςεισ των ςχεδύων τησ μελϋτησ, χωρύσ να επιμετρϊται ο τυχόν επιπλϋον όγκοσ που 

διαςτρώθηκε λόγω ϋλλειψησ ξυλοτύπωv. 
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Όπου ςτα ϊρθρα του ςκυροδϋματοσ αναφϋρεται το ύψοσ από το ϋδαφοσ, νοεύται το ύψοσ του κϊτω 

πϋλματοσ του φορϋα από τη φυςικό επιφϊνεια του εδϊφουσ και όχι την τυχόν διαμορφούμενη 

μετϊ από εκςκαφό. 

Οι τιμϋσ των καταςκευών από ςκυρόδεμα του παρόντοσ Σιμολογύου εύναι γενικόσ εφαρμογόσ και 

δεν εξαρτώνται από το μϋγεθοσ αυτών, την ολοκλόρωςό τουσ ςε μύα ό περιςςότερεσ φϊςεισ 

(τμηματικό εκτϋλεςη) ό τυχόν τοπικούσ περιοριςμούσ και δυςχϋρειεσ (εξαςφϊλιςη τησ 

κυκλοφορύασ κατϊ την διϊρκεια τησ καταςκευόσ, ςτενότητα χώρου, προςταςύα γειτονικών 

καταςκευών, δυςχϋρειεσ προςϋγγιςησ του ςκυροδϋματοσ, ςκυροδϋτηςη υπό ακραύεσ καιρικϋσ 

ςυνθόκεσ κλπ). 

Οι εργαςύεσ θα εκτελούνται ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ ΕΣΕΠ, ςτο μϋτρο που εκϊςτη αφορϊ τον 

κϊθε τύπο καταςκευόσ: 

01-01-01-00: Παραγωγό και μεταφορϊ ςκυροδϋματοσ 

01-01-02-00: Διϊςτρωςη και ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ 

01-01-03-00: υντόρηςη κυροδϋματοσ 

01-01-04-00: Εργοταξιακϊ ςυγκροτόματα παραγωγόσ ςκυροδϋματοσ 

01-01-05-00: Δονητικό ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ 

01-01-07-00: κυροδετόςεισ ογκωδών καταςκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια καταςκευών από ςκυρόδεμα (τυποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωςη τελικών επιφανειών ςε ϋγχυτο ςκυρόδεμα χωρύσ χρόςη 

επιχριςμϊτων. 

Σιμό ανακυβικό μϋτρο ϋτοιμησ καταςκευόσ από ςκυρόδεμα. 

Ωρθρο Β-29.4:  ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ C20/25 KAI C25/30 

ΩρθροΒ-29.4.4: Μικροκαταςκευϋσ με ςκυρόδεμα c20/25 

(Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΟΔΟ-2551) 
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Καταςκευό καλυμμϊτων, πυθμϋνα και τοιχωμϊτων φρεατύων, καναλιών αποςτρϊγγιςησ και 

ορθογωνικών τϊφρων με ςκυρόδεμα C20/25 ϊοπλο ό και οπλιςμϋνο. 

ΕΤΡΨ (Ολογρϊφωσ): Εκατόν αρϊντα Σρύα Ευρώ  

(Αριθμητικϊ): 143,00 € 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΡΨΙΑ 

Ωρθρο Γ-1 ΤΠΟΒΑΗ ΟΔΟΣΡΨΙΑ 

Ωρθρο Γ-1.1 Τπόβαςη Οδοςτρωςύασ μεταβλητού πϊχουσ 

(Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΟΔΟ-3121. Β) 

Καταςκευό υπόβαςησ οδοςτρωςύασ μεταβλητού πϊχουσ από θραυςτϊ αδραν1i υλικϊ 

ςταθεροποιουμϋνου τύπου ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-03-00 "τρώςεισ οδοςτρωμϊτων από 

αςύνδετα αδρανό υλικϊ", με ςυμπύκνωςη κατϊ ςτρώςεισ μεγύςτου ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ κϊθε 

ςτρώςησ 0,10m , ανεξϊρτητα από τη μορφό και την ϋκταςη τησ επιφϊνειασ καταςκευόσ, ςε 

υπαύθρια ό υπόγεια ϋργα. 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 η προμόθεια των αδρανών και του νερού διαβροχόσ, 

 η μεταφορϊ τουσ επύ τόπου του ϋργου από οποιαδόποτε απόςταςη. 

 η διϊςτρωςη, διαβροχό και πλόρησ ςυμπύκνωςη, ώςτε να προκύψει η προβλεπόμενη από 

την μελϋτη γεωμετρικό επιφϊνεια. 

Η επιμϋτρηςη θα γύνεται με γεωμετρικό χωροςτϊθμηςη κατϊ διατομϋσ πριν και μετϊ την 

καταςκευό τησ ςτρώςεωσ, ςύμφωνα με την μελϋτη . 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο ςυμπυκνωμϋνησ υπόβαςησ μεταβλητού πϊχουσ 

ΕΤΡΨ (Ολογρϊφωσ): Δώδεκα Ευρώ και αρϊντα Πϋντε Λεπτϊ [*] 

(Αριθμητικϊ): 12,45€ [*] 

Ωρθρο Ε-8  ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΟΔΙΚΗ ΗΜΑΝΗ 

Ωρθρο Ε-8.3 Πλευρικϋσ πληροφοριακϋσ πινακύδεσ οδικόσ ςόμανςησ, πλόρωσ 

αντανακλαςτικϋσ, με υπόβαθρο τύπου 1 κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12899-1 
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(Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΟΙΚ-6541) 

Προμόθεια και τοποθϋτηςη πλευρικών πινακύδων οδοςόμαvςησ οδών, με ανακλαςτικό υπόβαθρο 

από μεμβρϊνη αvταvακλαςτικότητασ τύπου 1, καταςκευαςμϋνων ςύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ 

ΕΝ 12899- 1, τισ ΟΜΟΕ-ΚΑ, την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 05-04-06-00 "Πινακύδεσ ςταθερού 

περιεχομϋνου (ΠΠ)" 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 η  καταςκευό  τησ  πινακύδασ  από επύπεδο  φύλλο  κρϊματοσ  αλουμινύου  τύπου AIMg2  

ελϊχιςτου πϊχουσ  3 mm, η εμπρόςθια όψη του οπούου καλύπτεται πλόρωσ από 

αντανακλαςτικό μεμβρϊνη τύπου 1  κατα ΕΛΟΣ ΕΝ 12899-1  και φϋρει αναγραφϋσ και 

ςύμβολα οποιουδόποτε ύψουσ, από αντανακλαςτικό μεμβρϊνη υψηλόσ 

αvταvακλαςτικότητασ τύπου 2 για τισ πληροφοριακϋσ πινακύδεσ ό από μεμβρϊνη μαύρου 

χρώματοσ για τισ πρόςθετεσ πινακύδεσ, η δε πύςω όψη του ϋχει χρώμα φαιό  (γκρι)  και  

φϋρει τον αύξοντα  αριθμό  τησ  πινακύδασ,  το όνομα  του καταςκευαςτού  και την 

ημερομηνύα καταςκευόσ τησ. 

 η καταςκευό πλαιςύου από μορφοδοκούισ κρϊματοσ αλουμινύου για την ενύςχυςη και 

ανϊρτηςη τησ πινακύδασ ςτο φορϋα ςτόριξησ χωρύσ διϊτρηςη τησ επιφϊνειασ τησ 

 τα πϊςησ φύςεωσ εξαρτόματα ςτερϋωςησ και ανϊρτηςησ τησ πινακύδασ, όλα γαλβανιςμϋνα 

εν θερμώ κατϊ ΕΝ ISO 1461. 

 η μεταφορϊ των πινακύδων και των εξαρτημϊτων ςτερϋωςησ ςτην θϋςη τοποθϋτηςησ, 

κατϊλληλα ςυςκευαςμϋνων για την αποφυγό χαρϊξεων κλπ φθορών 

 η τοποθϋτηςη και ςτερϋωςη τησ πινακύδασ επύ του φορϋα ςτόριξησ 

 η προςωρινό κϊλυψη τησ πινακύδασ με αδιαφανϋσ πλαςτικό φύιλλο και η αφαύρεςη αυτού 

(όταν απαιτεύται) 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο τοποθετημϋνησ πλευρικόσ πληροφοριακόσ πινακύδασ. 

ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ: Ενενόντα δύο 

Αριθμητικϊ: 92,00 

Ωρθρο Ε-9 ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΨΝ ΘΕΕΨΝ 

Προμόθεια και τοποθϋτηςη πινακύδων ρυθμιςτικών ό ϋνδειξησ επικινδύνων θϋςεων με 

αντανακλαςτικό υπόβαθρο από μεμβρϊνη τύπου 11, καταςκευαςμϋνων ςύμφωνα με το Πρότυπο 
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ΕΛΟΣ ΕΝ 12899-1, την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 05-04-06-00 "Πινακύδεσ ςταθερού περιεχομϋνου 

(ΠΠ)" 

τισ τιμϋσ μονϊδοσ περιλαμβϊνονται: 

• η προμόθεια τησ πινακύδασ και των γαλβανιςμϋνων εξαρτημϊτων ςτόριξόσ τησ, 

• η προςκόμιςό τησ ςτην θϋςη τοποθϋτηςησ 

• και η ςτερϋωςό τησ επύ του ιςτού. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο πινακύδασ, ανϊλογα με τον τύπο και τισ διαςτϊςεισ τησ ωσ εξόσ: 

 

Ωρθρο Ε-9.3 Πινακύδεσ ρυθμιςτικϋσ μικpού μεγϋθουσ  

(Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΟΙΚ-6541) 

Με το παρόν ϊρθρο τιμολογούνται ρυθμιςτικϋσ πινακύδεσ των ακολούθων διαςτϊςεων: 

α. τριγωνικϋσ (Ρ-1)   πλευρϊσ 0,60 m 
 
β. οκταγωνικϋσ (Ρ-2)   εγγεγραμμϋνεσ ςε τετρϊγωνο πλευρϊσ 0,60 m 

γ. τετραγωνικϋσ (Ρ-3, Ρ-4)   πλευρϊσ 0,40 m 

δ. τετραγωνικϋσ (Ρ-6)   πλευρϊσ 0,45 m 

ε. κυκλικϋσ    διαμϋτρου 0,45 m 

ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ: Σριϊντα Σϋςςερα και Πενόντα 
Αριθμητικϊ: 34,50 
 

Ωρθρο Ε-10.1 τύλοσ πινακύδων από γαλβανιςμϋνο ςιδηροςωλόνα DN 40 mm (1 ½ ") 

(Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΟΔΟ-2653) 

τόλοσ ςτόριξησ πινακύδων από ςιδηροςωλόνα γαλβανιςμϋνο με ραφό, κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 10255, από 

χϊλυβα S195T, κλϊςεωσ L (πρϊςινη ετικϋττα), ονομ. διαμϋτρου ΟΝ 40 mm (ςπειρώματοσ: thread 

size R= 1 ½", dεξ = 48,3 mm, πϊχουσ τοιχώματοσ 3,2 mm), μόκουσ κατ' ελϊχιςτον 2,50 m, ςύμφωνα 

με την ΕΣΕΠ 05-04-07-00 "Διατϊξεισ ςτόριξησ πινακύδω ν κατακόρυφησ ςόμανςησ". 
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την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 η προμόθεια και προςκόμιςη ςτην θϋςη τοποθϋτηςησ του ςτύιλου με ςτεφϊνη ςτϋψησ για 
την ςτερϋωςη τησ πινακύδασ, ημικυκλικό ό ςχόματοσ "Π'' (ανϊλογα με τον τύπο τησ 

πινακύδασ) και οπό ςτο κϊτω ϊκρο για την διϋλευςη χαλύβδινησ γαλβανιςμϋνησ ρϊβδου Υ 

12 mm μόκουσ 30 cm, για την ςταθεροπούηςη του ςτύλου ϋναντι ςυςτροφόσ 

(περιλαμβϊνεται) 

 η διϊνοιξη οπόσ πϊκτωςησ του ςτύλου ςε ϋδαφοσ πϊςησ φύςεωσ, βϊθουσ 50 cm και 
διαμϋτρου 30 cm 

 η τοποθϋτηςη του ςτύλου εντόσ τησ οπόσ, η προςωρινό ςτόριξη για να παρεμϋνει 
κατακόρυφοσ και η πλόρωςη τησ οπόσ με ςκυρόδεμα C12/15 (εργαςύακαι υλικϊ) 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο γαλβανιςμϋνου ςτύλου DΝ 40 mm (1 ½ ''). 

ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ: Σριϊντα ϋνα και δϋκα 

Αριθμητικϊ: 31,10 

Ωρθρο Ε-11 ΦΕΣ: ΦΙΛΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ ΤΧΗΛΗ ΑΝΣΑΝ/ΚΟΣΗΣΑ 

Για την προμόθεια, μεταφορϊ και πλόρη τοποθϋτηςη πλόρωσ αντανακλαςτικού χιλιομετρικού 

δεύκτη τοποθετημϋνου ώςτε η κϊτω πλευρϊ του χιλιομετρικού δεύκτη να βρύςκεται ςε ύψοσ 

τουλϊχιςτον1,20m. πϊνω από την τελικό ςτϊθμη του μονοπατιού, ςύμφωνα με τισ Σεχνικϋσ 

Οδηγύεσ, τισ Προδιαγραφϋσ και «Προςωρινό προδιαγραφό αντανακλαςτικότητασ πινακύδων 

ςόμανςησ οδών» του ϋτουσ 1997), την Σ..Τ. και τουσ λοιπούσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 

την τιμό περιλαμβϊνετα:ι 

 η δαπϊνη προμόθειασ του χιλιομετρικού δεύκτη από επύπεδο ϋλαςμα κρϊματοσ αλουμινlου 
τύπου ΑΙ Mg2 ελαχύςτου πϊχουσ 3 χλςτ. με ςτρογγυλεμϋνεσ γωνύεσ, του οπούου η ορατό 

επιφϊνεια καλύπτεται από κύτρινη μεμβρϊνη κανονικόσ αντανακλαςτικότητασ (μεμβρϊνη 

τύπου 1) και φϋρει αναγραφϋσ κοκκινου χρώματοσ. Η γραφό θα ϋχει πϊχοσ 27% του 

βαςικού ύψουσ των γραμμϊτων και θα εύναι από αντανακλαςτικό μεμβρϊνη υπερυψηλόσ 

αντανακλαςτικότητασ ΣΤΠΟΤ 111, 

 η δαπϊνη προμόθειασ όλων των απαιτούμενων υλικών για την πϊκτωςη και τη 
ςυναρμολόγηςη του δεύκτη, όπωσ ειδικϊ εξαρτόματα και κοχλιοφόροι όλοι για τη 

ςυναρμολόγηςη και την ανϊρτηςό του χιλιομετρικού δεύκτη κλπ 

 η δαπϊνη τησ εργαςύασ ςυναρμολόγηςησ και πλόρουσ τοποθϋτηςησ του χιλιομετρικού 

δεύκτη ςε κλαδιϊ ό βρϊχουσ. 

 η μεταφορϊ από οποιαδόποτε απόςταςη επύ τόπου του ϋργου όλων των απαιτουμϋνων 

υλικών, με τισ φορτοεκφορτώςει,σχαμϋνο χρόνο, ςταλύα μεταφορικών μϋςων, πλϊγιεσ 

μεταφορϋσ κλπ., και οποιαδόποτε ϊλλη απαιτούμενη δαπϊνη υλικών και εργαςιών για την 

ϋντεχνη εκτϋλεςό τησ. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο πλόρωσ τοποθετημϋνου πλόρουσ αντανακλαςτικού χιλιομετρικού δεύκτη, υψηλόσ 

αντανακλαςτικότητασ με το ςτύλο ςτόριξησ. 

Φιλιομετρικόσ δεύκτησ 0,10 Φ 0,10  
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(Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΟΙΚ-6541) 

ΕΤΡΨ 15,00
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ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ  

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Αντικεύμενο του παρόντοσ τιμολογύου εύναι ο καθοριςμόσ τιμών μονϊδοσ των εργαςιών, που εύναι 

απαραύτητεσ για την ϋντεχνη ολοκλόρωςη του Ϊργου, όπωσ προδιαγρϊφεται ςτα λοιπϊ Σεύχη 

Δημοπρϊτηςησ που ορύζονται ςτη Διακόρυξη.  

1. Οι τιμϋσ μονϊδασ του παρόντοσ Σιμολογύου αναφϋρονται ςε μονϊδεσ πλόρωσ περαιωμϋνων εργαςιών, 

όπωσ περιγρϊφονται αναλυτικϊ παρακϊτω, οι οπούεσ θα εκτελεςτούν ςτην περιοχό του Ϊργου. Οι τιμϋσ 

μονϊδοσ περιλαμβϊνουν όλεσ τισ δαπϊνεσ που αναφϋρονται ςτην περιγραφό των εργαςιών, καθώσ και 

όςεσ απαιτούνται για την πλόρη και ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών, ςύμφωνα και με τα λοιπϊ Σεύχη 

Δημοπρϊτηςησ.  

Καμιϊ αξύωςη ό αμφιςβότηςη δεν μπορεύ να θεμελιωθεύ, ωσ προσ το εύδοσ και την απόδοςη των 

μηχανημϊτων, τισ ειδικότητεσ και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προςωπικού και την δυνατότητα 

χρηςιμοπούηςησ ό μό μηχανικών μϋςων, εκτόσ αν ϊλλωσ ορύζεται ςτα ϊρθρα του παρόντοσ. 

ύμφωνα με τα παραπϊνω, με τισ τιμϋσ μονϊδοσ του παρόντοσ Σιμολογύου ενδεικτικϊ και όχι 

περιοριςτικϊ, περιλαμβϊνονται τα κϊτωθι: 

1.1 Κϊθε εύδουσ επιβϊρυνςη των ενςωματουμϋνων υλικών από φόρουσ, τϋλη, δαςμούσ, ϋξοδα 

εκτελωνιςμού, ειδικούσ φόρουσ κ.λπ., πλην του Υ.Π.Α. Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τα τϋλη 

διοδύων των κϊθε εύδουσ μεταφορικών του μϋςων. 

1.2 Οι δαπϊνεσ προμηθεύασ των πϊςησ φύςεωσ, ενςωματουμϋνων και μη, κυρύων και βοηθητικών υλικών, 

μεταφορϊσ τουσ ςτισ θϋςεισ εκτϋλεςησ των εργαςιών, αποθόκευςησ, φύλαξησ, επεξεργαςύασ τουσ (αν 

απαιτεύται) και προςϋγγιςόσ τουσ, με τισ απαιτούμενεσ φορτοεκφορτώςεισ, τισ αςφαλύςεισ των 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
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μεταφορών, τισ ςταλύεσ των μεταφορικών μϋςων και τισ απαιτούμενεσ πλϊγιεσ μεταφορϋσ, εκτόσ των 

ειδικών περιπτώςεων, που η μεταφορϊ πληρώνεται ιδιαιτϋρωσ με αντύςτοιχα ϊρθρα του Σιμολογύου. 

Ομούωσ οι δαπϊνεσ για την φορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ (με την ςταλύα μεταφορικών μϋςων) των 

πλεοναζόντων ό/και ακατϊλληλων προώόντων εκςκαφών και λοιπών υλικών, ςε κατϊλληλουσ χώρουσ 

απόρριψησ, λαμβανομϋνων υπόψη των ιςχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, ςύμφωνα με την Ε..Τ. και 

τουσ λοιπούσ όρουσ δημοπρϊτηςησ.  

1.3 Οι δαπϊνεσ μιςθών, ημερομιςθύων, υπερωριών, υπερεργαςιών, αςφαλιςτικών ειςφορών (ςτο Ι.Κ.Α., 

ςε αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ, ό ςε ϊλλουσ ημεδαπούσ ό/και αλλοδαπούσ κ.λπ., του πϊςησ φύςεωσ 

προςωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτότων οδηγών και χειριςτών οχημϊτων και μηχανημϊτων, 

τεχνιτών ςυνεργεύων, επιςτημονικού προςωπικού και των επιςτατών με εξειδικευμϋνο αντικεύμενο, 

ημεδαπού ό αλλοδαπού που απαςχολεύται για την καταςκευό του ϋργου, επύ τόπου ό οπουδόποτε αλλού. 

1.4 Οι δαπϊνεσ εξαςφϊλιςησ εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμιςησ αυτών, ανϋγερςησ γραφεύων, 

εργαςτηρύων και λοιπών εγκαταςτϊςεων του Αναδόχου, εξαςφϊλιςησ ύδρευςησ, ηλεκτρικού ρεύματοσ, 

τηλεφωνικόσ ςύνδεςησ και αποχϋτευςησ των εργοταξιακώv εγκαταςτϊςεων, καθώσ και λοιπών 

απαιτουμϋνων ευκολιών, ςύμφωνα με τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ.. 

1.5 Οι δαπϊνεσ λειτουργύασ όλων των εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων και ευκολιών και απομϊκρυνςόσ 

τουσ μετϊ την περαύωςη του ϋργου , καθώσ και οι δαπϊνεσ αποκατϊςταςησ των χώρων κατϊ τρόπο 

αποδεκτό από την Τπηρεςύα και ςύμφωνα με τουσ εγκεκριμϋνουσ Περιβαλλοντικούσ Ορουσ. 

1.6 Οι κϊθε εύδουσ δαπϊνεσ για την εγκατϊςταςη, εξοπλιςμό και λειτουργύα εργοταξιακού εργαςτηρύου, 

εϊν προβλϋπεται, την λόψη και μεταφορϊ των δοκιμύων και την εκτϋλεςη ελϋγχων και δοκιμών, εύτε ςτο 

εργοταξιακό εργαςτόριο ό ςε κρατικό ό ςε ιδιωτικό τησ εγκρύςεωσ τησ Τπηρεςύασ, ςύμφωνα με τουσ 

όρουσ δημοπρϊτηςησ. 

1.7 Οι δαπϊνεσ εγκατϊςταςησ και λειτουργύασ μονϊδων παραγωγόσ προκατα-ςκευαςμϋνων ςτοιχεύων, 

εφ' όςον προβλϋπονται από τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ, ςυγκροτόματων παραγωγόσ θραυςτών υλικών 

(ςπαςτηροτριβεύο), ςκυροδϋματοσ, αςφαλτομιγμϊτων κλπ, ςτον εργοταξιακό χώρο ό εκτόσ αυτού. τισ 

δαπϊνεσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται: η εξαςφϊλιςη του απαιτουμϋνου χώρου, η καταςκευό των υποδομών, 

κτιριακών και λοιπών ϋργων των μονϊδων, η εγκατϊςταςη του απαιτουμϋνου κατϊ περύπτωςη 

εξοπλιςμού, οι λειτουργικϋσ δαπϊνεσ πϊςησ φύςεωσ, οι φορτοεκφορτώςεισ και μεταφορϋσ των πρώτων 

υλών ςτην μονϊδα και των παραγομϋνων προώόντων μϋχρι τισ θϋςεισ ενςωμϊτωςόσ τουσ ςτο Εργο, 

καθώσ και η αποςυναρμολόγηςη των εγκαταςτϊςεων μετϊ το πϋρασ των εργαςιών, η καθαύρεςη των 

υποδομών τουσ (βϊςεισ, τοιχύα κλπ καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα ό οποιοδόποτε ϊλλο υλικό) και 

αποκατϊςταςησ του χώρου ςε βαθμό αποδεκτό από την Τπηρεςύα και ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ 

Περιβαλλοντικούσ όρουσ. 

Οι ωσ ϊνω όροι για την αποξόλωςη των μονϊδων και αποκατϊςταςη των χώρων ϋχουν εφαρμογό ςτισ 

ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

(α) Οταν η εγκατϊςταςη των μονϊδων ϋχει γύνει ςε χώρο που ϋχει παραχωρηθεύ από το Δημόςιο 

(β) Οταν οι μονϊδεσ ϋχουν ανεγερθεύ μεν ςε χώρουσ που ϋχει εξαςφαλύςει ο Ανϊδοχοσ, αλλϊ ϋχει δοθεύ 

προςωρινό ϊδεια εγκατϊςταςησ-λειτουργύασ για τισ ανϊγκεσ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου . 
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1.8 Σα πϊςησ φύςεωσ αςφϊλιςτρα για το προςωπικό του Εργου, τισ μεταφορϋσ, τα μεταφορικϊ μϋςα, τα 

μηχανόματα ϋργων και τισ εγκαταςτϊςεισ, καθώσ και τισ λοπϋσ αςφαλιςτικϋσ καλύψεισ όπωσ 

καθορύζονται ςτην Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων του Εργου.  

1.9 Οι επιβαρύνςεισ από την εκτϋλεςη των εργαςιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγό τησ κυκλοφορύασ και 

την λόψη των απαιτουμϋνων προςτατευτικών μϋτρων, οι δαπϊνεσ των μϋτρων προςταςύασ των όμορων 

καταςκευών των χώρων εκτϋλεςησ των εργαςιών, τησ πρόληψησ ατυχημϊτων εργαζομϋνων ό τρύτων, 

τησ αποφυγόσ βλαβών ςε κινητϊ ό ακύνητα πρϊγματα τρύτων, τησ αποφυγόσ ρύπανςησ ρεμϊτων, 
ποταμών, ακτών κλπ, καθώσ και οι δαπϊνεσ των μϋτρων προςταςύασ των ϋργων ςε κϊθε φϊςη τησ 

καταςκευόσ τουσ ανεξαρτότωσ τησ εποχόσ του ϋτουσ (εκςκαφϋσ, θεμελιώςεισ, ικριώματα, ςκυροδετόςεισ 

κλπ) και μϋχρι την οριςτικό παραλαβό τουσ. 

1.10 Οι δαπϊνεσ διεξαγωγόσ των ελϋγχων ποιότητοσ και οι δαπϊνεσ καταςκευόσ των πϊςησ φύςεωσ 

"δοκιμας τικών τμημϊτων" που προβλϋπονται ςτην Σ..Τ. και τουσ λοιπούσ όρουσ δημοπρϊτηςησ 

(μετρόςεισ, εργαςτηριακού ϋλεγχοι και δοκιμϋσ, αξύα υλικών, χρόςη μηχανημϊτων, εργαςύα κλπ.) 

1.11 Οι δαπϊνεσ διϊθεςησ, προςκόμιςησ και λειτουργύασ  του κυρύου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλιςμού και μϋςων  (π.χ.  ικριωμϊτων,  εργαλεύων)  που  απαιτούνται για  την  καταςκευό  του  ϋργου  

ςτο  πλαύςιο  του εγκεκριμϋνου χρονοδιαγρϊμματοσ, ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνονται τα μιςθώματα, η 

μεταφορϊ επύ τόπου, η ςυναρμολόγηςη (όταν απαιτεύται), η αποθόκευςη, η φύλαξη, η αςφϊλιςη, οι 

αποδοχϋσ οδηγών, χειριςτών, βοηθών  και τεχνιτών,  τα καύςιμα,  τα λιπαντικϊ  και λοιπϊ  αναλώςιμα, τα 

ανταλλακτικϊ, οι  επιςκευϋσ,  οι μετακινόςεισ  ςτον χώρο  του ϋργου, οι ημεραργύεσ  για  οποιαδόποτε  

αιτύα,  οι  πϊςησ  φύςεωσ ςταλύεσ και καθυςτερόςεισ (που δεν οφεύλονται ςε υπαιτιότητα του Κυρύου του 
Εργου) η αποςυvαρμολόγηςότουσ (εϊν απαιτεύται) και η απομϊκρυνςό τουσ από το Εργο. 

Περιλαμβϊνονται επύςησ οι πϊςησ φύςεωσ δαπϊνεσ του εφεδρικού εξοπλιςμού που διατηρεύται ςε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιςη βλαβών ό για οποιαδόποτε ϊλλη αιτύα. 

1.12 Οι δαπϊνεσ προμηθεύασ ό παραγωγόσ, φορτοεκφόρτωςησ και μεταφορϊσ ςτη θϋςη ενςωμϊτωςησ 

και τυχόν προςωρινών  αποθϋςεων και επαναφορτώςεων αδρανών υλικών προϋλευςησ λατομεύων, 

ορυχεύων κλπ. πλην των περιπτώςεων που ςτα οικεύα ϊρθρα του παρόντοσ Σιμολογύου αναφϋρεται ρητϊ 

ότι η μεταφορϊ πληρώνεται ιδιαύτερα (ϊρθρα που επιςημαύνονται με αςτερύςκο [*]).  

Περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ πλύςεωσ, ανϊμιξησ ό εμπλουτιςμού των υλικών, ώςτε να ανταποκρύνονται 

ςτισ προβλεπόμενεσ από την Μελϋτη του Εργου προδιαγραφϋσ, λαμβανομϋνων υπόψη των ςχετικών 

περιβαλλοντικών όρων.  

1.13 Οι επιβαρύνςεισ από καθυςτερόςεισ, μειωμϋνη απόδοςη και μετακινόςεισ μηχανημϊτων και 

προςωπικού που οφεύλονται: 

(α) ςε εμπόδια ςτο χώρο εκτϋλεςησ των εργαςιών (αρχαιολογικϊ ευρόματα, δύκτυα Ο.Κ.Ψ. κλπ.), 

(β) ςτην μη ολοκλόρωςη των διαδικαςιών απαλλοτρύωςησ τμημϊτων του χώρου εκτϋλεςησ των 

εργαςιών (υπό την προώπόθεςη ότι παρϋχεται η δυνατότητα τμηματικόσ εκτϋλεςησ των εργαςιών), 

(γ) ςτισ τυχόν ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ αντιμετώπιςησ των εμποδύων από τουσ αρμόδιουσ για αυτϊ φορεύσ 

(ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΤΑχ κλπ.), 

(δ) ςτην ενδεχόμενη εκτϋλεςη των εργαςιών κατϊ φϊςεισ λόγω των ωσ ϊνω εμποδύων. 



Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης                                                              

                       

 
 

 

 

 
 

(ε) ςτην διενϋργεια των απαιτουμϋνων μετρόςεων, ελϋγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαςτηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώσ και ςτισ λοιπϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου που προβλϋπονται 

ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ, εύτε τα ωσ ϊνω αποζημιώνονται ιδιαύτερα εύτε εύναι ανηγμϋνα ςτο ποςοςτό 

Γ.Ε.& Ο.Ε. ό ςε ϊλλα ϊρθρα του παρόντοσ Σιμολογύου 

(ςτ) ςτην λόψη μϋτρων για την εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ πεζών και οχημϊτων, 

(ζ) ςε προςωρινϋσ ό μόνιμεσ κυκλοφοριακϋσ ρυθμύςεισ ςτην ευρύτερη περιοχό του ϋργου για 

οποιαδόποτε αιτύα (π.χ. εορτϋσ, εργαςύεσ ςυντόρηςησ οδικού δικτύου και υποδομών, βλϊβεσ ςε ϊλλα 

ϋργα, εκτϋλεςη ϊλλων ϋργων κλπ.).  

1.14 Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την ομαλό και αςφαλό διακύνηςη πεζών και οχημϊτων ςτισ θϋςεισ 

εκτϋλεςησ των εργαςιών, όπωσ ενδεικτικϊ: 

(3) Οι δαπϊνεσ προςωρινών γεφυρώςεων ορυγμϊτων πλϊτουσ ϋωσ 3,0 m, για την αποκατϊςταςη τησ 

κυκλοφορύασ πεζών και οχημϊτων, όταν τούτο κρύνεται απαιραiτητο από την Τπηρεςύα ό τισ 

αρμόδιεσ Αρχϋσ 

(4) Οι δαπϊνεσ λόψησ προςτατευτικών μϋτρων για την απρόςκοπτη και αςφαλό κυκλοφορύα πεζών 

και οχημϊτων ςτην περύμετρο των χώρων εκτϋλεςησ των εργαςιών , όπου απαιτε!ται, ότοι για 

την περύφραξητων ορυγμϊτων και γενικϊ των χώρων εκτϋλεςησ εργαςιών, την ενημϋρωςη του 

κοινού, την ςόμανςη και φωτεινό ςηματοδότηςη του εργοταξιακού χώρου (πλην εκεύνησ που 

προκύπτει από μελϋτη ςόμανςησ και τιμολογεύται ιδιαιτϋρωσ), την προςωρινό διευθϋτηςη και 

αποκατϊςταςη τησ κυκλοφορύασ κλπ. καθώσ και οι δαπϊνεσ για την απομϊκρυνςη των 

παραπϊνω προςωρινών καταςκευών και ςόμανςησ μετϊ την περαύωςη των εργαςιών και την 

πλόρη αποκατϊςταςη τησ αρχικόσ ςόμανςησ.  

1.15 Οι δαπϊνεσ των τοπογραφικών εργαςιών (αποτυπώςεων, παςςαλώςεων, αναπαςςαλώςεων, 

πύκνωςησ τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,  εγκατϊςταςησ  χωροςταθμικών  

αφετηριών  κλπ)  που απαιτούνται για την χϊραξη των επιμϋρουσ ςτοιχεύων του ϋργου, οι δαπϊνεσ 

ςύνταξησ μελετών εφαρμογόσ (όταν  απαιτεύται  για  την προςαρμογό  των  ςτοιχεύων  τησ οριςτικόσ  

μελϋτησ  ςτο  ακριβϋσ  ανϊγλυφο  του εδϊφουσ ό  υφιςτϊμενεσ καταςκευϋσ,) καταςκευαςτικών ςχεδύων 

και ςχεδύων  λεπτομερειών, οι δαπϊνεσ ανύχνευςησ   και   εντοπιςμού   εμποδύων   ςτον   χώρο   εκτϋλεςησ   

του   ϋργου   και   εκπόνηςησ   μελετών αντιμετώπιςησ  αυτών (λ.χ. υπϊρχοντα θεμϋλια, υψηλόσ οριζοντασ 

υπογεύων υδϊτων, δύκτυα Οργανιςμών Κοινόσ Ψφελεύασ [ΟΚΨ]), καθώσ οι δαπϊνεσ ςύνταξησ του 

Προγρϊμματοσ Ποιότητοσ του Εργου (ΠΠΕ), του χεδύου Αςφϊλειασ και Τγεύασ, του Υακϋλου Αςφϊλειασ 

και Τγεύασ του Εργου (ΑΤ-ΥΑΤ).  

1.16 Οι δαπϊνεσ αποτύπωςησ τεχνικών ϋργων και λοιπών εγκαταςτϊςεων που απαντώνται ςτο χώρο 

του ϋργου, οι δαπϊνεσ επαλόθευςησ των ςτοιχεύων εδϊφουσ με τοπογραφικϋσ μεθόδουσ καθώσ και οι 

δαπϊνεσ λόψησ επιμετρητικώv ςτοιχεύων κατ' αντιπαρϊςταςη με επρόςωπο τησ Τπηρεςύασ και ςύνταξησ 

των πϊςησ φύςεωσ επιμετρητικών ςχεδύων, πινϊκων και υπολογιςμών που θα υποβληθούν ςτην 

Τπηρεςύα προσ ϋλεγχο.  

1.17 Η δαπϊνη ςύνταξησ των αναπτυγμϊτων και πινϊκων οπλιςμού ςκυροδεμϊτων (όταν αυτού δεν 

περιλαμβϊνονται ςτη μελϋτη. 

1.18 Οι δαπϊνεσ ενημϋρωςησ των οριζοντιογραφιών τησ μελϋτησ με τα ςτοιχεύα των εντοττιζομϋνων με 

ερευνητικϋσ τομϋσ ό κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών δικτύων Ο.Κ.Ψ. 
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1.19 Οι δαπϊνεσ των αντλόςεων (πλην των αντλόςεων κατϊ την καταςκευό τεχνικών εντόσ κούτησ 

ποταμών ό ςτην περύπτωςη που δεν υπϊρχει δυνατότητα παροχϋτευςησ προσ φυςικό ό τεχνητό 

αποδϋκτη υδϊτων) καθώσ και των προςωρινών διευθετόςεων για την αντιμετώπιςη των επιφανειακών, 

υπογεύων και πηγαύων νερών ώςτε να προςτατεύονται τόςο τα καταςκευαζόμενα οςο και τα υπϊρχοντα 

ϋργα και το περιβϊλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλϋπεται διαφορετικϊ ςτα τευχη δημοπρϊτηςησ.  

1.20 Οι δαπϊνεσ διατόρηςησ, κατϊ την περύοδο εκτϋλεςησ των εργαςιών, του χώρου του ϋργου καθαρού 

και απαλλαγμϋνου από ξϋνα προσ το ϋργο αντικεύμενα, προώόντα εκςκαφών κλπ., καθώσ και οι δαπϊνεσ 
για την απόδοςη, μετϊ το τϋλοσ των εργαςιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεςδόποτε 

προςωρινϋσ καταςκευϋσ και όπωσ ςτουσ εγκεκριμϋνουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ ορύζεται .  

1.21 Οι δαπϊνεσ που απορρϋουν από δικαιώματα κατοχυρωμϋνων μεθόδων και ευρεςιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατϊ οποιονδόποτε τρόπο για την ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών.  

1.22 Οι δαπϊνεσ διαμόρφωςησ προςβϊςεων, προςπελϊςεων και δαπϋδων εργαςύασ ςτα διϊφορα 

τμόματα του ϋργου, και γενικϊ κϊθε βοηθητικόσ καταςκευόσ που θα απαιτηθεύ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο 

των εργαςιών, όταν δεν προβλϋπεται ιδιαύτερη επιμϋτρηςη αυτών ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, καθώσ και οι 

δαπϊνεσ αποξόλωςησ των προςωρινών καταςκευών και περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ των χώρων 

(προςβϊςεων, προςπελϊςεων, δαπϋδων εργαςύασ κ.λ.π.) εκτόσ εϊν υπϊρχει ϋγγραφη αποδοχό τησ 

Τπηρεςύασ για την διατόρηςό τουσ.  

1.23 Οι δαπϊνεσ για την προςταςύα και την εξαςφϊλιςη τησ λειτουργύασ των δικτύων Ο.Κ.Ψ. που 

διαςχύζουν εγκϊρςια τα ορύγματα ό επηρεϊζονται τοπικϊ από τισ εκτελούμενεσ εργαςύεσ, Σην 

αποκλειςτικό ευθύνη για την πρόκληςη ζημιών και φθορών ςτα δύκτυα αυτϊ θα φϋρει, τόςο αςτικϊ όςο 

και ποινικϊ και μϋχρι περαύωςησ των εργαςιών, ο Ανϊδοχοσ του Εργου. 

1.24 Οι δαπϊνεσ πρόληψησ και αποκατϊςταςησ κϊθε εύδουσ ζημιϊσ καθώσ και οι αποζημιώςεισ για κϊθε 

εύδουσ βλϊβη ό μη ςυνόθη φθορϊ επύ υφιςταμϋνων καταςκευών κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών ό την 

διακύνηςη βαρϋωσ εξοπλιςμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μϋςων μεγϊλησ χωρητικότητασ, 

ερπυςτριοφόρων μηχανημϊτων κλπ) που οφεύλονται ςε μη τόρηςη των ςυμβατικών όρων, των 

υποδεύξεων τησ Τπηρεςύασ, των ιςχυουςών διατϊξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.25 Οι δαπϊνεσ διϊθεςησ γραφεύων και λοιπών ευκολιών ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα, ςύμφωνα με όςα 

αναφϋρονται ςτην Ε..Τ και ςτουσ λοιπούσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 

1.26 Εφ' όςον δεν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό ςτα ςυμβατικϊ τεύχη: Οι πϊςησ φύςεωσ δαπϊνεσ για 

τισ εργοταξιακϋσ οδούσ που απαιτούνται για την αςφαλό διακύνηςη εξοπλιςμού και υλικών καταςκευόσ 

του Εργου (μύςθωςη ό εξαςφϊλιςη δικαιωμϊτων διϋλευςησ από ιδιωτικό ϋκταςη, καταςκευό των οδών ό 

βελτύωςη υπαρχουςών, ςόμανςη, ςυντόρηςη), καθώσ και οι δαπϊνεσ εξαςφϊλιςησ των αναγκαύων 

χώρων απόθεςησ των πλεοναζόντων ό ακαταλλόλων προώόντων εκςκαφών (καταβολό τιμόματοσ προσ 

ιδιοκτότεσ, αν απαιτεύται, εξαςφϊλιςη ςχετικών αδειών, καταςκευό οδών προςπϋλαςησ ό επϋκταςη ό 

βελτύωςη υπαρχουςών) και η τελικό διαμόρφωςη των χώρων μετϊ την περαύωςη των εργαςιών, 

ςύμφωνα με τουσ εγκεκριμϋνουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ. 

1.27 Οι δαπϊνεσ διϊνοιξησ τομών ό οπών ςτα τοιχώματα υφιςταμϋνων αγωγών , φρεατύων, τεχνικών 

ϋργων κ.λ.π., με οποιαδόποτε μϋςα, για τη ςύνδεςη νϋων ςυμβαλλόντων αγωγών, εκτόσ αν προβλϋπεται 

1διϊτερη πληρωμό προσ τούτο ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ. 
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1.28 Οι  δαπϊνεσ των  ειδικών μελετών, που προβλϋπεται  ςτα  τεύχη δημοπρϊτηςησ  να εκπονηθούν από 

τον Ανϊδοχο χωρύσ ιδιαύτερη αμοιβό, όπωσ μελϋτεσ  ςύνθεςησ ςκυροδεμϊτων  και αςφαλτομιγμϊτων, 

μελϋτεσ ικριωμϊτων κλπ. 

1.29 Οι δαπϊνεσ ϋκδοςησ των απαιτουμϋνων αδειών εκτϋλεςησ εργαςιών από τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ, την 

Πολεοδομύα και τουσ Οργανιςμούσ Κοινόσ Ψφελεύασ, εκτόσ αν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό προσ 

τούτο ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ. 

1.30 Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, από την εγκατϊςταςη του 

Αναδόχου ςτο Ϊργο μϋχρι και την παραλαβό του Ϊργου, όπωσ αυτϊ καθορύζονται ςτισ ςχετικϋσ μελϋτεσ 

και ςτουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ, εκτόσ αν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό προσ τούτο ςτα τεύχη 

δημοπρϊτηςησ. 

1.31 Οι δαπϊνεσ δημοςύευςησ τησ διακόρυξησ και κατϊρτιςησ του ςυμφωνητικού και γενικϊ όλεσ οι 

υπόλοιπεσ ειδικϋσ δαπϊνεσ που βαρύνουν τον Ανϊδοχο, όπωσ αυτϋσ αναφϋρονται ςτουσ υπόλοιπουσ 

όρουσ δημοπρϊτηςησ του Ϊργου. 

1.32 Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την εξαςφϊλιςη τησ ςυνεχούσ και απρόςκοπτησ λειτουργύασ των 

υπαρχόντων ςτην περιοχό του Ϊργου δικτύων (δύκτυα ύδρευςησ, ϊρδευςησ, αποχϋτευςησ και 

αποςτρϊγγιςησ, τϊφροι, διώρυγεσ , υδατορϋματα κλπ), τα οπούα επηρεϊζονται από την εκτϋλεςη των 

εργαςιών, και ιδιαύτερα όταν: 

 τα δύκτυα εύναι ςχετικϊ ανεπαρκό και ευαiςθητα ςε δυςμενό μεταχεύριςη, 

 θα επιβαρυνθεύ υπϋρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανϊδοχοσ δεν λϊβει μϋτρα για να 
αποτρϋψει την εiςοδο φερτών υλών από τισ χωματουργικϋσ, κυρύωσ, ό ϊλλεσ εργαςύεσ. 

1.33 Οι δαπϊνεσ ςυντόρηςησ του ϋργου μϋχρι την οριςτικό του παραλαβό. 

Οι τιμϋσ μονϊδασ του παρόντοσ  Σιμολογύου προςαυξϊνονται κατϊ το ποςοςτό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 

Οφϋλουσ του  Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο  οπούο περιλαμβϊνονται οι πϊςησ φύςεωσ κρατόςεισ ό  υποχρεώςεισ 

αυτού,  όπωσ  δαπϊνεσ  διούκηςησ  και   επύβλεψησ   του  Ϊργου,  ςόμανςησ  εργοταξύων,  φόροι,  δαςμού, 

αςφϊλιςτρα,  τόκοι  κεφαλαύων  κύνηςησ,  προμόθειεσ  εγγυητικών  επιςτολών,  ϋξοδα  λειτουργύασ  

γραφεύων κ.λπ.,  τα  επιςφαλό  ϋξοδα  πϊςησ  φύςεωσ  καθώσ  και  το  προςδοκώμενο  κϋρδοσ  από  την  

εκτϋλεςη των εργαςιών. 

Σο ωσ ϊνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανϋρχεται ςε δϋκα οκτώ τοισ εκατό (18%) ό εύκοςι οκτώ τοισ εκατό 

(28%) του προώπολογιςμού των εργαςιών, όπωσ αυτόσ προκύπτει βϊςει των τιμών του Σιμολογύου 

Προςφορϊσ του αναδόχου, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ. 

Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α) επύ των λογαριαςμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 

Ϊργου. 

Εϊν προκύψει ανϊγκη εκτϋλεςησ εργαςιών που παρουςιϊζουν διαφορετικϊ χαρακτηριςτικϊ ϋναντι 

παρεμφερών προσ αυτϋσ εργαςιών που περιλαμβϊνονται ςτο παρόν Σιμολόγιο, αποδεκτϊ όμωσ 

ςύμφωνα με τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ, ό εργαςιών που επιμετρώνται διαφορετικϊ, οι εργαςύεσ αυτϋσ 

εύναι δυνατόν να αναχθούν ςε ϊρθρα του παρόντοσ Σιμολογύου με αναγωγό των μεγεθών τουσ ςύμφωνα 

με το ακόλουθο παρϊδειγμα: 
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(1)_Διϊτρητοι ςωλόνεσ ςτραγγιςτηρύων, αγωγού αποχϋτευςησ ομβρύων και ακαθϊρτων από ςκυρόδεμα, 

PVC κ.λπ. 

Για ονομαςτικό διϊμετρο DN χρηςιμοποιούμενου ςωλόνα διαφορετικό από τισ αναφερόμενεσ ςτα 

υποϊρθρα των αντιςτούχων ϊρθρων του παρόντοσ Σιμολογύου και για αντύςτοιχο υλικό καταςκευόσ, 

κατηγορύα αντοχόσ και μϋθοδο προςταςύασ, θα γύνεται αναγωγό του μόκουσ του χρηςιμοποιούμενου 

ςωλόνα ςε μόκοσ ςωλόνα τησ αμϋςωσ μικρότερησ ςτο παρόν Σιμολόγιο ονομαςτικόσ διαμϋτρου, με βϊςη 

το λόγο 

DN / DM 

όπου  DN: Ονομαςτικό διϊμετροσ του χρηςιμοποιούμενου ςωλόνα  

DM: Η αμϋςωσ μικρότερη διϊμετροσ ςωλόνα που περιλαμβϊνεται ςτο παρόν Σιμολόγιο.  

Αν δεν υπϊρχει μικρότερη διϊμετροσ ωσ DM θα χρηςιμοποιεύται η αμϋςωσ μεγαλύτερη υπϊρχουςα 

διϊμετροσ.  

Παρεμφερόσ πρακτικό μπορεύ να ϋχει εφαρμογό και ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ ϊρθρων του παρόντοσ 

Σιμολογύου.  

Οι τιμέσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φέρουν την ςήμανςη [*] παραπλέυρωσ τησ 

αναγραφόμενησ τιμήσ ςε ΕΤΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν την δαπάνη τησ καθαρήσ μεταφοράσ των, 

κατά περίπτωςη, υλικών ή προΰόντων. 

Η Δημοπρατούςα Αρχή θα προςθέτει ςτισ τιμέσ αυτέσ την δαπάνη του μεταφορικού έργου, 

μεβάςη 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 
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Οι 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. 

ε καμμία 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 (ΝΕΣ ΟΔΟ), 

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). 

 

Α. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ 

3. ΕΚΚΑΥΕ 

Αρθρο 3.01 Εκςκαφϋσ τϊφρων ό διωρύγων αρδευτικών και αποςτραγγιςτικών δικτύων ςε εδϊφη 

γαιώδη – ημιβραχώδη. 

Εκςκαφϋσ τϊφρων ό διωρύγων αρδευτικών και αποςτραγγιςτικών δικτύων ςε εδϊφη γαιώδη - 

ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικϊ μηχανόματα 11 εκρηκτικϊ), οποιουδόποτε πλϊτουσ πυθμϋνα 

και βϊθουσ, με την κοπό και εκρύζωςη υπαρχόντων δϋνδρων περιμϋτρου μϋχρι 50cm, και θϊμνων ςτο 



Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης                                                              

                       

 
 

 

 

 
 

εύροσ του ορύγματοσ, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 08-01-01-00 “Εκςκαφϋσ τϊφρων και 

διωρύγων”. 

το παρόν ϊρθρο δεν ςυμπεριλαμβϊνεται η κοπό και εκρύζωςη δϋνδρων περιμϋτρου μεγαλύτερησ από 

50cm. Όταν απαιτεύται αυτό, οι ςχετικϋσ εργαςύεσ τιμολογούνται ιδιαύτερα με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του 

ΝΕΣ ΠΡ. 

Επιμϋτρηςη ςε κυβικϊ μϋτρα (m3) βϊςει αρχικών και τελικών διατομών και ςύμφωνα με τισ γραμμϋσ 

πληρωμόσ που καθορύζονται από την μελϋτη. 

3.03.02 Με την φόρτωςη των προιοντων επύ αυτοκινότου και την μεταφορϊ ςτον χώρο απόθεςησ ό 

απόρριψησ ςε οποιαδόποτε απόςταςη  

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) 

ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ: Δϋκα οκτώ και ογδόντα  

Αριθμητικώσ: 18,80 

Αρθρο 3.15 Εκςκαφό και επαναπλόρωςη χανδϊκων αρδευτικού δικτύου ό υπογεύων δικτύων 

ςωληνώςεων εκτόσ κατοικημϋνων περιοχών. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΤΔΡ 6065 

Εκςκαφό και επαναπλόρωςη χϊνδακα για την τοποθϋτηςη ςωληνώςεων αρδευτικών δικτύων, 

εξωτερικών υδραγωγεύων ό υπογεύων καλωδύων, εκτόσ κατοικημϋνων περιοχών και εκτόσ 

καταςτρώματοσ οδών. 

Ο εγκιβωτιςμόσ τησ ςωλόνωςησ με θραυςτϊ υλικϊ, ςύμφωνα με την προβλεπόμενη ςτην μελϋτη τυπικό 

διατομό του δικτύου, επιμετρϊται ιδιαιτϋρωσ ςύμφωνα με τα οικεύα ϊρθρα του Σιμολογύου. 

 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται, πϋραν τησ εκςκαφόσ, η ςυμπλόρωςη του υπολούπου όγκου του 

ορύγματοσ μετϊ την τοποθϋτηςη και τον εγκιβωτιςμό τησ ςωλόνωςησ, με τα προώόντα τησ εκςκαφόσ, 

καθώσ και η φορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ των πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφόσ ςε οποιαδόποτε 

απόςταςη. 

Επιμϋτρηςη ανϊ m3 ορύγματοσ, βϊςει ςτοιχεύων αρχικών και τελικών διατομών, εντόσ των 

προβλεπομϋνων από την μελϋτη γραμμών πληρωμόσ. 

 

3.15.01 ε κϊθε εύδοσ εδϊφη εκτόσ από βραχώδη  

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m' ). 

Ολογρϊφωσ: Ϊνα και εύκοςι τϋςςερα  

Αριθμητικώσ: 1,24 

 



Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης                                                              

                       

 
 

 

 

 
 

5. ΕΠΙΦΨΕΙ - ΕΓΚΙΒΨΣΙΜΟΙ - ΕΞΤΓΙΑΝΕΙ 

Αρθρο 5.07 τρώςεισ ϋδραςησ και εγκιβωτιςμόσ ςωλόνων με ϊμμο προελεύςεωc λατομεύου  

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6069 

τρώςεισ ϋδραςησ και εγκιβωτιςμόσ ςηλόνων εντόσ ορύγματοσ με ϊμμο προϋλευςησ λατομεύου , 

ςύμφωνα με τισ τυπικϋσ διατομϋσ τησ μελϋτησ και την ΕΣΕΠ 08-01-03-02 'Ϊπανεπύχωςη ορυγμϊτων 

υπογειων δικτύων" 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται : 

α. Η προμόθεια και μεταφορϊ ϊμμου λατομεύου επύ τόπου του ϋργου.  

β. Η προςϋγγιςη, ϋκριψη και διϊςτpωςη του υλικού ςτο όρυγμα. 

γ. Η ιςοπϋδωςη τησ ςτρώςησ ϋδραςησ και η τύπανςη ό ελαφρϊ ςυμπύκνωςη τησ ςτρώςησ εγκιβωτιςμού 

ϋτςι ώςτε να περιβϊλλει πλόρωσ τουσ ςωλόνεσ, με ιδιαύτερη προςοχό για την αποφυγό ζημιών ςτην 

ςωληνογραμμό. 

Σιμό για ϋνα κυβικό μϋτρο (m3) επύχωςησ ωσ ανωτϋρω, ςύμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ από την μελϋτη 

γραμμϋσ πληρωμόσ (τυπικϋσ διατομϋσ αγωγών) 

ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ: Ϊντεκα και τριϊντα  

Αριθμητικώσ: 11,30 

 

11. ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 

Αρθρο 11.01 Καλύμματα φρεατύων 

Καλύμματα φρεατύων κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 124, με ςόμανςη CE, τησ κατηγορύασ φϋρουςασ ικανότητασ D που 

προβλϋπεται από την μελϋτη (ανϊλογα την θϋςη τοποθϋτηςησ). 

Περιλαμβϊνεται η προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου του καλύμματοσ του φρεατύου και του πλαιςύου 

ϋδραςησ αυτού, η ακριβόσ ρύθμιςη τησ ςτϊθμησ και επύκλιςησ του καλύμματοσ με χρόςη ςτερεών 

υποθεμϊτων και ο εγκιβωτιςμόσ του πλαιςύου ϋδραςησ με ςκυρόδεμα. 

11.01.01 Καλύματα από φαιό χυτοςύδηρο (gray iron)  

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6752 

Επιμϋτρηςη με βϊςη τουσ πύνακεσ του προμηθευτό (ςε καμμύα περύπτωςη δεν γύνεται αποδεκτό 

επιμϋτρηςη με ζύγιςη) 

Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο (kg) καλύμματοσ και αντιςτούχου πλαιςύου ϋδραςησ, ανεξαρτότωσ τησ φϋρουςασ 

ικανότητασ. 

Ολογρϊφωσ: Ϊνα και ογδόντα πϋντε  

Αριθμητικώσ: 1,85 
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12. ΨΛΗΝΨΕΙ - ΔΙΚΣΤΑ 

Αρθρο 12.01 Προμόθεια, μεταφορϊ ςτη θϋςη εγκατϊςταςησ και τοποθϋτηςη προκαταςκευαςμϋνων 

τςιμεντοςωλόνων κατα ΕΛΟΣ ΕΝ 1916 . 

Προμόθεια, μεταφορϊ ςτη θϋςη εγκατϊςταςησ, πλϊγιεσ μεταφορϋσ, καταβιβαςμόσ ςτο όρυγμα, 

τοποθϋτηςη και ςύνδεςη τςιμεντοςωλόνων, κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, από ςκυρόδεμα ελϊχιςτησ 

χαρακτηριςτικόσ αντοχόσ 40 MPa με ςόμανςη CE, με ελαςτικό δακτύλιο ςτεγϊνωςησ κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 681-

1. 

Οι τςιμενοςωλόνεσ διακρύνονται ωσ εξόσ; 

[α] Ψσ προσ την ονομαςτικό διϊμετρο (DN) που εiναι η εςωτερικό διϊμετροσ ςε mm 

[β] Ψσ προσ το υλικό καταςκευόσ: ϊοπλοι, οπλιςμϋνοι, ινοπλιςμϋνοι 

[γ] Ψσ προσ την ςυνδεςμολογύα: τύπου τόρμου-εντορμύασ (O-gee pipes), τύπου "καμπϊνασ" (bell- sochet 

pipes )  

[δ] Ψσ προσ την εφαρμογό: ςωλόνεσ ομβρύων ό ακαθϊρτων, διϊτρητοι ςωλόνεσ ςτραγγιςτηρύων, 

ςωλόνεσ υδραυλικόσ προώθηςησ ( pipe-jacking). 

[ε] Ψσ προσ την κλϊςη αντοχόσ (ςειρϊ, strength class), η οπούα ορύζεται ωσ το ελϊχιςτο φορτύο θραύςεωσ 

ςε kN/m διαιρούμενο με το 1/ 1000 τησ ονομαςτικόσ διαμϋτρου (DN), ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτο 

Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1916 

Επιςημαύνεται ότι από την κλϊςη αντοχόσ και τισ ςυνθόκεσ ϋδραςησ/εγκιβωτιςμού ( bedding factor), 

προκύπτει. ςύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1295- 1 το επιτρεπόμενο βϊθοσ τοποθϋτηςησ για τα 

εκϊςτοτε εφαρμοζόμενα κινητϊ φορτύα. Ψσ εκ τούτου με μια μόνον κλϊςη αντοχόσ τςιμεντοςωλόνων και 

επιλογό, κατϊ περύπτωςη, του τύπου ϋδραςησ εγκιβωτιςμού τησ ςωληνογραμμόσ καλύπτονται όλεσ οι 

ςυνθόκεσ που απαντώνται ςτα δύκτυα αποχϋτευςησ (υπό οδούσ βαρειϊσ ό ελαφρϊσ κυκλοφορύασ, εκτόσ 

καταςτρώματοσ οδού). 

Η επύτευξη τησ κλϊςεωσ αντοχόσ εύναι ςυνϊρτηςη του πϊχουσ του τοιχώματοσ , τησ κατηγορύασ του 

ςκυροδϋματοσ και του οπλιςμού (πλϋγματα ό/και μεταλλικϋσ ύνεσ). 

Ψσ εκ τούτου το παρόν ϊρθρο αναφϋρεται ςε τςιμεντοςωλόνεσ κλϊςεωσ αντοχόσ 120 , χωρύσ διϊκριςη 

ωσ προσ το εύδοσ ςυνδεςμολογύασ (τύπου τόρμου-εντορμύασ ό καμπϊνασ) και την διϊταξη ό μό οπλιςμού 

Η διϊταξη του οπλιςμού , όςον αφορϊ το πϊχοσ επικϊλυψησ θα πληρού τισ απαιτόςεισ του Προτύπου 

ΕΛΟΣ ΕΝ 206- 1 ανϊλογα με τισ ςυνθόκεσ ϋκθεςησ του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι ςτεγϊνωςησ θα πληρούν τισ απαιτόςεισ του Προτύπου ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1 και μπορεύ να εύναι 

ενςωματωμϋνοι ςτουσ ςωλόνεσ κατϊ την καταςκευό τουσ ό να παραδύδονται προσ τοποθϋτηςη κατϊ την 

ςυναρμολόγηςη τησ ςωληνογραμμόσ. 

Οταν προβλϋπεται η ενςωμϊτωςη ςτο ςκυρόδεμα καταςκευόσ των ςωλόνων τςιμϋντου ανθεκτικού ςτα 

θειικϊ/θειώδη (τςιμϋντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, ςυμβατικϊ, προςαύξηςη τησ αντύςτοιχησ 

τιμόσ μονϊδασ κατϊ 10%. 
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Οταν προβλϋπεται εςωτερικό επύςτρωςη πρόςθετησ προςταςύασ, με υλικό εποξειδικόσ βϊςεωσ ό λοιπϊ 

υλικϊ, εφαρμόζεται, ςυμβατικϊ, προςαύξηςη τησ αντύςτοιχησ τιμόσ μονϊδασ κατϊ 10 % . 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται η προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου του ϋργου τςιμεντοςωλόνων 

κλϊςεωσ αντοχόσ (ςειρασ) 120 με ςόμανςη CE κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, με τουσ αντύςτοιχουσ ελαςτικούσ 

δακτυλύουσ ςτεγϊνωςησ, οι απαιτούμενεσ πλϊγιεσ μεταφορϋσ, ο καταβιβαςμόσ ςτο όρυγμα με μηχανικϊ 

μϋςα, η τοποθϋτηςη, η εφαρμογό του δακτυλύου ςτεγϊνωςησ και η ευθυγρϊμμιςη και προςωρινό ςτόριξη 

των ςωλόνων μϋχρι τον εγκιβωτιςμό τουσ, για την εξαςφϊλιςη τησ προβλεπόμενησ από την μελϋτη 
μηκοτομικόσ κλύςησ. 

Οι εργαςύεσ εκςκαφόσ του ορύγματοσ, εγκιβωτιςμού των ςωλόνων και επανενεπύχωςησ του υπολούπου 

τμόματοσ του ορύγματοσ, τιμολογούνται ιδιαύτερα με βϊςη τα αντύςτοιχα ϊρθρα του Σιμολογύου. 

Η τιμολόγηςη ςωλόνων ενδιαμϋςων διαμϋτρων, πϋραν αυτών που περιλαμβϊνονται ςτο παρόν ϊρθρο, 

θα γύνεται με γραμμικό παρεμβολό των εκατϋρωθεν τιμών μονϊδασ. 

Σιμό ανϊ τρϋχον αξονικό μϋτρο (μμ) ςωληνογραμμόσ (προςμετρϊται και το εντόσ των φρεατύων τμόμα 

των ςωλόνων) κατϊ ονομαςτικό διϊμετρο και τύπο τςιμεντοςωλόνων, ανεξαρτότωσ του μόκουσ 

εκϊςτου ςωλόνα.,ωσ εξόσ: 

 

12.01.01 Σ ςιμεντοςωλόνεσ αποχϋτευςησ κλϊςεωσ αντοχόσ 120 κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 1 9 1 6 

12.01.01.06 Ονομαςτικόσ διαμϋτρου D800 mm 

Κωδικόσ αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6551.6 

Ολογρϊφωσ: Εκατόν τρύα  

Αριθμητικώσ: 103,00 

 

Αρθρο 12.10 Αγωγού αποχϋτευςηc από ςωλόνεc PVC-U ςυμπαγούσ τοιχώματοσ 

Αγωγού αποχϋτευςησ ακαθϊρτων με ςωλόνεσ από μη πλαςτικοποιημϋνο ΡVC-U ςυμπαγούσ τοιχώματοσ, 

κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 1401- 1, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 08-06-02-02 "Δύκτυα αποχϋτευςησ από 

ςωλόνεσ PVC U". 

Οι ςωλόνεσ χαρακτηρύζονται με βϊςη την ονομαςτικό διϊμετρο DN (ταυτύζεται με την εξωτερικό 

διϊμετρο), τον τυποποιημϋνο λόγο διαςτϊςεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγοσ τησ εξωτερικόσ 

διαμϋτρου του ςωλόνα προσ το πϊχοσ του τοιχώματοσ) και τον δεύκτη δακτυλιοειδούσ ακαμψiασ SN. 

 

Σο παρόν ϊρθρο ϋχει εφαρμογό τόςο για ςωλόνεσ με απόληξη τύπου καμπϊνασ με ελαςτικό δακτύλιο 

ςτεγανοπούηςησ (κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 681.1), όςο και  για ςωλόνεσ με ευθύγραμμα ϊκρα που ςυνδϋονται με 

ςυγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

τισ τιμϋσ μονϊδοσ του παρόντοσ ϊρθρου περιλαμβϊνονται: 
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α. Η προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου, προςωρινό αποθόκευςη, προςταςύα και πλϊγιεσ μεταφορϋσ των 

ςωλόνων και των δακτυλύων ςτεγϊνωςησ ό ςυγκόλληςησ (και τησ απαιτούμενησ προσ τούτο κόλλασ). 

β. Η διϊθεςη του απαιτουμϋνου εξοπλιςμού και μϋςων για τον χειριςμό και την ςύνδεςη των ςωλόvων. 

γ. Η προςϋγγιςη των ςωλόνων ςτην θϋςη τοποθϋτηςησ, οι ςυνδϋςεισ των ςωλόνων μεταξύ τουσ, οι 

ςυνδϋςεισ του αγωγού με τα φρεϊτια του δικτύου, καθώσ και η δοκιμαςύα του δικτύου κατϊ τμόματα. 

Δεν ςυμπεριλαμβϊνονται ι-:αι ε πιμετρώνται ιδιαύτερα με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του τιμολογύου: 

 Οι ςτρώςεισ ϋδραςησ και εγκιβωτιςμού των ςωλόνων και η επανεπύχωςη του ορεύγματοσ, 
ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτην μελϋτη 

 Σα ειδικϊ τεμϊχια ςύνδεςησ των παροχών ςτο δύκτυο ακαθϊρτων (ςαμϊρια με μούφα)  

 Σα ειδικϊ τεμϊχια του αγωγού (γωνύεσ, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ό χυτοςύδηρο 

Σιμό ανϊ τρϋχον μϋτρο (μμ) αξονικού μόκουσ ςωλόνωςησ, αφαιρουμϋνου του μόκουσ των φρεατύων και 

των ειδικών τεμαχύων. 

12.10.01 Αγωγού αποχϋτευςησ από ςωλόνεσ PVC-U. SDR 41, DN 110 mm 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6711.1 

Ολογρϊφωσ: Σρύα και ογδόντα  

Αριθμητικώσ: 3,80 

Αρθρο 12.13 Αγωγού υπό πύεςη από ςωλόνεσ PVC-U 

Αγωγού υπό πύεςη με ςωλόνεσ από μη πλαςτικοποιημϋνο πολυβινuλο-χλωρύδιο (PVC-U), ςυμπαγούσ 

τοιχώματοσ, κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 1452- 2,  ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 08-06-02-01 "Δύκτυα υπό 

πύεςη από ςωλόνεσ PVC-U". 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

α. Η προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου του ϋργου των ςωλόνων και όλων των απαιτουμϋνων ειδικών 

τεμαχύων από PVC τησ αντύςτοιχησ ονομαςτικόσ πύεςησ , ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτην μελϋτη του 

ϋργου (για διϊβαςη εμποδύων, οριζοντιογραφικϋσ και μηκοτομικϋσ αλλαγϋσ τησ χϊραξησ κλπ). 

β. Οι πλϊγιεσ μεταφορϋσ ςτο εργοτϊξιο. η προςϋγγιςη, η εγκατϊςταςη και ςύνδεςη του αγωγού και 

ειδικών τεμαχύων αυτού, καθώσ και η δοκιμαςύα του ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-06-02-0J. 

γ. Η τοποθϋτηςη ςτο όρυγμα πλαςτικόσ ταινύασ ςόμανςησ, του χρώματοσ που θα καθορύςει η Τπηρεςύα, 

ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-06-08-01 "Σαινύεσ ςημϊνςεωσ υπογεύων δικτύων" 

Διευκρινύζεται ότι η δαπϊνη ςύνδεςησ του υπό καταςκευό αγωγού από ςωλόνεσ PVC-U με υφιςτϊμενο 

δύκτυο, δεν περιλαμβϊνεται ςτο παρόν ϊρθρο αλλϊ πληρώνεται ιδιαιτϋρωσ με τα αντύςτοιχα ϊρθρα του 

παρόντοσ Σιμολογύου. Επύςησ δεν περιλαμβϊνονται οι ςυςκευϋσ ελϋγχου και αςφαλεύασ του δικτύου, οι 

αγκυρώςεισ και ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλόνων με ϊμμο που πληρώνονται ιδιαιτϋρωσ βϊςει των ςχετικών 

ϊρθρων του παρόντοσ Σιμολογύου. 
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Σιμό ενόσ μϋτρου (μμ) ωφϋλιμου αξονικού μόκουσ, ανϊ διϊμετρο αγωγού και ανϊ κατηγορύα ονομαςτικόσ 

πύεςησ, πλόρωσ εγκατεςτημϋνου ςύμφωνα με rα παραπϊνω, και ϋτοιμου για την πλόρη και κανονικό 

λειτουργύα: 

12.13.01 Ονομαςτικόσ πύεςησ 6 at 

12.13.01.01 Ονομαςτικόσ διαμϋτρου D 50mm 

Κωδικόσ αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6620.1 

ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ: Ϊνα και εβδομόντα πϋντε  

Αριθμητικώσ: 1.75 

12.13.04 Ονομαςτικόσ πύεςησ 16 at 

12.13.02.05 Ονομαςτικόσ διαμϋτρου D 110mm 

Κωδικόσ αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6622.1 

ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ: Επτϊ και ςαρϊντα  

Αριθμητικώσ: 7,40 

Ωρθρο 12.15 Δύκτυα υπό πύεςη από ςωλόνεc ελατού χυτοςιδόρου (ductile iron) 

Κωδικόσ αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6623 

ωληνώςεισ πιϋςεωσ με ςωλόνεc από ελατό χυτοςύδηρο ςφαιροειδούσ γραφύτη (ductile iron), κατϊ το 

Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 545, με απολόξεισ τύπου κώδωνα ό φλαντζωτϋσ. με εςωτερικό επϋνδυςη από 

τςιμεντοκονύα και εξωτερικό επύςτρωςη μεταλλικού ψευδαργύρου με προςτατευτικό τελεύωμα ενόσ από 

τουσ τύπουσ που αναφϋρονται ςτο Παρϊρτημα D του Προτύπου. 

Οι ςωλόνεσ δικτύων υπό πύεςη από ελατό χυτοςύδηρο κατηγοριοποιούνται με βϊςη την ονομαςτικό τουσ 

διϊμετρο DΝ (ταυτύζεται με την εςωτερικό διϊμετρο του ςωλόνα) και την κλϊςη πιϋςεωσ C (ταυτύζεται 

με την μϋγιςτη υδροςτατικό πύεςη ςυνεχούσ λειτουργύασ PFΑ). 

Για τουσ ςωλόνεσ απο ελατό χυτοςύδηρο κατα ΕΛΟΣ ΕΝ 545, απαιτεύται πιςτοπούηςη των 

χαρακτηριςτικών που προδιαγρϊφονται ςτο Πρότυπο από διαπιςτευμϋνο εργαςτόριο ςύμφωνα με τισ 

ιςχύουςεσ Κοινοτικϋσ διατϊξεισ. 

τισ τιμϋσ μονϊδασ περιλαμβϊνεται η προμόθεια και προςκόμιςη επύ τόπου των ςωλόνων από ελατό 

χυτοςύδηρο με τουσ αναλογούντεσ δακτυλύου  ςτεγϊνωςησ κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 68 1-1 , η προςωρινό 

αποθόκευςη, οι πλϊγιεσ μεταφορϋσ, ο καταβιβαςμόσ των ςωλόνων εντόσ του ορύγματοσ, η ςύνδεςό τουσ 

και η εκτϋλεςη ελϋγχων ςτεγανότητασ. 

Η εκςκαφό του ορύγματοσ, ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλόνων και τα ειδικϊ τεμϊχια τησ ςωληνογραμμόσ δεν 

περιλαμβϊνονται ςτισ τιμϋσ μονϊδασ και επιμετρώνται ιδιαύτερα με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του 

τιμολογύου. 

Σιμό ανϊ τρϋχον μϋτρο αξονικού μόκουσ ςωλόνωςησ, χωρύσ ςυνυπολογιςμό του μόκουσ των ειδικών 

τεμαχύων. 
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12.15.01 Με ςωλόνεσ DΝ 100 mm/ κλϊςησ C40 κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 545 

ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ: Σριϊντα δύο και ςαρϊντα  

Αριθμητικώσ: 32,40 

 

13.  ΤΚΕΤΕ ΔΙΚΣΤΨΝ ΨΛΗΝΨΕΨΝ 

 

 

Αρθρο 13.03 Δικλύδεσ χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ 

Προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου και εγκατϊςταςη ςτην ςωληνογραμμό ςυρταρωτόσ δικλύδασ με 

κϋλυφοσ από χυτοςύδηρο, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 08-06-07-02 "Δικλύδεσ χυτοςιδηρϋσ 

ςυρταρωτϋσ". Περιλαμβϊνονται οι γαλβανιςμϋνοι κοχλύεσ ςτερϋωςησ, τα παρεμβύςματα ςτεγϊνωςησ και 

η δοκιμό λειτουργύασ. 

Οι προςκομιζόμενεσ επύ τόπου δικλύδεσ θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό εργαςτηρύου δοκιμών. Σιμό 

ανϊ τεμϊχιο (τεμ) πλόρωσ εγκατεςτημϋνησ ςτο δύκτυο δικλύδασ. 

13.03.01 Με ωτύδε σ, ονομαςτικόσ πύεςησ 10atm 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ: ΤΔΡ 6651.1 

13.03.01.03 ονομας τικόσ διαμϋτρου DN 100mm 

ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ:  Διακόςια δϋκα ϋξι  

Αριθμητικώσ: 216,00 

 

16. ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΤΨΝ, ΤΝΣΗΡΗΕΨΝ, ΛΟΙΠΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ# 

Αρθρο 16.15 Διαμόρφωςη ςύνδεςησ νϋου αγωγού ύδρευςησ ςε υφιςτϊμενο εκτόc λειτουργύασ αγωγό 

από χυτοςύδηρο ό αμιαντοςτιμϋντο με παρεμβολό ταυ 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΗΛΜ-4 

Διαμόρφωςη ςύνδεςησ νϋου αγωγού ύδρευςησ ςε υφιςτϊμενο αγωγό από χυτοςύδηρο ό 

αμιαντοτςιμϋντο, ο οπούοσ ϋχει απομονωθεύ τοπικϊ από το δύκ τυο, με χρόςη ειδικού τεμαχύου(ταυ). 
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την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται : 

α. Η αποκϊλυψη του υφιςταμϋνου αγωγού και ο επιμελόσ εξωτερικόσ καθαριςμόσ του ςτην θϋςη τησ 

νϋασ ςύνδεςησ (λιμϊριςμα κλπ) 

β. Η ακριβόσ χϊραξη των ιχνών τομόσ του υπϊρχοντοσ αγωγού με κατϊλληλο εργαλεύο και η αποκοπό 

τού απαιτουμϋνου τμόματοσ για την τοποθϋτηςη του ειδικού τεμαχύου ςύνδεςησ με χρόςη κατϊλληλου 

κοπτικού. 

γ. Η ϊντληςη των υδϊτων από το όρυγμα με φορητό αντλύα , μϋχρι την παύςη εκροόσ από το 

απομονωθϋν τμόμα του δικτύου. 

δ. Η προμόθεια και προςκόμιςη επύ τόπου φλαντζωτού ταυ, φλαντζών ϊκρων αγωγού, ελαςτικών 

παρεμβυςμϊτων ςτεγϊνωςησ, γαλβανιςμϋνων κοχλιών ςτερϋωςησ κλπ απαιτουμϋνων εξαρτημϊτων και 

μικροώλικών για την ςύνδεςη. 

ε. Η εργαςύα ςύνδεςησ του ειδικού τεμαχύου. ο ϋλεγχοσ τησ ςτεγανότητασ τησ ςύνδεςησ (με ϊνοιγμα των 

βανών απομόνωςησ του κλϊδου του δικτύου και η αποκατϊςταςη τυχόν διαρροών 

Σιμό ανϊ πλόρη ςύνδεςη κατϊ τα ανωτϋρω. ανϊλογα με την διατομό του υφιςταμϋνου αγωγού, ωσ εξόσ: 

16.15.01 Για διϊμετρο υφιςταμϋνου αγωγού Υ 80 ό Υ 100 mm 

ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ: Διακόςια πενόντα οκτώ  

Αριθμητικώσ: 258,0 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

1.1 Αντικεύμενο του παρόντοσ τιμολογύου εύναι ο καθοριςμόσ τιμών μονϊδοσ των εργαςιών, με τισ οπούεσ 

θα εκτελεςθεύ το ϋργο, όπωσ προδιαγρϊφεται ςτα λοιπϊ Σεύχη Δημοπρϊτηςησ που ορύζονται ςτη 

Διακόρυξη.  

1.2 τισ τιμϋσ μονϊδασ του παρόντοσ Σιμολογύου που αναφϋρονται ςε μονϊδεσ περαιωμϋνησ εργαςύασ, 

και ιςχύουν ενιαύα για όλεσ τισ εργαςύεσ που θα εκτελεςθούν ςτην περιοχό του υπόψη ϋργου ανεξϊρτητα 

από τη θϋςη αυτών περιλαμβϊνονται:  

1.2.1 Όλεσ οι απαιτούμενεσ δαπϊνεσ για την πλόρη και ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών του ϋργου, 

ςύμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ, των τευχών και ςχεδύων τησ μελϋτησ και των υπολούπων τευχών 

Δημοπρϊτηςησ του ϋργου. 

1.2.2 Κϊθε δαπϊνη γενικϊ, ϋςτω και αν δεν κατανομϊζεται ρητϊ αλλϊ εόιναι απαραύτητη για την πλόρη 

και ϋντεχνη εκτϋλεςγ τησ μονϊδασ κϊθε εργαςύασ. Καμιϊ αξύωςη ό διαμφιςβότηςη δεν μπορεύ να 

θεμελιωθεύ που να ϋχει ςχϋςη με το εύδοσ και την απόδοςη των μηχανημϊτων, την ειδικότητα και τον 
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αριθμό του εργατοτεχνικού προςωπικού, όπωσ και την δυνατότητα χρηςιμοπούηςησ ό όχι μηχανικών 

μϋςων. 

1.3 ύμφωνα με τα παραπϊνω, ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ, μνημονεύονται (για απλό διευκρύνιςη 

του όρου “κϊθε δαπϊνη” ) οι παρακϊτω δαπϊνεσ που περιλαμβϊνονται ςτο περιεχόμενο των τιμών του 

παρόντοσ Σιμολογύου.  

1.3.1 Οι δαπϊνεσ των κϊθε εύδουσ επιβαρύνςεων ςτα υλικϊ από φόρουσ, δαςμούσ, ειδικούσ φόρουσ κ.λ.π 

(πλην Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α) 

Ρητϊ καθορύζεται ότι ςτισ τιμϋσ μονϊδασ περιλαμβϊνονται οι δαςμού και λοιπού φόροι, κρατόςεισ, τϋλη 

ειςφορϊσ και δικαιώματα για προμόθειεσ εξοπλιςμού και εφοδύων γενικϊ του ϋργου. Κατϊ ςυνϋπεια και 

ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ ΣελωνιακόσΝομοθεςύασ δεν παρϋχεται ουςιαςτικϊ ςτην Τπηρεςύα, που θα 

εποπτεύςει την εκτϋλεςη του ϋργου, ό ςε ϊλλη Τπηρεςύα, η δυνατότητα να εγκρύνει χορόγηςη 

οποιαςδόποτε βεβαύωςησ για την παροχό οποιαςδόποτε ατϋλειασ ό απαλλαγόσ από τουσ δαςμούσ και 

τουσ υπόλοιπουσ φόρουσ, ειςφορϋσ και δικαιώματα ςτα υλικϊ και εύδη εξοπλιςμού του ϋργου, ούτε ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ δικαύωμα να ζότόςουν χορόγηςη τϋτοιασ ατϋλειασ ό απαλλαγόσ ϋμμεςα ό αμεςα. Ο 

Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςεται από τα τϋλη διοδύων των κϊθε εύδουσ μεταφορικών μϋςων. 

1.3.2 Οι δαπϊνεσ προμηθεύασ των πϊςησ φύςεωσ, ενςωματουμϋνων και μη, κυρύων και βοηθητικών 

υλικών, μεταφορϊσ τουσ ςτισ θϋςεισ εκτϋλεςησ των εργαςιών, αποθόκευςησ, φύλαξησ, επεξεργαςύασ τουσ 

(αν απαιτεύται) και προςϋγγιςόσ τουσ, με τισ απαιτούμενεσ φορτοεκφορτώςεισ, τισ αςφαλύςεισ των 

μεταφορών, τισ ςταλύεσ των μεταφορικών μϋςων και τισ απαιτούμενεσ πλϊγιεσ μεταφορϋσ, εκτόσ των 

ειδικών περιπτώςεων, που η μεταφορϊ πληρώνεται ιδιαιτϋρωσ με αντύςτοιχα ϊρθρα του Σιμολογύου. 

Ομούωσ οι δαπϊνεσ για την φορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ (με την ςταλύα μεταφορικών μϋςων) των 

πλεοναζόντων ό/και ακατϊλληλων προώόντων εκςκαφών και λοιπών υλικών, ςε κατϊλληλουσ χώρουσ 

απόρριψησ, λαμβανομϋνων υπόψη των ιςχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, ςύμφωνα με την Ε..Τ. και 

τουσ λοιπούσ όρουσ δημοπρϊτηςησ.  

1.3.3 Οι δαπϊνεσ μιςθών, ημερομιςθύων, υπερωριών, υπερεργαςιών, αςφαλιςτικών ειςφορών (ςτο Ι.Κ.Α., 

ςε αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ, ό ςε ϊλλουσ ημεδαπούσ ό/και αλλοδαπούσ κ.λπ., του πϊςησ φύςεωσ 

προςωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτότων οδηγών και χειριςτών οχημϊτων και μηχανημϊτων, 

τεχνιτών ςυνεργεύων, επιςτημονικού προςωπικού και των επιςτατών με εξειδικευμϋνο αντικεύμενο, 

ημεδαπού ό αλλοδαπού που απαςχολεύται για την καταςκευό του ϋργου, επύ τόπου ό οπουδόποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπϊνεσ εξαςφϊλιςησ εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμιςησ αυτών, ανϋγερςησ γραφεύων, 

εργαςτηρύων και λοιπών εγκαταςτϊςεων του Αναδόχου, εξαςφϊλιςησ ύδρευςησ, ηλεκτρικού ρεύματοσ, 

τηλεφωνικόσ ςύνδεςησ και αποχϋτευςησ των εργοταξιακώv εγκαταςτϊςεων, καθώσ και λοιπών 

απαιτουμϋνων ευκολιών, ςύμφωνα με τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ.. 

1.3.5 Οι δαπϊνεσ λειτουργύασ όλων των εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων και ευκολιών και απομϊκρυνςόσ 
τουσ μετϊ την περαύωςη του ϋργου , καθώσ και οι δαπϊνεσ αποκατϊςταςησ των χώρων κατϊ τρόπο 

αποδεκτό από την Τπηρεςύα και ςύμφωνα με τουσ εγκεκριμϋνουσ Περιβαλλοντικούσ Ορουσ. 

1.3.6 Οι κϊθε εύδουσ δαπϊνεσ για την εγκατϊςταςη, εξοπλιςμό και λειτουργύα εργοταξιακού εργαςτηρύου, 

εϊν προβλϋπεται, την λόψη και μεταφορϊ των δοκιμύων και την εκτϋλεςη ελϋγχων και δοκιμών, εύτε ςτο 

εργοταξιακό εργαςτόριο ό ςε κρατικό ό ςε ιδιωτικό τησ εγκρύςεωσ τησ Τπηρεςύασ, ςύμφωνα με τουσ 

όρουσ δημοπρϊτηςησ. 
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1.3.7 Οι δαπϊνεσ εγκατϊςταςησ και λειτουργύασ μονϊδων παραγωγόσ ςκυροδϋματοσ και 

προκαταςκευαςμϋνων ςτοιχεύων, (όταν προβλϋπονται προσ ενςωμϊτωςη ςτο ϋργο) ςτον εργοταξιακό 

χώρο ό εκτόσ αυτού.  

τισ δαπϊνεσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται: η εξαςφϊλιςη του απαιτουμϋνου χώρου, η καταςκευό των 

υποδομών, κτιριακών και λοιπών ϋργων των μονϊδων, η εγκατϊςταςη του απαιτουμϋνου κατϊ 

περύπτωςη εξοπλιςμού, οι λειτουργικϋσ δαπϊνεσ πϊςησ φύςεωσ, οι φορτοεκφορτώςεισ και μεταφορϋσ 

των πρώτων υλών ςτην μονϊδα και των παραγομϋνων προώόντων μϋχρι τισ θϋςεισ ενςωμϊτωςόσ τουσ 
ςτο Εργο, καθώσ και η αποςυναρμολόγηςη των εγκαταςτϊςεων μετϊ το πϋρασ των εργαςιών, η 

καθαύρεςη των υποδομών τουσ (βϊςεισ, τοιχύα κλπ καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα ό οποιοδόποτε ϊλλο 

υλικό) και αποκατϊςταςησ του χώρου ςε βαθμό αποδεκτό από την Τπηρεςύα και ςύμφωνα με τουσ 

ιςχύοντεσ Περιβαλλοντικούσ όρουσ. 

Οι ωσ ϊνω όροι για την αποξόλωςη των μονϊδων και αποκατϊςταςη των χώρων ϋχουν εφαρμογό ςτισ 

ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

(α) Οταν η εγκατϊςταςη των μονϊδων ϋχει γύνει ςε χώρο που ϋχει παραχωρηθεύ από το Δημόςιο 

(β) Οταν οι μονϊδεσ ϋχουν ανεγερθεύ μεν ςε χώρουσ που ϋχει εξαςφαλύςει ο Ανϊδοχοσ, αλλϊ ϋχει δοθεύ 

προςωρινό ϊδεια εγκατϊςταςησ-λειτουργύασ για τισ ανϊγκεσ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου . 

1.3.8 Σα πϊςησ φύςεωσ αςφϊλιςτρα για το προςωπικό του Εργου, τισ μεταφορϋσ, τα μεταφορικϊ μϋςα, 

τα μηχανόματα ϋργων και τισ εγκαταςτϊςεισ, καθώσ και τισ λοπϋσ αςφαλιςτικϋσ καλύψεισ όπωσ 

καθορύζονται ςτην Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων του Εργου.  

1.3.9 Οι δαπϊνεσ των μϋτρων προςταςύασ των όμορων καταςκευών των χώρων εκτϋλεςησ των 
εργαςιών, τησ πρόληψησ ατυχημϊτων εργαζομϋνων ό τρύτων, τησ αποφυγόσ βλαβών ςε κινητϊ ό ακύνητα 

πρϊγματα τρύτων, τησ αποφυγόσ ρύπανςησ ρεμϊτων, ποταμών, ακτών κλπ. καθώσ και οι δαπϊνεσ των 

μϋτρων προςταςύασ των ϋργων ςε κϊθε φϊςη τησ καταςκευόσ τουσ ανεξαρτότωσ τησ εποχόσ του ϋτουσ 

(εκςκαφϋσ, θεμελιώςεισ, ικριώματα, ςκυροδετόςεισ κλπ) και μϋχρι τησ οριςτικό παραλαβό τουσ. 

1.3.10 Οι δαπϊνεσ διεξαγωγόσ των ελϋγχων ποιότητοσ και οι δαπϊνεσ καταςκευόσ των πϊςησ φύςεωσ 

"δοκιμας τικών τμημϊτων" που προβλϋπονται ςτην Σ..Τ. και τουσ λοιπούσ όρουσ δημοπρϊτηςησ 

(μετρόςεισ, εργαςτηριακού ϋλεγχοι και δοκιμϋσ, αξύα υλικών, χρόςη μηχανημϊτων, εργαςύα κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπϊνεσ διϊθεςησ, προςκόμιςησ και λειτουργύασ  του κυρύου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλιςμού και μϋςων  (π.χ.  ικριωμϊτων,  εργαλεύων)  που  απαιτούνται για  την  καταςκευό  του  ϋργου  

ςτο  πλαύςιο  του εγκεκριμϋνου χρονοδιαγρϊμματοσ, ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνονται τα μιςθώματα, η 

μεταφορϊ επύ τόπου, η ςυναρμολόγηςη (όταν απαιτεύται), η αποθόκευςη, η φύλαξη, η αςφϊλιςη, οι 

αποδοχϋσ οδηγών, χειριςτών, βοηθών  και τεχνιτών,  τα καύςιμα,  τα λιπαντικϊ  και λοιπϊ  αναλώςιμα, τα 

ανταλλακτικϊ, οι  επιςκευϋσ,  οι μετακινόςεισ  ςτον χώρο  του ϋργου, οι ημεραργύεσ  για  οποιαδόποτε  

αιτύα,  οι  πϊςησ  φύςεωσ ςταλύεσ και καθυςτερόςεισ (που δεν οφεύλονται ςε υπαιτιότητα του Κυρύου του 
Εργου) η αποςυvαρμολόγηςότουσ (εϊν απαιτεύται) και η απομϊκρυνςό τουσ από το Εργο. 

Περιλαμβϊνονται επύςησ οι πϊςησ φύςεωσ δαπϊνεσ του εφεδρικού εξοπλιςμού που διατηρεύται ςε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιςη βλαβών ό για οποιαδόποτε ϊλλη αιτύα. 

1.3.12 Οι δαπϊνεσ εξαςφϊλιςησ αναγκαύων χώρων για την εναπόθεςη των εργαλεύων, μηχανημϊτων 

κ.λ.π 
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1.3.13 Οι επιβαρύνςεισ από καθυςτερόςεισ, μειωμϋνη απόδοςη και μετακινόςεισ μηχανημϊτων και 

προςωπικού που οφεύλονται: 

(α) ςε εμπόδια ςτο χώρο εκτϋλεςησ των εργαςιών (αρχαιολογικϊ ευρόματα, δύκτυα Ο.Κ.Ψ. κλπ.), 

(β) ςτισ τυχόν ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ αντιμετώπιςησ των εμποδύων από τουσ αρμόδιουσ για αυτϊ φορεύσ 

(ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΤΑχ κλπ.), 

(γ) ςτην ενδεχόμενη εκτϋλεςη των εργαςιών κατϊ φϊςεισ λόγω των ωσ ϊνω εμποδύων. 

(δ) ςτη διενϋργεια των απαιτουμϋνων μετρόςεων, ελϋγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαςτηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώσ και ςτισ λοιπϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου που προβλϋπονται 

ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ, εύτε τα ωσ ϊνω αποζημιώνονται ιδιαύτερα εύτε εύναι ανηγμϋνα ςτο ποςοςτό 

Γ.Ε.& Ο.Ε. ό ςε ϊλλα ϊρθρα του παρόντοσ Σιμολογύου 

(ε) ςε προςωρινϋσ ό μόνιμεσ κυκλοφοριακϋσ ρυθμύςεισ ςτην ευρύτερη περιοχό του ϋργου για 

οποιαδόποτε αιτύα (π.χ. εορτϋσ, εργαςύεσ ςυντόρηςησ οδικού δικτύου και υποδομών, βλϊβεσ ςε ϊλλα 

ϋργα, εκτϋλεςη ϊλλων ϋργων κλπ.).  

1.3.14 Οι δαπϊνεσ των τοπογραφικών εργαςιών (αποτυπώςεων, παςςαλώςεων, αναπαςςαλώςεων, 

πύκνωςησ τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατϊςταςησ χωροςταθμικών αφετηριών 

κλπ) που απαιτούνται για την χϊραξη των επιμϋρουσ ςτοιχεύων του ϋργου, οι δαπϊνεσ ςύνταξησ μελετών 

εφαρμογόσ (όταν απαιτεύται για την προςαρμογό των ςτοιχεύων τησ οριςτικόσ μελϋτησ ςτο ακριβϋσ 

ανϊγλυφο του εδϊφουσ ό υφιςτϊμενεσ καταςκευϋσ ), καταςκευαςτικών ςχεδύων και ςχεδύων 

λεπτομερειών, 

Επύςησ οι δαπϊνεσ ανύχνευςησ και εντοπιςμού εμποδύων ςτον χώρο εκτϋλεςησ του ϋργου και εκπόνηςησ 

μελετών αντιμετώπιςησ αυτών(λ.χ. υπϊρχοντα θεμϋλοα, υψηλόσ ορύζοντασ υπογεύων υδϊτων, δύκτυα 

Οργανιςμών Κοινόσ Ψφϋλειασ (ΟΚΨ), καθώσ οι δαπϊνεσ ςύνταξησ του Προγρϊμματοσ Ποιότητοσ του 

Ϊργου (ΠΠΕ), του χεδύου Αςφϊλειασ και Τγεύασ, του Υακϋλου Αςφϊλειασ και υγεύασ του Ϊργου (ΑΤ, 

ΥΑΤ).  

1.3.15 Οι δαπϊνεσ αποτύπωςησ τεχνικών ϋργων και λοιπών εγκαταςτϊςεων που απαντώνται ςτο χώρο 

του ϋργου, οι δαπϊνεσ επαλόθευςησ των ςτοιχεύων εδϊφουσ με τοπογραφικϋσ μεθόδουσ καθώσ και οι 

δαπϊνεσ λόψησ επιμετρητικώv ςτοιχεύων κατ' αντιπαρϊςταςη με επρόςωπο τησ Τπηρεςύασ και ςύνταξησ 

των πϊςησ φύςεωσ επιμετρητικών ςχεδύων, πινϊκων και υπολογιςμών που θα υποβληθούν ςτην 

Τπηρεςύα προσ ϋλεγχο.  

1.3.16 Η δαπϊνη ςύνταξησ των αναπτυγμϊτων και πινϊκων οπλιςμού ςκυροδεμϊτων (όταν αυτού δεν 

περιλαμβϊνονται ςτη μελϋτη. 

1.3.17 Οι δαπϊνεσ των αντλόςεων (πλην των αντλόςεων κατϊ την καταςκευό τεχνικών εντόσ κούτησ 

ποταμών ό ςτην περύπτωςη που δεν υπϊρχει δυνατότητα παροχϋτευςησ προσ φυςικό ό τεχνητό 

αποδϋκτη υδϊτων) καθώσ και των προςωρινών διευθετόςεων για την αντιμετώπιςη των επιφανειακών, 

υπογεύων και πηγαύων νερών ώςτε να προςτατεύονται τόςο τα καταςκευαζόμενα οςο και τα υπϊρχοντα 

ϋργα και το περιβϊλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλϋπεται διαφορετικϊ ςτα τευχη δημοπρϊτηςησ.  

1.3.18 Οι δαπϊνεσ διατόρηςησ, κατϊ την περύοδο εκτϋλεςησ των εργαςιών, του χώρου του ϋργου 

καθαρού και απαλλαγμϋνου από ξϋνα προσ το ϋργο αντικεύμενα, προώόντα εκςκαφών κλπ., καθώσ και οι 
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δαπϊνεσ για την απόδοςη, μετϊ το τϋλοσ των εργαςιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 

οποιεςδόποτε προςωρινϋσ καταςκευϋσ και όπωσ ςτουσ εγκεκριμϋνουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ ορύζεται .  

1.3.19 Οι δαπϊνεσ που απορρϋουν από δικαιώματα κατοχυρωμϋνων μεθόδων και ευρεςιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατϊ οποιονδόποτε τρόπο για την ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών.  

1.3.20 Οι δαπϊνεσ διαμόρφωςησ προςβϊςεων, προςπελϊςεων και δαπϋδων εργαςύασ ςτα διϊφορα 

τμόματα του ϋργου, και γενικϊ κϊθε βοηθητικόσ καταςκευόσ που θα απαιτηθεύ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο 

των εργαςιών, όταν δεν προβλϋπεται ιδιαύτερη επιμϋτρηςη αυτών ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, καθώσ και οι 

δαπϊνεσ αποξόλωςησ των προςωρινών καταςκευών και περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ των χώρων 

(προςβϊςεων, προςπελϊςεων, δαπϋδων εργαςύασ κ.λ.π.) εκτόσ εϊν υπϊρχει ϋγγραφη αποδοχό τησ 

Τπηρεςύασ για την διατόρηςό τουσ.  

1.3.21 Οι δαπϊνεσ πρόληψησ και αποκατϊςταςησ κϊθε εύδουσ ζημιϊσ καθώσ και οι αποζημιώςεισ για κϊθε 

εύδουσ βλϊβη ό μη ςυνόθη φθορϊ επύ υφιςταμϋνων καταςκευών κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών ό την 

διακύνηςη βαρϋωσ εξοπλιςμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μϋςων μεγϊλησ χωρητικότητασ, 

ερπυςτριοφόρων μηχανημϊτων κλπ) που οφεύλονται ςε μη τόρηςη των ςυμβατικών όρων, των 

υποδεύξεων τησ Τπηρεςύασ, των ιςχυουςών διατϊξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπϊνεσ διϊθεςησ γραφεύων και λοιπών ευκολιών ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα, ςύμφωνα με 

όςα αναφϋρονται ςτην Ε..Τ και ςτουσ λοιπούσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 

1.3.23 Οι  δαπϊνεσ των  ειδικών μελετών, που προβλϋπεται  ςτα  τεύχη δημοπρϊτηςησ  να εκπονηθούν 

από τον Ανϊδοχο χωρύσ ιδιαύτερη αμοιβό, όπωσ μελϋτεσ  ςύνθεςησ ςκυροδεμϊτων  και 

αςφαλτομιγμϊτων, μελϋτεσ ικριωμϊτων κλπ. 

1.3.24 Οι δαπϊνεσ ϋκδοςησ των απαιτουμϋνων αδειών εκτϋλεςησ εργαςιών από τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ, την 

Πολεοδομύα και τουσ Οργανιςμούσ Κοινόσ Ψφελεύασ, εκτόσ αν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό προσ 

τούτο ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ. 

1.3.25 Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, από την εγκατϊςταςη του 

Αναδόχου ςτο Ϊργο μϋχρι και την παραλαβό του Ϊργου, όπωσ αυτϊ καθορύζονται ςτισ ςχετικϋσ μελϋτεσ 

και ςτουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ, εκτόσ αν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό προσ τούτο ςτα τεύχη 

δημοπρϊτηςησ. 

1.3.26 Οι δαπϊνεσ δημοςύευςησ τησ διακόρυξησ και κατϊρτιςησ του ςυμφωνητικού και γενικϊ όλεσ οι 

υπόλοιπεσ ειδικϋσ δαπϊνεσ που βαρύνουν τον Ανϊδοχο, όπωσ αυτϋσ αναφϋρονται ςτουσ υπόλοιπουσ 

όρουσ δημοπρϊτηςησ του Ϊργου. 

1.3.27 Οι δαπϊνεσ ςυντόρηςησ του ϋργου μϋχρι την οριςτικό του παραλαβό. 

1.3.28 Η τοποθϋτηςη ενημερωτικών πινακύδων με τα βαςικϊ ςτοιχεύα του ϋργου, ςύμφωνα με τισ 

υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ. 

Οι τιμϋσ μονϊδασ του παρόντοσ  Σιμολογύου προςαυξϊνονται κατϊ το ποςοςτό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφϋλουσ του  Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο  οπούο περιλαμβϊνονται οι πϊςησ φύςεωσ κρατόςεισ ό  υποχρεώςεισ 

αυτού,  όπωσ  δαπϊνεσ  διούκηςησ  και   επύβλεψησ   του  Ϊργου,  ςόμανςησ  εργοταξύων,  φόροι,  δαςμού, 

αςφϊλιςτρα,  τόκοι  κεφαλαύων  κύνηςησ,  προμόθειεσ  εγγυητικών  επιςτολών,  ϋξοδα  λειτουργύασ  
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γραφεύων κ.λπ.,  τα  επιςφαλό  ϋξοδα  πϊςησ  φύςεωσ  καθώσ  και  το  προςδοκώμενο  κϋρδοσ  από  την  

εκτϋλεςη των εργαςιών. 

Σο ωσ ϊνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανϋρχεται ςε δϋκα οκτώ τοισ εκατό (18%) ό εύκοςι οκτώ τοισ εκατό 

(28%) του προώπολογιςμού των εργαςιών, όπωσ αυτόσ προκύπτει βϊςει των τιμών του Σιμολογύου 

Προςφορϊσ του αναδόχου, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ. 

Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α) επύ των λογαριαςμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 

Ϊργου. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ ΣΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
2.1.1. Η  επιμϋτρηςη  των εργαςιών γύνεται εύτε  βϊςει  των ςχεδύων  των εγκεκριμϋνων  μελετών  εύτε  

βϊςει μετρόςεων  και των ςυνταςςόμενων   βϊςει αυτών επιμετρητικών ςχεδύων και πινϊκων, 

λαμβανομϋνων υπόψη των ϋγγραφων εντολών τησ Τπηρεςύασ και των εκϊςτοτε οριζομϋνων 

ανοχών. 

2.1.2. Η Τπηρεςύα δικαιούται να ελϋγξει το ςύνολο ό μϋροσ του Ϊργου, κατϊ την κρύςη τησ, προκειμϋνου 

να επιβεβαιώςει την ορθότητα των επιμετρητικών ςτοιχεύων που υποβϊλει ο Ανϊδοχοσ. Ο 

Ανϊδοχοσ υποχρεούται με δικό του δαπϊνη να διαθϋςει τον απαιτούμενο εξοπλιςμό και 

προςωπικό για την υποςτόριξη τησ Τπηρεςύασ ςτην διεξαγωγό του εν λόγω ελϋγχου. 

2.1.3. Η πληρωμό των εργαςιών γύνεται βϊςει τισ πραγματικόσ ποςότητασ κϊθε εργαςύασ, 

επιμετρούμενησ ωσ ανωτϋρω με κατϊλληλη μονϊδα μϋτρηςησ, επύ την τιμό μονϊδασ τησ εργαςύασ, 

όπωσ αυτό καθορύζεται ςτο παρόν Περιγραφικό Σιμολόγιο. 

2.1.4. Ειδικότερα για κϊθε εργαςύα ο τρόποσ και η μονϊδα επιμϋτρηςησ, καθώσ και ο τρόποσ πληρωμόσ 

καθορύζονται ςτισ αντύςτοιχεσ παραγρϊφουσ των παρακϊτω ΕΙΔΙΚΨΝ ΟΡΨΝ και των επύ μϋρουσ 

εργαςιών του παρόντοσ Σιμολογύου. 

2.1.5. Αν το περιεχόμενο ενόσ επιμϋρουσ ϊρθρου του Παρόντοσ Σιμολογύου, που αναφϋρεται ςε μια τιμό 

μονϊδασ, ορύζει ότι η εν λόγω τιμό αποτελεύ πλόρη αποζημύωςη για την ολοκλόρωςη των 

εργαςιών του ςυγκεκριμϋνου ϊρθρου, τότε οι ύδιεσ επιμϋρουσ εργαςύεσ δεν θα επιμετρώνται ούτε 

θα πληρώνονται ςτο πλαύςιο ϊλλου ϊρθρου που περιλαμβϊνεται ςτο Σιμολόγιο. 

2.1.6. τη περύπτωςη οποιαςδόποτε διαφωνύασ με τον ςυνοπτικό πύνακα τιμών, υπεριςχύουν οι όροι 

του παρόντοσ. 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Κατϊταξη εδαφών ωσ προσ την εκςκαψιμότητα 

• Ψσ "χαλαρϊ εδϊφη"χαρακτηρύζοvται οι φυτικϋσ γαύεσ, η ιλύσ, η τύρφη και λοιπϊ εδϊφη που ϋχουν 

προϋλθει από επιχωματώςεισ με ανομοιογενό υλικϊ. 

• Ψσ  "γαύεσ  και  ημύβραχοσ"χαρακτηρύζονται  τα  αργιλικϊ,  αργιλοαμμώδη  ό  αμμοχαλικώδη  υλικϊ, 

καθώσ και μύγματα αυτών, οι μϊργεσ, τα μετρύωσ τςιμεντωμϋvα (cemented) αμμοχϊλικα, ο μαλακόσ, 
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κατακερματιςμϋνοσ ό αποςαθρωμϋνοσ βρϊχοσ και γενικϊ τα εδϊφη που μπορούν να εκςκαφθούν 

αποτελεςματικϊ με  ςυνόθη  εκςκαπτικϊ  μηχανόματα  (εκςκαφεύσ  ό  προωθητϋσ),  χωρύσ  vα  εύναι 

απαραύτητη η χρόςη εκρηκτικών υλών ό κρουςτικού εξοπλιςμού. 

• Ψσ "βρϊχοσ"χαρακτηρiζεται το ςυμπαγϋσ πϋτρωμα που δεν μπορεύ να εκςκαφθεύ εϊν δεν 

χαλαρωθεύ προηγουμϋνωσ με εκρηκτικϋσ ύλεσ, διογκωτικϊ υλικϊ ό κρουςτικό εξοπλιςμό (λ.χ. 

αερόςφυρεσ ό υδραυλικϋσ ςφύρεσ). την κατηγορύα του "βρϊχου"περιλαμβϊνοvται και 

μεμονωμϋνοι ογκόλιθοι μεγϋθουσ πϊνω από 0,50 m3. 

• Ψσ  "ςκληρϊ  γραvιτικϊ"και  "κροκαλοπαγό"χαρακτηρύζοvται  οι  ςυμπαγεύσ  ςκληρού   βραχώδεισ 

ςχηματιςμού  από πυριγενό  πετρώματα  και οι ιςχυρώσ  τςιμεντωμϋνεσ κροκϊλεσ  ό  αμμοχϊλικα, 

θλιπτικόσ αντοχόσ μεγαλύτερησ των 150 MPa. Η εκςκαφό των ςχηματιςμών αυτών εύναι δυςχερόσ 

(δεν αναμοχλϋυονται  με το ripper των προωθητών ιςχύοσ 300 ΗΡ, η δε απόδοςη των υδραυλικών 

ςφυρών εύναι μειωμϋνη) 

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ 

Σα κυριότερα εύδη κιγκαλερύασ, τα οπούα ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται (ενδεικ τικϊ και όχι περιοριςτικϊ) να 

προμηθευτεύ και να τα παραδώςει τοποθετημϋνα και ϋτοιμα προσ λειτουργύα εύναι τα ακόλουθα: 

Φειρολαβϋσ 

- Πλόρεσ ζεύγοσ χειρολαβών για ςτρεπτϊ ξύλινα θυρόφυλλα (μϋςα-ϋξω) με τισ ανϊλογεσ ειδικϋσ 

πλϊκεσ ςτερϋωςησ (μϋςα-ϋξω) με ενςωματωμϋνο ειδικό ςύςτημα κλειδώματοσ και ϋνδειξη 

κατϊληψησ (πρϊςινο-κόκκινο), όπου απαιτεύται. 

- Πλόρεσ ζεύγοσ χειρολαβών για ςτρεπτϊ ξύλινα θυρόφυλλα (μϋςα-ϋξω) με τισ ανϊλογεσ ειδικϋσ 
πλϊκεσ ςτερϋωςησ (μϋςα-ϋξω), με μηχανιςμό ρύθμιςησ χειρολαβών και ενςωματωμϋνη οπό για 

κύλινδρο κλειδαριϊσ αςφαλεύασ. 

- Φειρολαβό (γρuλόχερο) για ςτρεπτό παρϊθυρο με την ανϊλογη πλϊκα ςτερϋωςησ (μϋςα), με 

μηχανιςμό ρύθμιςησ χειρολαβόσ και αντύκριςμα ςτο πλαύςιο ό ςτο ϊλλο φύλλο (δύφυλλο 

παρϊθυρο.) 

- Φωνευτϋσ χειρολαβϋσ για ςυρόμενα κουφώματα μπρούτζινεσ ό ανοξεύδωτεσ ό χαλύβδινεσ ό 

πλαςτικϋσ με κλειδαριϊ αςφαλεύασ. 

Κλειδαριϋσ - διατϊξεισ αςφϊλιςησ 

- Κλειδαριϋσ (χωνευτϋσ ό εξωτερικϋσ) και κύλινδροι αςφαλεύασ  

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματοσ 

- Κλειδαριϊ αςφαλεύασ, χαλύβδινη, γαλβανιςμϋνη και χωνευτό για θύρεσ πυραςφϊλειασ 

- Ρϊβδοι (μπϊρεσ) πανικού για θύρεσ πυραςφϊλειασ ςτισ εξόδουσ κινδύνου 

- Φωνευτόσ, χαλύβδινοσ (μπρούτζινοσ ό γαλβανιςμϋνοσ) ςύρτησ με βραχύονα (vτύζα) που αςφαλύζει 

επϊνω - κϊτω μϋςα ςε διπλϊ αντύςτοιχα αντικρύςματα (πλαύςιο - φύλλο και φύλλο δϊπεδο). 

Μηχανιςμού λειτουργύασ και επαναφορϊσ θυρών 

- Μηχανιςμόσ επαναφορϊσ ςτην κλειςτό θϋςη με χρονικό καθυςτϋρηςη ςτρεπτόσ θύρασ χωρύσ 

απαιτόςεισ πυραςφϊλειασ ςτο ϊνω μϋροσ τησ θύρασ. 

- Μηχανιςμόσ επαναφορϊσ όπωσ παραπϊνω αλλϊ με απαιτόςεισ πυραςφϊλειασ  

- Μηχανιςμόσ επαναφορϊσ θύρασ επιδαπϋδιοσ, με χρονικό καθυςτϋρηςη 
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- Πλϊκα ςτο κϊτω μϋροσ θύρασ για προςταςύα από κτυπόματα ποδιών κτλ.  

- Αναςτολεύσ (stoppers) 

- Αναςτολεύσ θύρασ - δαπϋδου 

- Αναςτολεύσ θύρασ - τούχου 

- Αναςτολεύσ φύλλων ερμαρύου 

- Αναςτολεύσ ςυγκρϊτηςησ εξώφυλλων παραθύρων  

- Πλϊκεσ ςτόριξησ, ροζϋτεσ κτλ 

- ύρτεσ οριζόντιασ ό κατακόρυφησ λειτουργύασ  

- Μηχανιςμού ςκιαςμού (ρολοπετϊςματα, ςκύαςτρα)  

- Ειδικόσ Εξοπλιςμόσ κουφωμϊτων κϊθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικϊ εξαρτόματα λειτουργύασ αvοιγόμενωv ό ςυρόμενων θυρών αςφαλεύασ, με Master Key  

- Ειδικού μηχανιςμού αυτόματου κλειςύματοσ κουφωμϊτων κϊθε τύπου 

- Μηχανιςμού αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό ςύςτημα, με ηλεκτρονικό μονϊδα ελϋγχου, 

με ςυςκευό μικροκυμϊτων 

Η προμόθεια  των  παραπϊνω  ειδών  κιγκαλερύασ, θα  γύνει  υπολογιςτικϊ  και  ςύμφωνα  με  τισ  

διαδικαςύεσ που προβλϋπονται  από  τισ κεύμενεσ "περi Δημοςύων  Εργων" διατϊξεισ  εκτόσ   εϊν 

αναφϋρεται  διαφορετικϊ  ςτα οικεύα ϊρθρα του παρόντοσ Σιμολογύου, η δε τοποθϋτηςη περιλαμβϊνεται 

ςτην τιμό  του κϊθε εύδουσ κουφώματοσ. 

2.2.3. ΦΡΨΜΑΣΙΜΟΙ 

Οι εργαςύεσ χρωματιςμών επιμετρώvται ςε τετραγωνικϊ μϋτρα (m2)   επιφανειών ό ςε μϋτρα μόκουσ 

(m) γραμμικών ςτοιχεiων ςυγκεκριμϋνων διαςτϊςεων , πλόρωσ περαιωμϋνων ανϊ εύδοσ χρωματιςμού. 

Από τισ επιμετρούμενεσ επιφϊνειεσ αφαιρεύται κϊθε ϊνοιγμα, οπό ό κενό και από τα γραμμικϊ ςτοιχεύα 

κϊθε αςυνϋχεια που δεν χρωματύζεται ό χρωματύζεται με ϊλλο εύδοσ χρωματιςμού. 

Η εφαρμογό ςυντελεςτών θα γύνεται όπωσ ορύζεται παρακϊτω, ενώ η αντιδιαβρωτικό προςταςύα των 

ςιδηρών επιφανειών επιμετρϊται ανϊ kg βϊρουσ των ςιδηρών καταςκευών, εκτόσ εϊν αναφϋρεται 

διαφορετικϊ. 

Οι ποςότητεσ των εργαςιώνπου εκτελϋςτηκαν ικανοποιητικϊ, όπωσ αυτϋσ επιμετρούvται ςύμφωνα με τα 

ανωτϋρω και ϋγιναν αποδεκτϋσ από την Τπηρεςύα, θα πληρώνονται ςύμφωνα με την παρούςα 

παρϊγραφο για τα διϊφορα εύδη χρωματιςμών. 

Οι τιμϋσ μονϊδασ θα αποτελούν πλόρη αποζημύωςη για τα όςα ορύζονται ςτην ανωτϋρω παρϊγραφο 

''Ειδικού όροι"του παρόντοσ ϊρθρου, καθώσ και για κϊθε ϊλλη δαπϊνη που εύναι αναγκαύα ςύμφωνα με 

τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο "Γενικού Όροι". 

Οι τιμϋσ μονϊδοσ όλων των κατηγοριών χρωματιςμών του παρόντοσ τιμολογύου αναφϋρονται ςε 

πραγματικό χρωματιζόμενη επιφϊνεια και ςε ύψοσ από το δϊπεδο εργαςύασ μϋχρι 5.0 m. Oι τιμϋσ για 

χρωματιςμούσ που εκτελούνται ςε ύψοσ μεγαλύτερο, καθορύζονται ςε αντύςτοιχα ϊρθρα του παρόντοσ 

τιμολογύου, τα οπούα ϋχουν εφαρμογό όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτϋρωσ η δαπϊνη των ικριωμϊτων. 
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ε όλεστισ τιμϋσ εργαςιών χρωματιςμώβν περιλαμβϊνονται οι αναμύξεισ χρωμϊτων,,οι δοκιμαςτικϋσ 

βαφϋσ για ϋγκριςη των χρωμϊτων από την Επύβλεψη, τα κινητϊ ικρυώματα τα οπούα θα 

καταςκευϊζονται ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τισ ιςχύοuςεσ διατϊξεισ περύ αςφαλεύασ του 

αςχολούμενου ςτισ οικοδομικϋσ εργαςύεσ εργατοτεχνικού προςωπικού, και η εργαςύα αφαιρϋςεωσ και 

επανατοποθετόςεωσ ςτοιχεύων (π.χ. ςτοιχεύων κουφωμϊτων κλπ) ςτισ περιοτώςεισ που αυτό απιτεύται 

ό επιβϊλλεται. 

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οπούα χρωματύζονται εξ ολοκλόρου η 
επιμετρούμενη επιφϊνεια των χρωματιςμών υπολογύζεται ιυσ το γινόμενο τησ απλόσ ςυμβατικόσ 

επιφϊνειασ καταςκευαζόμενου κουφώματοσ (βϊςει των εξωτερικών διαςτϊςεων του τετρϊξυλου ό 

τρύξυλου) ό τησ καταλαμβανόμενησ από μεταλλικό θύρα ό κιγκλύδωμα πλόρουσ, απλόσ επιφϊνειασ, επύ 

ςυμβατικό ςυντελεςτη ο οπούοσ ορύζεται παρακϊτω: 
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2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

Σα ςυνόθη μϊρμαρα που απαντώνται ςτον Ελλαδικό χώρο εύναι τα καόλουθα, κατϊπηγό προϋλευςησ και 

ςκληρότητα¨ 

ΜΑΛΑΚΑ: ςυνηθιςμϋνησ φθορϊσ και εύκολησ κατεργαςύασ 

 

ΚΛΗΡΑ: ςυνηθιςμϋνησ φθορϊσ και δύςκολησ κατεργαςύασ 
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ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΨ ΚΛΗΡΑ: μϋτριασ φθορϊσ και δύςκολησ κατεργαςύασ 

 

 

ε όλεσ τισ τιμϋσ των μαρμαροςτρώςεων, περιλαμβϊνεται και η ςτύλβωςη αυτών (νερόλουςτρο) 

Σο κονύαμα δόμηςησ των μαρμαροςτρώςεων, καταςκευϊζεται με λευκό τςιμϋντο. 

 

2.2.5. ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΟΙΦΨΝ ΚΑΙ ΧΕΤΔΟΡΟΥΨΝ. 

Οι εργαςύεσ καταςκευόσ μεταλλικών ςκελετών (εκτόσ αλουμινύου) τούχων και ψευδοροφών 

τιμολογούνται με τα ϊρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργαςύεσ καταςκευόσ επύπεδησ επιφϊνειασ γυψοςανύδων τοιχοπετϊςματοσ ςε ϋτοιμο ςκελετό 

τιμολογεύται με το ϊρθρο 78.05. 

Οι εργαςύεσ καταςκευόσ καμπύλων τοιχοπεταςμϊτων αποζημιώνονται επιπλϋον και με την πρόςθετη 

τιμό του ϊρθρου 78.12. 

Οι εργαςύεσ τοποθϋτηςησ γυψοςανύδων επύπεδησ ψευδοροφόσ ςε ϋτοιμο ςκελετό αποζημιώνονται, μαζύ 

με τισ εργαςύεσ αλλουμινύου, με το ϊρθρο 78.34 και ςτην περύπτωςη μη επύπεδησ με το ϊρθρο 78.35. την 

περύπτωςη χρόςησ γυψοςανύδασ διαφορετικού πϊχουσ από το προβλεπόμενο ςτα παραπϊνω ϊρθρα 

78.34 και 78.35, οι τιμϋσ προςαρμόζονται αναλογικϊ με τισ τιμϋσ του ϊρθρου 61.30. 

ε περύπτωςη τοποθϋτηςησ και ορυκτοβϊμβακα, η αποζημύωςό του τιμολογεύται με το ϊρθρο 79.55. 
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Οι τιμέσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φέρουν την ςήμανςη [*] παραπλέυρωσ τησ 

αναγραφόμενησ τιμήσ ςε ΕΤΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν την δαπάνη τησ καθαρήσ μεταφοράσ των, 

κατά περίπτωςη, υλικών ή προΰόντων. 

Η Δημοπρατούςα Αρχή θα προςθέτει ςτισ τιμέσ αυτέσ την δαπάνη του μεταφορικού έργου, 

μεβάςη 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 

 

Οι 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. 

ε καμμία 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 (ΝΕΣ ΟΔΟ), 

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). 
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τισ τιμέσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φέρουν την ςήμανςη [**] παρατίθεται η τιμή 

που αναλογεί ςτην καθαρή εργαςία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οτανδιαφοροποιούνται 

τα ποιοτικά χαρακτηριςτικά των κυρίων ενςωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που 

αναφέρονται ςτο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούςα Αρχή θαπροςαρμόζει ανάλογα τισ τιμέσ 

εφαρμογήσ (περιπτώςεισ ξυλείασ, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών 

και ποιοτήτων). 

 

10. ΥΟΡΣΟΕΚΥΟΡΣΨΕΙ - ΜΕΣΑΥΟΡΕ 

Σα ϊρθρα του παρόντοσ κεφαλαύου ϋχουν εφαρμογό μόνον για τισ μεταφορϋσ υλικών (και όχι των 

προώόντων εκςκαφών, οι οπούεσ ρυθμύζονται ςτα αντύςτοιχα αυτών κεφϊλαια) ςε περιπτώςεισ 

δυςπροςύτων και ειδικών ϋργων. 

Για την εφαρμογό τουσ απαιτεύται πλόρησ τεκμηρύωςη ςε επύπεδο Μελϋτησ. 

τισ ςυνόθεισ εργαςύεσ οι δαπϊνεσ φορτοεκφόρτωςησ -μεταφορϊσ των υλικών περιλαμβϊνονται 

ανηγμϋνεσ ςτισ οικεύεσ τιμϋσ μονϊδοσ, εκτόσ αν προβλϋπεται διαφορετικϊ ςτα οικεύα ϊρθρα. 

10.01 Υορτοεκφόρτωςη υλικών επύ αυτοκινότου ό ςε ζώα. 

Υορτοεκφόρτωςη πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδό αργών λύθων γενικϊ, ςκύρων, χαλύκων, 

ϊμμου, αμμοχαλύκου, αςβϋςτου ςε βώλουσ, θηραώκόσ γησ, κύςςηρησ και ςκωριών, επύ οποιουδόποτε 

τροχοφόρου μεταφορικού μϋςου ό ζώου. 

Σιμό ανϊ τόνο (ton) 

10.01.01  Υορτοεκφόρτωςη με τα χϋρια 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ-1101 

 ΕΤΡΨ 13,50 

10.07 Μεταφορϋσ με αυτοκύνητο 

Μεταφορϊ με αυτοκύνητο οποιουδόποτε υλικού, ανϊ χιλιόμετρο αποςτϊςεωσ. Σιμό ανϊ τονοχιλιόμετρο 

(ton.km) 

10.07.01  δια μϋςου οδών καλόσ βατότητασ Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ-1136 

Επύ οδού επιτρϋπουςασ ταχύτητα ϊνω των 40 km/h 

 ΕΤΡΨ 0,35 
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20. ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΣΙΡΙΑΚΨΝ ΕΡΓΨΝ 

Η φορτοεκφόρτωςη και η καθαρό μεταφορϊ προσ οριςτικό απόθεςη των πϊςησ φύςεωσ προώόντων 

εκςκαφών και καθαιρϋςεων, δεν ςυμπεριλαμβϊνεται ςτισ αντύςτοιχεσ τιμϋσ μονϊδασ. Οι μεν 

φορτοεκφορτώςεισ τιμολογούνται με βϊςη τα ςχετικϊ ϊρθρα του ΝΕΣ ΟΙΚ, η δε καθαρό μεταφορϊ με 

τον προςδιοριςμό τησ τιμόσ του αςτερύςκου [*}, ςύμφωνα με τουσ Γενικούσ Ορουσ του ΝΕΣ ΟΙΚ. 

Οι ποςότητεσ των προσ απόρριψη προώόντων εκςκαφών θα επιμετρώνται ςε όγκο ορύγματοσ (ςυνολικό 

ποςότητα προώόντων εκςκαφών - καθαιρϋςεων μεύον ποςότητεσ που διατύθενται για επανεπιχώςεισ) 

20.01 Εκθϊμνωςη εδϊφουσ 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ-2101 

Εκθϊμνωςη εδϊφουσ με την αποκόμιςη και ςυςςώρευςη των προώόντων ςτισ θϋςεισ φόρτωςησ, 

ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 02-01-01-00 "Καθαριςμόσ, εκχϋρςωςη και κατεδαφύςεισ ςτη ζώνη 

εκτϋλεςησ των εργαςιών" 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο εκθϊμνωςησ (m2) 

20.01.01 με δενδρύλια περιμϋτρου κορμού μϋχρι 0,25 m 

 ΕΤΡΨ                              4,50 

 

20.02 Γενικϋσ εκςκαφϋσ ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ-ημιβραχώδεσ για την δημιουργύα υπογεύων κλπ χώρων 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ-2112 

Γενικϋσ εκςκαφϋσ ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ-ημιβραχώδεσ με χρόςη μηχανικών μϋςων για την δημιουργύα 

υπογεύων κλπ χώρων, ςύμφωνα με την μελϋτη του ϋργου και την ΕΣΕΠ 02-03-00-00 "Γενικϋσ εκςκαφϋσ 

κτιριακών ϋργων", ελαχύςτησ πλευρϊσ κϊτοψησ ϊνω των 3,00 m και ςυγχρόνωσ ολικόσ επιφανεύασ 

κϊτοψησ μεγαλυτϋρασ των 12,00 m2, ςε βϊθοσ μϋχρι 2,00 m από την προςπελϊςιμη από τροχοφόρα 

ςτϊθμη του εκςκαπτομϋνου χώρου, εν ξηρώ ό εντόσ ύδατοσ βϊθουσ ϋωσ 0,30 m, του οπούου η ςτϊθμη, 

εύτε ηρεμεύ εύτε υποβιβϊζεται με εφ' ϊπαξ ό ςυνεχό ϊντληςη (η οπούα πληρώνεται ιδιαύτερα), με την 

μόρφωςη των παρειών ό πρανών και του πυθμϋνα, τισ τυχόν απαιτούμενεσ ςποραδικϋσ αντιςτηρύξεισ 

των παρειών και την ςυςςώρευςη των προώόντων εκςκαφόσ ςε μϋςη απόςταςη ϋωσ 30 m. 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) επύ ορύγματοσ, με την μεταφορϊ των προώόντων εκςκαφών ςε οποιαδόποτε 

απόςταςη. Επιμϋτρηςη με λόψη διατομών προ και μετϊ την εκςκαφό. 

ΕΤΡΨ 2,80 

20.04 Eκςκαφό θεμελύων και τϊφρων χωρύσ τη χρόςη μηχανικών μϋςων 

Eκςκαφό θεμελύων και τϊφρων χωρύσ τη χρόςη μηχανικών μϋςων και εκρηκτικών, εκτόσ από 

αερόςφυρεσ, πλϊτουσ βϊςεωσ ϋωσ 3,00 m ό μεγαλυτϋρου των 3,00 m αλλϊ επιφανεύασ βϊςεωσ ϋωσ 12,00 

m2, ςε βϊθοσ μϋχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χεύλοσ τησ διατομόσ εκςκαφόσ, εν ξηρώ ό εντόσ ύδατοσ 

βϊθουσ ϋωσ 0,30 m, του οπούου η ςτϊθμη, εύτε ηρεμεύ εύτε υποβιβϊζεται με εφ' ϊπαξ ό ςυνεχό ϊντληςη (η 

οπούα πληρώνεται ιδιαύτερα), με την αναπϋταςη των προώόντων, την μόρφωςη των παρειών και του 



Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης                                                              

                       

 
 

 

 

 
 

πυθμϋνα και την τυχόν αναγκαύα ςποραδικό αντιςτόριξη των παρειών, ςύφωνα με την μελϋτη και την 

ΕΣΕΠ 02-04-00-00 "Εκςκαφϋσ θεμελύων τεχνικών ϋργων" 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) επύ ορύγματοσ, με την μεταφορϊ των προώόντων εκςκαφών ςε οποιαδόποτε 

απόςταςη. Επιμϋτρηςη με λόψη διατομών προ και μετϊ την εκςκαφό. 

20.04.01 ςε εδϊφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ-2122 

ΕΤΡΨ 20,25 

20.04.02 ςε εδϊφη βραχώδη, εκτόσ από γρανιτικϊ-κροκαλοπαγό Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ-2125 

ΕΤΡΨ 31,00 

20.31 Υορτοεκφόρτωςη προώόντων εκςκαφών χωρύσ χρόςη μηχανικών μϋςων. 

Υορτοεκφόρτωςη χωρύσ τη χρόςη μηχανικών μϋςων πϊςησ φύςεωσ προώόντων εκςκαφών, εκβραχιςμών 

και κατεδαφύςεων επύ παντόσ τύπου μεταφορικού μϋςου. την τιμό ςυμπεριλαμβϊνεται η δαπϊνη 

αναμονόσ του μεταφορικού μϋςου κατϊ την φόρτωςη. 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) ςε όγκο ορύγματοσ. Επιμϋτρηςη με λόψη διατομών προ και μετϊ την 

εκςκαφό 

20.31.02  χωρύσ την διϊςτρωςη των προώόντων μετϊ την εκφόρτωςη Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ-2173 

ΕΤΡΨ 5,00 

20.40 Φειρωνακτικό διακύνηςη προώόντων εκςκαφών και κατεδαφύςεων Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ-

2177 

Φειρωνακτικό διακύνηςη προώόντων εκςκαφών, εκβραχιςμών και κατεδαφύςεων με ζεμπύλι, τζιβιϋρα, 

μονότροχο και λοιπϊ παρεμφερό μϋςα, ανϊ δεκϊμετρο μϋςησ οριζόντιασ απόςταςησ. Η απόςταςη τησ 

καθ' ύψοσ μεταφορϊσ ανϊγεται ςε οριζόντια με ςυντελεςτό προςαύξηςησ 2,0. 

Σιμό ανϊ τόνο και δεκϊμετρο (ton x 10 m) 

ΕΤΡΨ 5,60 

32. ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ 

32.01 Προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου, διϊςτρωςη και ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ με χρόςη αντλύασ ό 

πυργογερανού 

Παραγωγό ό προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου του ϋργου ςκυροδϋματοσ οποιαςδόποτε κατηγορύασ ό 

ποιότητοσ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Κανονιςμού Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ (ΚΣ), με την 

διϊςτρωςη με χρόςη αντλύασ ςκυροδϋματοσ ό πυργογερανού και την ςυμπύκνωςη αυτού επύ των 

καλουπιών ό/και λοιπών επιφανειών υποδοχόσ ςκυροδϋματοσ, χωρύσ την δαπϊνη καταςκευόσ των 

καλουπιών, ςύμφωνα με την μελϋτη του ϋργου,και τισ ΕΣΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγό και μεταφορϊ ςκυροδϋματοσ", 
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01-01-02-00 "Διϊςτρωςη ςκυροδϋματοσ", 

01-01-03-00 "υντόρηςη ςκυροδϋματοσ", 

01-01-04-00 "Εργοταξιακϊ ςυγκροτόματα παραγωγόσ ςκυροδϋματοσ", 01-01-05-00 "Δονητικό 

ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ", 

01-01-07-00 "κυροδετόςεισ ογκωδών καταςκευών". 

Επιςημαύνεται ότι απαγορεύεται αυςτηρϊ η προςθόκη νερού ςτο ςκυρόδεμα επύ τόπου του ϋργου. 

Επύςησ απαγορεύεται η χρόςη του ςκυροδϋματοσ μετϊ την παρϋλευςη 90 λεπτών από την ανϊμιξη, εκτόσ 
εϊν εφαρμοςθούν επιβραδυντικϊ πρόςθετα με βϊςη ειδικό μελϋτη ςυνθϋςεωσ. 

την τιμό περιλαμβϊνονται: 

α. Η προμόθεια, η μεταφορϊ από οποιαδόποτε απόςταςη ςτη θϋςη εκτϋλεςησ του ϋργου, του 

ςκυροδϋματοσ εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα ό η προμόθεια, φορτοεκφόρτωςη όλων 

των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τςιμϋντων, νερού) για την παραςκευό του ςκυροδϋματοσ, εφόςον 

το ςκυρόδεμα παραςκευϊζεται ςτο εργοτϊξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλύεσ των αυτοκινότων 

μεταφορϊσ αδρανών υλικών και ςκυροδϋματοσ, η παραςκευό το μύγματοσ και η μεταφορϊ του 

ςκυροδϋματοσ ςτο εργοτϊξιο προσ διϊςτρωςη. 

Επιςημαύνεται ότι ςτην τιμό ανϊ κατηγορύα ςκυροδϋματοσ ςυμπεριλαμβϊνεται η δαπϊνη τησ εκϊςτοτε 

απαιτούμενησ ποςότητασ τςιμϋντου για την επύτευξη των προβλεπομϋνων χαρακτηριςτικών (αντοχόσ, 

εργαςύμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρικό διαβϊθμιςη των αδρανών κατϊ περύπτωςη. ε 

ουδεμύα περύπτωςη επιμετρϊται ιδιαύτερα η ενςωματούμενη ποςότητα τςιμϋντου ςτο ςκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρικό διαβϊθμιςη των αδρανών και η περιεκτικότητα ςε τςιμϋντο για την 

επύτευξη τησ ζητούμενησ χαρακτηριςτικόσ αντοχόσ του ςκυροδϋματοσ καθορύζεται εργαςτηριακϊ με 

δαπϊνη του Aναδόχου. 

β. Σα πϊςησ φύςεωσ πρόςθετα (πλόν ρευςτοποιητικών και επιβραδυντικών πόξεωσ) που προβλϋπονται 

από την εγκεκριμϋνη, κατϊ περύπτωςη, μελϋτη ςυνθϋςεωσ, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτϋρωσ. 

γ. Η δαπϊνη χρόςεωσ δονητών μϊζασ ό/και επιφανεύασ και η διαμόρφωςη τησ ϊνω ςτϊθμησ των 

ςκυροδοτουμϋνων ςτοιχεύων (τελικόσ ό προςωρινόσ), ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτην μελϋτη του 

ϋργου αναφορικϊ με την ποιότητα και τισ ανοχϋσ του τελειώματοσ. 

δ. υμπεριλαμβϊνεται επύςησ ανηγμϋνη η δαπϊνη ςταλύασ των οχημϊτων μεταφορϊσ του ςκυροδϋματοσ 

(βαρϋλασ), η δαπϊνη μετϊβαςησ επύ τόπου, ςτηςύματοσ και επιςτροφόσ τησ πρϋςςασ ςκυροδϋματοσ και η 

περιςυλλογό, φόρτωςη και απομϊκρυνςη τυχόν υπερχειλύςεων ςκυροδϋματοσ από την θϋςη 

ςκυροδϋτηςησ. 

ε. Δεν ςυμπεριλαμβϊνεται η πρόςθετη επεξεργαςύα διαμόρφωςησ δαπϋδων ειδικών απαιτόςεων (λ.χ. 

βιομηχανικό δϊπεδο). 

Οι τιμϋσ ϋχουν εφαρμογό ςε πϊςησ φύςεωσ καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα, εκτόσ από κελύφη, αψύδεσ και 

τρούλουσ. 

Επιμϋτρηςη ανϊ κυβικό μϋτρο καταςκευαςθϋντοσ ςτοιχεύου από ςκυρόδεμα, ςύμφωνα με τισ 

προβλεπόμενεσ από την μελϋτη διαςτϊςεισ 
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32.01.01 Για καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα κατηγορύασ C8/10 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 3211 Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3). 

ΕΤΡΨ 73,00 

32.05 κυροδϋματα μικρών ϋργων 

Παραγωγό ςκυροδϋματοσ μικρών ϋργων επύ τόπου, με φορητούσ αναμικτόρεσ ςκυροδϋματοσ ό 

αυτοκινούμενεσ μπετονιϋρεσ, ποιότητασ ϋωσ C16/20, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του κανονιςμού 

τεχνολογύασ ςκυροδϋματοσ (ΚΣ), με την διϊςτρωςη και την ςυμπύκνωςη αυτού επύ των καλουπιών 

ό/και λοιπών επιφανειών υποδοχόσ ςκυροδϋματοσ, ςύμφωνα με την μελϋτη του ϋργου, χωρύσ την 

δαπϊνη καταςκευόσ των καλουπιών. 

Περιλαμβϊνεται η προμόθεια των υλικών επύ τόπου του ϋργου, η εργαςύα ανϊμιξησ, οι πϊςησ φύςεωσ 

πλϊγιεσ μεταφορϋσ και η εργαςύα διϊςτρωςησ και ςυμπύκνωςησ, ςε οποιαδόποτε ςτϊθμη από το δϊπεδο 

εργαςύασ. Επιμϋτρηςη ανϊ κυβικό μϋτρο καταςκευαςθϋντοσ ςτοιχεύου από ςκυρόδεμα, ςύμφωνα με τισ 

προβλεπόμενεσ από την μελϋτη διαςτϊςεισ. Ψσ μικρϊ ϋργα θεωρούνται τα ϋργα με ημερόςια απαύτηςη 

μϋχρι 50 m3 ςκυροδϋματοσ. Για μεγαλύτερεσ ποςότητεσ, η τιμολόγηςη γύνεται με βϊςη το ϊρθρο 32.02. 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3). 

32.05.04 Για καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα κατηγορύασ C16/20 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ-3214 

ΕΤΡΨ 106,00 

32.05.05 Για καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα κατηγορύασ C20/25 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ-3215 

ΕΤΡΨ 90,00 

38. ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ - ΟΠΛΙΜΟΙ 

38.03 Ξυλότυποι ςυνόθων χυτών καταςκευών Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 3816 

Ξυλότυποι ςυνόθων χυτών καταςκευών (πλακών, δοκών, πλαιςύων, φατνωμϊτων, ςτύλων, πεδύλων, 

υπερθύρων, κλιμϊκων κλπ) ςε οποιαδόποτε ςτϊθμη από το ϋδαφοσ, αλλϊ ςε ύψοσ του πυθμϋνα του 

ξυλοτύπου μϋχρι +4,00 m από το υποκεύμενο δϊπϋδο εργαςύασ, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 01-

04-00-00 "Καλούπια καταςκευών από ςκυρόδεμα (τύποι)". 

 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: η φθορϊ και απομεύωςη των χρηςιμοποιουμϋνων υλικών, η 

εργαςύα ανϋγερςησ-ςυναρμολόγηςησ και η εργαςύα αποξόλωςησ του καλουπιού και απομϊκρυνςησ όλων 

των υλικών που χρηςιμοποιόθηκαν για την διαμόρφωςό του. 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m2) ανεπτυγμϋνησ επιφανεύασ. 
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ΕΤΡΨ 15,70 

38.20 Φαλύβδινοι οπλιςμού ςκυροδϋματοσ 

Προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου του ϋργου χϊλυβα οπλιςμού ςκυροδϋματοσ, μορφόσ διατομών, 

κατηγορύασ (χϊλυβασ B500A, B500C και δομικϊ πλϋγματα) και διαμόρφωςησ ςύμφωνα με την μελϋτη, 

προςϋγγιςη ςτην θϋςη ενςωμϊτωςησ με οποιοδόποτε μϋςον και τοποθϋτηςό του ςύμφωνα με τα ςχϋδια 

οπλιςμού. Εκτϋλεςη εργαςιών ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Φαλύβδινοσ οπλιςμόσ 

ςκυροδεμϊτων" 

Η τοποθϋτηςη του ςιδηροπλιςμού θα γύνεται μόνον μετϊ την παραλαβό του ξυλοτύπου ό τησ επιφανεύασ 

ϋδραςησ του ςκυροδϋματοσ (π.χ. υπόςτρωμα οπλιςμϋνων δαπϋδων κλπ). 

Ο χϊλυβασ οπλιςμού ςκυροδεμϊτων επιμετρϊται ςε χιλιόγραμμα βϊςει αναλυτικών Πινϊκων Οπλιςμού. 

Εϊν οι πύνακεσ αυτού δεν ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην εγκεκριμϋνη μελϋτη του ϋργου θα ςυντϊςςονται με 

μϋριμνα του Αναδόχου και θα υποβϊλλονται ςτην Τπηρεςύα προσ ϋλεγχο και θεώρηςη πριν από την 

ϋναρξη τησ τοποθϋτηςησ του οπλιςμού. 

Οι Πύνακεσ θα ςυνταςςονται βϊςει των ςχεδύων τησ μελϋτησ και θα περιλαμβϊνουν λεπτομερώσ τισ 

διαςτϊςεισ των ρϊβδων (αναπτύγματα), τισ διαμϋτρουσ, τισ θϋςεισ τοποθϋτηςησ και τα μόκη 

υπερκϊλυψησ, τα βϊρη ανϊ τρϋχον μϋτρο κατϊ διϊμετρο, τα επύ μϋρουσ και τα ολικϊ μόκη των ρϊβδων, 

τα μερικϊ βϊρη ανϊ διϊμετρο και το ολικό βϊροσ. Οι ωσ ϊνω Πύνακεσ Οπλιςμού, μετϊ την παραλαβό των 

οπλιςμών, θα υπογρϊφονται από τον Ανϊδοχο και την Τπηρεςύα και θα αποτελούν την επιμϋτρηςη των 

οπλιςμών. 

Σο ανϊ τρϋχον μϋτρο βϊροσ των ρϊβδων οπλιςμού θα υπολογύζεται με βϊςη τον πύνακα 3-1 του ΚΣΦ-
2008, ο οπούοσ παρατύθεται ςτην ςυνϋχεια. ε καμμύα περύπτωςη δεν γύνεται αποδεκτόσ ο προςδιοριςμόσ 

του μοναδιαύου βϊρουσ των ρϊβδων βϊςει ζυγολογύου. 
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τισ επιμετρούμενεσ ποςότητεσ, πϋραν τησ προμόθειασ, μεταφορϊσ επύ τόπου, διαμόρφωςησ και 

τοποθϋτηςησ του οπλιςμού, περιλαμβϊνονται ανηγμϋνα τα ακόλουθα: 

- Η ςύνδεςη των ρϊβδων κατϊ τρόπο ςτερεό με ςύρμα, ςε όλεσ ανεξϊρτητα τισ 

διαςταυρώςεισ και όχι εναλλϊξ 

- Η προμόθεια του ςύρματοσ πρόςδεςησ. 

- Η προμόθεια και τοποθϋτηςη αρμοκλειδών (κατϊ ISO 15835-2), εκτόσ αν ςτα ςυμβατικϊ 

τεύχη του ϋργου προβλϋπετει ιδιαύτερη επιμϋτρηςη και πληρωμό αυτών. 

- Οι πλϊγιεσ μεταφορϋσ και η διακύνηςη του οπλιςμού ςε οποιοδόποτε ύψοσ από το δϊπεδο 

εργαςύασ. 

- Η τοποθϋτηςη υποςτηριγμϊτων (καβύλιεσ, αναβολεύσ) και ειδικών τεμαχύων ανϊρτηςησ που 

τυχόν θα απαιτηθούν (εργαςύα και υλικϊ). 

- Η απομεύωςη και φθορϊ του οπλιςμού κατϊ την κοπό και κατεργαςύα . 

Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο (kg) ςιδηρού οπλιςμού υδραυλικών ϋργων τοποθετημϋνου ςύμφωνα με την 

μελϋτη. 
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• Φαλύβδινοι οπλιςμού κατηγορύασ B500C Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ-3873 

ΕΤΡΨ 1,07 

• Δομικϊ πλϋγματα B500C 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ-3873 

ΕΤΡΨ 1,01 

41. ΛΙΘΟΠΛΗΡΨΕΙ - ΛΙΘΟΣΡΨΕΙ 

41.02 Καταςκευό λιθοςτρώτων από ξηρολιθοδομό 

Καταςκευό λιθοςτρώτων από ξηρολιθοδομόμ ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-07-03-00 

"Επιςτρώςεισ με φυςικούσ λύθουσ". υμπεριλαμβϊνεται η προμόθεια και μεταφορϊ των αργών λύθων επύ 

τόπου του ϋργου, οι πλϊγιεσ μεταφορϋσ και η εργαςύα διαμόρφωςησ τησ επιφανεύασ του προσ κϊλυψη 

εδϊφουσ και η διαλογό και τοποθϋτηςη των αργών λύθων, 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m2) 

41.02.01  Λιθόςτρωτα πϊχουσ μϋςου πϊχουσ ϋωσ 25 cm Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ-4106 

ΕΤΡΨ 9,00 

 

 

42. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕ 

Με τισ τιμϋσ των ϊρθρων τησ παρούςασ ενότητασ τιμολογούνται οι εργαςύεσ για την καταςκευό 

εςωτερικών ό εξωτερικών τούχων, οιουδόποτε πϊχουσ, από φυςικούσ λύθουσ που προϋρχονται από 

εξόρυξη (κατηγορύα 2 του Ευροκώδικα 6) και χρηςιμοποιούνται μετϊ από ςποραδικό επεξεργαςύα κατϊ 

το κτύςιμο για βελτύωςη τησ ευςτϊθειϊσ τουσ (αργολιθοδομό). 

Οι αργούλύθοι δεν θα ϋχουν προςμύξεισ ό ρηγματώςεισ που επηρεϊζουν την αντοχό τουσ, δεν θα ϋχουν 

ςημαντικϋσ αποκλύςεισ ςτη διϊςταςό τουσ και θα εύναι επιδεκτικού ςποραδικόσ επεξεργαςύασ ώςτε να 

κτύζονται με αρμούσ το πολύ 25 mm. 

τισ τιμϋσ των ϊρθρων περιλαμβϊνονται ανηγμϋνεσ όλεσ οι δαπϊνεσ: 

- αποθόκευςησ και φύλαξησ των λύθων ςε χώρουσ χωρύσ νερϊ, πϊγο ό ϊλλουσ ρύπουσ (λϊςπη, 

ςκουριϊ, χρώματα κλπ), 

- επι τόπου παραγωγόσ των αναφερόμενων τύπων κονιαμϊτων τοιχοποιϊσ, ό χρόςησ 

ετούμων κονιαμϊτων κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ-998-2, βιομηχανικόσ προϋλευςησ με ςόμανςη CE, 

- ενδεχόμενησ χρόςησ χρωςτικών ουςιών κονιαμϊτων (pigments), ςε αναλογύα ϋωσ 5% κατϊ 

βϊροσ τησ ςυνδετικόσ ύλησ, ό/και τριμμϊτων οπτόσ αργύλου (ςυνόθωσ ςε μύγματα 

κατηγορύασ Μ1 κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 998-2), 

- καταςκευόσ των απαιτούμενων απλών αρμολογημϊτων. 
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- καταςκευόσ τυχόν ολόςωμων ανωφλύων, ποδιών ό κατωφλύων, 

 

Δεν ςυμπεριλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ για την καταςκευό ςτρώςησ ϋδραςησ (μαξιλϊρι), κατακόρυφων ό 

οριζόντιων ενιςχυτικών ζωνών, ανωφλύων και ποδιών από ελαφρϊ οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα, τα οπούα 

αποζημιώνονται με την τιμό του ϊρθρου 49.01, καθώσ και  οι διαμορφώςεισ όψεων, οι οπούεσ 

αποζημιώνονται ιδιαύτερα με τισ τιμϋσ τησ ενότητασ 45, 

42.05 Αργολιθοδομϋσ με αςβεςτοτςιμεντοκονύαμα των 150 kg τςιμϋντου 

Αργολιθοδομϋσ με αςβεςτοτςιμεντοκονύαμα 1:2 1/2 των 150 kg τςιμϋντου, πϊςησ φύςεωσ τούχων, 

οποποιωνδόποτε διαςτϊςεων, ςε ςτϊθμη μϋχρι +4,00 m από το δϊπεδο εργαςύασ, ςύμφωνα με την 

μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιςτοι τούχοι". 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) 

42.05.03  Αργολιθοδομϋσ με αςβεςτοτςιμεντοκονύαμα δύο ορατών όψεων Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ-

4207 

ΕΤΡΨ            73,00 

42.11 Αργολιθοδομϋσ με αςβεςτοτςιμεντοκονύαμα των 400 kg τςιμϋντου 

Αργολιθοδομϋσ με τςιμεντοαςβεςτοκονύαμα των 400 kg τςιμϋντου και 0,08 m3 αςβϋςτου, πϊςησ 

φύςεωσ τούχων, οποποιωνδόποτε διαςτϊςεων, ςε ςτϊθμη μϋχρι +4,00 m από το δϊπεδο εργαςύασ, 

ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιςτοι τούχοι". 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) 

42.11.03  Αργολιθοδομϋσ με αςβεςτοτςιμεντοκονύαμα δύο ορατών όψεων 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ-4213 

ε ύψοσ ό βϊθοσ από την επιφϊνεια του εδϊφουσ μη υπερβαύνον τα 4,00m. 

ΕΤΡΨ 75,00 

42.51 Κοινϋσ γωνιολιθοδομϋσ 

Κοινϋσ γωνιολιθοδομϋσ από φυςικούσ γωνιολύθουσ (τουλϊχιςτον ημιλαξευτούσ) παντόσ εύδουσ τμημϊτων 

τούχων από αργολιθοδομό, οποποιωνδόποτε διαςτϊςεων, ςε ςτϊθμη μϋχρι +4,00 m από το δϊπεδο 

εργαςύασ, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-02-01- 00 "Λιθόκτιςτοι τούχοι". 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) 

42.51.01  Κοινϋσ γωνιολιθοδομϋσ με αςβεςτοκονύαμα 1:2 1/2 Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ-4251 

ΕΤΡΨ         112,00 

45. ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΟΧΕΨΝ ΛΙΘΟΔΟΜΨΝ 

45.01 Διαμόρφωςη όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου 
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Διαμόρφωςη όψεων λιθοδομόσ χωρικού τύπου, ςε οποιαδόποτε ςτϊθμη από το δϊπεδο εργαςύασ κατϊ 

την δόμηςη των τούχων με την διαλογό των λύθων που τοποθετούνται ςτην ορατό επιφϊνεια και την 

επεξεργαςύα τουσ με χονδροπελϋκημα, με την κατεργαςύα του κονιϊματοσ δόμηςησ των αρμών τησ 

πρόςοψησ, την απόξεςη του επιφανειακού κονιϊματοσ με κατϊλληλο εργαλεύο πριν αποξηρανθεύ για την 

εκβϊθυνςη των αρμών ςε βϊθοσ 2 - 4 cm, και τον καθαριςμό τησ επιφανεύασ από τα κονιϊματα με 

λινϊτςα, ψόκτρα ό ϊλλο κατϊλληλο εργαλεύο. 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m2). 

45.01.01 Διαμόρφωςη όψεων λιθοδομών ανωμϊλου χωρικού τύπου 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ-4501 

Διαμόρφωςη με λύθουσ επεξεργαςμϋνουσ με το ςφυρύ (χονδροπελϋκημα). 

ΕΤΡΨ 9,00 

52. ΞΤΛΙΝΑ ΠΑΣΨΜΑΣΑ – ΣΟΙΦΟΙ - ΟΡΟΥΕ 

52.66 τϋγη ξύλινη για επιςτϋγαςη με γαλλικϊ κλπ κεραμύδια ό τεχνητϋσ πλϊκεσ 

τϋγη ξύλινη για επιςτϋγαςη κεραμύδια γαλλικϊ ό ρωμαώκϊ κλπ (εκτόσ από βυζαντινϊ) ό τεχνητϋσ πλϊκεσ 

επύπεδεσ ό κυματοειδεύσ, ςύμφωνα με την ςτατικό μελϋτη, μονοκλινόσ ό πολυκλινόσ, οποιαςδόποτε 

κϊτοψησ και ςε οποιοδόποτε ύψοσ από το ϋδαφοσ, με δοκύδεσ (απλούσ αμεύβοντεσ) ό ζευκτϊ απλόσ 

μορφόσ, με τεγύδεσ, διαδοκύδεσ, ςτρωτόρεσ, κορυφοδοκούσ, κατϊ μόκοσ και με εγκϊρςιουσ, ςυνδϋςμουσ 

ζευκτών, όλα από δομικό ξυλεύα πελεκητό, κατηγορύασ κατ’ ελϊχιςτον C22 - 10E κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 338, με 

επιτεγύδεσ 4x6 cm, χωρύσ ςανύδωμα, με ςιδηρούσ ςυνδϋςμουσ (τζινϋτια, αγκϊλεσ ανϊρτηςησ ελκυςτόρων 

κ.λ.π.) και γενικϊ με υλικϊ, μικροώλικϊ και ικριώματα επύ τόπου καθώσ και την εργαςύα πλόρουσ 

καταςκευόσ. 

την τιμό μονϊδασ ςυμπεριλαμβϊνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πϊςησ φύςεωσ μϋςα και μϋτρα 

προςταςύασ. Η επικϊλυψη με κεραμύδια τιμολογεύται με τα ϊρθρα τησ ενότητασ 72.των ΝΕΣ ΟΙΚ. 

την περύπτωςη αύξηςησ τησ διατομόσ ό μεύωςησ τησ απόςταςησ των επιτεγύδων, η επιπλϋον ποςότητα 

αυτών τιμολογεύται με το ϊρθρο 52.79. τη περύπτωςη αύξηςησ του πϊχουσ του ςανιδώματοσ, η τιμό 

αναπροςαρμόζεται με βϊςη το ϊρθρο 52.80. 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m2) οριζοντύασ προβολόσ 

52.66.01 τϋγη ξύλινη, ανούγματοσ ϋωσ 6,00 m Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 5266 

ΕΤΡΨ 45,00 

63. ΚΛΙΜΑΚΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ 

63.01 Kλύμακεσ ςιδηρϋσ καρφωτϋσ 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 6301 

Καταςκευό και τοποθϋτηςη ςιδηρών καρφωτών κλιμϊκων, ευθύγραμμων, κυκλικών ό μικτών, 

οιουδόποτε πλϊτουσ και βαθμύδεσ οιαςδόποτε διατομόσ, με ό χωρύσ πλατύςκαλα, με ςκελετό από ϋναν ό 
περιςςότερουσ ορθοςτϊτεσ από ςιδηροςωλόνα διαμϋτρου τουλϊχιςτον 2˝ και ρϊβδουσ μορφοςιδόρου, 
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βαθμιδοφόρουσ και μϋτωπα με επϋνδυςη από λαμαρύνα μαύρη ό από ςιδηρολϊμεσ χωρύσ επϋνδυςη, 

πατόματα με μορφό ςχϊρασ από ρϊβδουσ ςτρογγυλϋσ ό ορθογωνικόσ διατομόσ ό από μαύρη 

μπακλαβωτό λαμαρύνα πϊχουσ τουλϊχιςτον 3 mm, πλατύςκαλα και κιγκλιδώματα απλϊ ςύμφωνα με το 

ςχϋδιο και γενικϊ, ικριώματα και εργαςύα πλόρουσ καταςκευόσ, τοποθϋτηςησ και ςτερϋωςησ με ςιδηρϋσ 

πακτωμϋνεσ διχϊλεσ. 

Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΤΡΨ 9,00 

64. ΚΙΓΚΛΙΔΨΜΑΣΑ ΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΥΡΑΓΜΑΣΑ 

64.41 Πϊςςαλοι περιφραγμϊτων από μορφοςύδηρο διατομόσ "L"ό "T" Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 6441 

Πϊςςαλοι περιφραγμϊτων από μορφοςύδηρο διατομόσ "L"ό "T", απλού ό με αντηρύδεσ, καρφωτού, 

οποιωνδόποτε διαςτϊςεων, ςυμπεριλαμβανόμενησ τησ διϊνοιξησ οπών πρόςδεςησ, πλόρωσ 

τοποθετημϋνοι, με ϋμπηξη ςτο ϋδαφοσ, ό με πϊκτωςη με λύθουσ ό ςε βϊςη από ςκυρόδεμα (χωρύσ την 

αξύα του). 

Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο (kg). 

ΕΤΡΨ 2,70 

64.46 ύρμα αγκαθωτό γαλβανιςμϋνο 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 6446.1 

ύρμα αγκαθωτό γαλβανιςμϋνο, απλό ό διπλό τοποθετημϋνο, με πρόςδεςη με γαλβανιςμϋνο ςύρμα ςε 

παςςϊλουσ περιφρϊγματοσ, ςε οςεςδόποτε ςειρϋσ οριζόντιεσ, κατακόρυφεσ και διαγώνιεσ, ςύμφωνα με 

την μελϋτη. 

Σιμό ανϊ τρϋχον μϋτρο (m) 

ΕΤΡΨ 0,65 

64.47 υρματόπλεγμα με τετραγωνικό οπό 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 6447 

υρματόπλεγμα με τετραγωνικό οπό 2,5 cm και βϊρουσ 1,0 kg/m2 από ςύρμα κυματοειδϋσ (κατςαρό), 

τοποθετημϋνο ςε παςςϊλουσ ό ςε ςκελετό περιφραγμϊτων. 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m2) καλυπτομϋνησ επιφανεύασ περιφραγμϊτων 

ΕΤΡΨ 2,80 

 

71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΣΑ - ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΑ 

Για τα ϊρθρα τησ παρούςασ ενότητασ 71 των ΝΕΣ ΟΙΚ ϋχουν εφαρμογό οι ακόλουθοι γενικού όροι: 

α) τισ τιμϋσ μονϊδασ ςυμπεριλαμβϊνονται ανηγμϋνα τα ακόλουθα (εργαςύα και υλικϊ): 



Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης                                                              

                       

 
 

 

 

 
 

• Προετοιμαςύα των επιφανειών εφαρμογόσ του επιχρύςματοσ. όπωσ αφαύρεςη 

ρύπων (με κατϊλληλο απορρυπαντικό), μούχλασ (με μυκητοκτόνο διϊλυμα), 

χαλαρών υλικών (με βούρτςιςμα) κλπ 

• Η αποκοπό μεγϊλων εξοχών τησ υποκεύμενησ ςτρώςησ 

• Η ύγρανςη τησ επιφϊνειασ, 

• Η προςταςύα παρακεύμενων καταςκευών και ο καθαριςμόσ τουσ μετϊ το πϋρασ τησ 

εργαςύασ καθώσ και η επικϊλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτύ. 

• Η διαμόρφωςη τϊκων ζυγύςματοσ, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών 

οριοθϋτηςησ κενών και ορύων κλπ 

γ) τισ τιμϋσ των ϊρθρων δεν ςυμπεριλαμβϊνονται , εκτόσ ϊν αναφϋρεται ρητϊ ςτηνν περιγραφό τουσ, τα 

ακόλουθα (εργαςύα και υλικϊ): 

• Επϊλειψη τησ επιφϊνειασ με εγκεκριμϋνο ςυγκολλητικό υλικό 

• Σοποθϋτηςη πλεγμϊτων ό ςκελετών υποδοχόσ επιχριςμϊτων οιουδόποτε τύπου, 

δ) Οι τιμϋσ των ϊρθρων ιςχύουν: 

 Για οποιαδόποτε μεταβολό τησ αναφερόμενησ ςτην περιγραφό των ϊρθρων 
ςύνθεςη των κονιαμϊτων (μεταβολϋσ τησ κοκκομετρικόσ διαβϊθμιςησ τησ ϊμμου, του 

μαρμαροκονιϊματοσ ό τησ περιεκτικότητασ του κονιϊματοσ ςτα υλικϊ αυτϊ). 

 Ανεξϊρτητα από τον τρόπο εφαρμογόσ (με το χϋρι ό πιςτοποιημϋνη μηχανό). 

 Για οποιαδόποτε επιφϊνεια. 

 Για οποιεςδόποτε ςυνθόκεσ εκτϋλεςησ των εργαςιών (λ.χ. και για ενδεχόμενεσ 
διακοπϋσ εργαςύασ λόγω καιρικών ςυνθηκών). 

 

71.01 Αρμολογόματα όψεων υφιςταμϋνων τοιχοδομών 

Αρμολογόματα όψεων υφιςταμϋνων τοιχοδομών ςε οποιοδόποτε ύψοσ, με τςιμεντοκονύαμα των 450 kg 

τςιμϋντου με λεπτόκκοκη ϊμμο. υμπεριλαμβϊνεται η προμόθεια των υλικών επύ τόπου, η επιδιόρθωςη 

των μικροανωμαλιών των λύθων, το ϊνοιγμα, η απόξεςη και η πλύςη των αρμών με καθαρό νερό και 

μεταλλικό βούρτςα μϋχρι βϊθουσ 2 ϋωσ 3 cm από την επιφϊνεια του τούχου, η διαβροχό του τούχου 

αμϋςωσ πριν από την ϋναρξη του αρμολογόματοσ, η πλόρωςη με τςιμεντοκονύα, η ςυμπύεςη, η μόρφωςη, 

ο τελικόσ καθαριςμόσ, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ. 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m2) όψεωσ 

71.01.02 Αρμολογόματα κατεργαςμϋνων όψεων λιθοδομών Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 7102 

ΕΤΡΨ 11,20 

 

72. ΕΠΙΣΕΓΑΕΙ 
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72.15 Επιςτϋγαςη με ςχιςτόπλακεσ 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 7211 

Επιςτϋγαςη με ςχιςτόπλακεσ πϊχουσ 20 mm, κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12326-1 "χιςτολιθικϊ και λύθινα προώόντα 

για αςυνεχεύσ επικαλύψεισ ςτεγών και επενδύςεισ 

- Μϋροσ 1: Προδιαγραφό προώόντοσ", με ςόμανςη CE, με επικϊλυψη του κορφιϊ με βυζαντινϊ κεραμύδια, 

ςύμφωνα με την μελϋτη, με κολυμβητό τοποθϋτηςη των ακραύων ςχιςτοπλακών κϊθε ςειρϊσ με 

αςβεςτοκονύαμα 1:2,5, κατϊ τον παραδοςιακό τρόπο (με γιαγλϊντιςμα όπου απαιτεύται). 

Περιλαμβϊνεται επύςησ η καταςκευό των κορφιϊδων από ειδικϊ τεμϊχια κερϊμων βυζαντινού τύπου, 

καθώσ και το γιαγλϊντιςμα αυτών. Τλικϊ, κονιϊματα και εργαςύα πλόρουσ ολοκληρωςησ τησ 

επικαρϊμωςησ. 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m2) ανεπτυγμϋνησ επιφανεύασ. 

ΕΤΡΨ 45,00 

73. ΕΠΙΣΡΨΕΙ - ΕΠΕΝΔΤΕΙ 

73.11 Επιςτρώςεισ με χονδρόπλακεσ ακανόνιςτεσ 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 7311 

Επιςτρώςεισ με χονδρόπλακεσ ακανόνιςτεσ μϋςου πϊχουσ 5 cm και επιφανεύασ ϊνω των 0,10 m2, επύ 

υποςτρώματοσ από αςβεςτοτςιμεντοκονύαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τςιμϋντου πϊχουσ 3 cm, με αρμούσ 

μϋςου πϊχουσ 2 cm αρμολογούμενουσ με τςιμεντοκονύαμα των 450 kg, με τα υλικϊ, πλϊκεσ, 

τςιμεντοκονύαμα κλπ επύ τόπου και την εργαςύα πλόρουσ καταςκευόσ, ςύμφωνα με την μελϋτη και την 

ΕΣΕΠ 03-07- 03-00 "Επιςτρώςεισ με φυςικούσ λύθουσ". 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m2) 

ΕΤΡΨ 22,50 

 

73.13 Επιςτρώςεισ με τετραγωνικϋσ ημιλαξευτϋσ μαρμαρόπλακεσ 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 7313 

Επιςτρώςεισ με τετραγωνικϋσ ημιλαξευτϋσ μαρμαρόπλακεσ, πλευρϊσ 40 ϋωσ 50 cm και πϊχουσ 5 cm, επύ 

υποςτρώματοσ πϊχουσ 2 cm με αρμούσ πλϊτουσ μϋχρι 1 cm, με τα υλικϊ, πλϊκεσ, τςιμεντοκονύαμα κλπ 

επύ τόπου και την εργαςύα πλόρουσ καταςκευόσ, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-07-03-00 

"Επιςτρώςεισ με φυςικούσ λύθουσ". 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m2) 

ΕΤΡΨ 33,50 

 

77. ΦΡΨΜΑΣΙΜΟΙ 
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Για τα ϊρθρα τησ παρούςασ ενότητασ των ΝΕΣ ΟΙΚ ϋχουν εφαρμογό οι ακόλουθοι ειδικού όροι: 

α) τισ τιμϋσ των ϊρθρων περιλαμβϊνονται ανηγμϋνεσ οι εργαςύεσ και τα απαιτούμενα μικροώλικϊ για 

την προςωρινό αφαύρεςη και επανατοποθϋτηςη πρόςθετων καταςκευών και εξοπλιςμού, όπωσ πρύζεσ, 

διακόπτεσ, φωτιςτικϊ, ςτόμια, ςώματα θϋρμανςησ κλπ, καθώσ και για την προςταςύα ςτοιχεύων τησ 

καταςκευόσ (κουφωμϊτων, δαπϋδψν, επενδύςεων κλπ) ό ετούμων χρωματιςμϋνων επιφανειών από 

ρύπανςη που μπορεύ να προκύψη κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών (χρόςη αυτοκολλότων ταινιών, 

φύλλων νϊώλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

β) Σα ϋτοιμα ςυςκευαςμϋνα υλικϊ βαφόσ ό προετοιμαςύασ επιφανειών (αςτϊρια κλπ), θα 

χρηςιμοποιούνται ωσ ϋχουν, χωρύσ αραύωμα με διαλύτεσ, εκτόσ αν προβλϋπεται αυτό από τον 

προμηθευτό των προώόντων. Οι ςυνθόκεσ θερμοκραςύασ και υγραςύασ για την εφαρμογό εκϊςτου 

προώόντοσ θα εύναι οι καθοριζόμενεσ από τον παραγωγό. 

γ) Οταν προβλϋπεται από την μελϋτη του ϋργου η πληρωμό ικριωμϊτων για την εκτϋλεςη εργαςιών ςτισ 

κατακόρυφεσ επιφϊνειεσ του κτιρύου, εςωτερικϋσ ό εξωτερικϋσ, δεν θα εφαρμόζονται τα ϊρθρα του 

παρόντοσ που αφορούν προςαύξηςη τησ τιμόσ των χρωματιςμών πϊνω από οριςμϋνο ύψοσ. 

δ) Εφιςτϊται η προςοχό ςτα αναγραφόμενα ςτο Υύλλο Αςφαλούσ Φρόςεωσ του Τλικού (MSDS: Material 

Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Σο προςωπικό που χειρύζεται το εκϊςτοτε υλικό θα εύναι 

εφοδιαςμϋνο, με μϋριμνα του Αναδόχου με τα κατϊλληλα κατϊ περύπτωςη Μϋςα Ατομικόσ Προςταςύασ 

(ΜΑΠ), των οπούων η δαπϊνη περιλαμβϊνεται ανηγμϋνη ςτισ τιμϋσ μονϊδασ. 

77.55 Ελαιοχρωματιςμού κοινού ςιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ό ακρυλικών ρητινών, 

βϊςεωσ νερού η διαλύτου 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματιςμού κοινού ςιδηρών επιφανειών, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-10-03-00 

"Αντιςκωριακό προςταςύα και χρωματιςμόσ ςιδηρών επιφανειών". Απόξεςη και καθαριςμόσ με ψόκτρα 

και ςμυριδόπανο, μύα ςτρώςη αντιδιαβρωτικού υποςτρώματοσ ενόσ ςυςτατικού και δύο ςτρώςεισ 

ελαιοχρώματοσ. Τλικϊ και μικροώλικϊ επύ τόπου και εργαςύα, 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m2) 

ΕΤΡΨ 6,70 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικεύμενο του παρόντοσ τιμολογύου εύναι ο καθοριςμόσ τιμών μονϊδοσ των εργαςιών, που εύναι 

απαραύτητεσ για την ϋντεχνη ολοκλόρωςη του Ϊργου, όπωσ προδιαγρϊφεται ςτα λοιπϊ Σεύχη 

Δημοπρϊτηςησ που ορύζονται ςτη Διακόρυξη. 

1. Οι τιμϋσ μονϊδασ του παρόντοσ Σιμολογύου αναφϋρονται ςε μονϊδεσ πλόρωσ περαιωμϋνων 

εργαςιών, όπωσ περιγρϊφονται αναλυτικϊ παρακϊτω, οι οπούεσ θα εκτελεςτούν ςτην περιοχό του 

Ϊργου. Οι τιμϋσ μονϊδοσ περιλαμβϊνουν όλεσ τισ δαπϊνεσ που αναφϋρονται ςτην περιγραφό των 

εργαςιών, καθώσ και όςεσ απαιτούνται για την πλόρη και ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών, ςύμφωνα 

και με τα λοιπϊ Σεύχη Δημοπρϊτηςησ. 

Καμιϊ αξύωςη ό αμφιςβότηςη δεν μπορεύ να θεμελιωθεύ, ωσ προσ το εύδοσ και την απόδοςη των 

μηχανημϊτων, τισ ειδικότητεσ και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προςωπικού και την δυνατότητα 

χρηςιμοπούηςησ ό μό μηχανικών μϋςων, εκτόσ αν ϊλλωσ ορύζεται ςτα ϊρθρα του παρόντοσ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΙΨΝ 

ΕΡΓΨΝ ΠΡΑΙΝΟΤ 
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ύμφωνα με τα παραπϊνω, με τισ τιμϋσ μονϊδοσ του παρόντοσ Σιμολογύου προκύπτει το 

προώπολογιζόμενο ϊμεςο κόςτοσ του Ϊργου, δηλαδό το ςυνολικό κόςτοσ των επύ μϋρουσ εργαςιών ό 

λειτουργιών, οι οπούεσ ςυνθϋτουν το φυςικό αντικεύμενο του Ϊργου. τισ τιμϋσ μονϊδοσ αυτϋσ, 

ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ, περιλαμβϊνονται τα κϊτωθι:  

1.1 Κϊθε εύδουσ επιβϊρυνςη των ενςωματουμϋνων υλικών από φόρουσ, τϋλη, δαςμούσ, ϋξοδα 

εκτελωνιςμού, ειδικούσ φόρουσ κ.λπ., πλην του Υ.Π.Α. Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τα τϋλη 

διοδύων των κϊθε εύδουσ μεταφορικών του μϋςων. 

1.2 Οι δαπϊνεσ προμηθεύασ των πϊςησ φύςεωσ, ενςωματουμϋνων και μη, κυρύων και βοηθητικών 

υλικών, μεταφορϊσ τουσ ςτισ θϋςεισ εκτϋλεςησ των εργαςιών, αποθόκευςησ, φύλαξησ, επεξεργαςύασ 

τουσ (αν απαιτεύται) και προςϋγγιςόσ τουσ, με τισ απαιτούμενεσ φορτοεκφορτώςεισ, τισ αςφαλύςεισ 

των μεταφορών, τισ ςταλύεσ των μεταφορικών μϋςων και τισ απαιτούμενεσ πλϊγιεσ μεταφορϋσ, εκτόσ 

των ειδικών περιπτώςεων, που η μεταφορϊ πληρώνεται ιδιαιτϋρωσ με αντύςτοιχα ϊρθρα του 

Σιμολογύου.  

Ομούωσ οι δαπϊνεσ για την φορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ (με την ςταλύα μεταφορικών μϋςων) των 

πλεοναζόντων ό/και ακατϊλληλων προώόντων εκςκαφών και λοιπών υλικών, ςε κατϊλληλουσ χώρουσ 

απόρριψησ, λαμβανομϋνων υπόψη των ιςχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, ςύμφωνα με την Ε..Τ. και 

τουσ λοιπούσ όρουσ δημοπρϊτηςησ.Σο κόςτοσ υποδοχόσ ςε αποδεκτούσ χώρουσ, των αποβλότων από 

εκςκαφϋσ, καταςκευϋσ και κατεδαφύςεισ (ΑΕΚΚ), όπωσ αυτϊ καθορύζονται ςτην ΚΤΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΥΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 

4834/25-1-2013 του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ, δεν 

περιλαμβϊνεται ςτισ αντύςτοιχεσ τιμϋσ του τιμολογύου. 

Ψσ «κόςτοσ υποδοχόσ ςε αποδεκτούσ χώρουσ» νοεύται το κόςτοσ χρόςησ του ςυγκεκριμϋνου χώρου 

από την παρϊδοςη των υλικών αυτών και την επϋκεινα διαχεύριςό τουσ. 

1.3 Οι δαπϊνεσ μιςθών, ημερομιςθύων, υπερωριών, υπερεργαςιών, αςφαλιςτικών ειςφορών (ςτο 

Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ, ό ςε ϊλλουσ ημεδαπούσ ό/και αλλοδαπούσ αςφαλιςτικούσ 

οργανιςμούσ κλπ.), δώρων εορτών, επιδομϊτων που καθορύζονται από τισ ιςχύουςεσ εκϊςτοτε 

υλλογικϋσ υμβϊςεισ Εργαςύασ (αδεύασ, οικογενειακού, θϋςεωσ, ανθυγιεινόσ εργαςύασ, εξαιρεςύμων 

αργιών κ.λπ.), νυκτερινόσ απαςχόληςησ (πλην των ϋργων που η εκτϋλεςό τουσ προβλϋπεται κατϊ τισ 

νυκτερινϋσ ώρεσ και τιμολογούνται ιδιαιτϋρωσ) κ.λπ., του πϊςησ φύςεωσ προςωπικού 

(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτότων οδηγών και χειριςτών οχημϊτων και μηχανημϊτων, τεχνιτών 
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ςυνεργεύων, επιςτημονικού προςωπικού και των επιςτατών με εξειδικευμϋνο αντικεύμενο, ημεδαπού 

ό αλλοδαπού που απαςχολεύται για την καταςκευό του ϋργου, επύ τόπου ό οπουδόποτε αλλού. 

1.4 Οι κϊθε εύδουσ δαπϊνεσ για την εγκατϊςταςη, εξοπλιςμό και λειτουργύα εργοταξιακού 

εργαςτηρύου, εϊν προβλϋπεται, την λόψη και μεταφορϊ των δοκιμύων και την εκτϋλεςη ελϋγχων και 

δοκιμών, εύτε ςτο εργοταξιακό εργαςτόριο ό ςε κρατικό ό ςε ιδιωτικό τησ εγκρύςεωσ τησ Τπηρεςύασ, 

ςύμφωνα με τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 

1.5 Οι δαπϊνεσ εγκατϊςταςησ και λειτουργύασ μονϊδων παραγωγόσ προκαταςκευαςμϋνων ςτοιχεύων, 

εφ’ όςον προβλϋπονται από τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ, ςυγκροτημϊτων παραγωγόσ θραυςτών 

υλικών (ςπαςτηροτριβεύο), ςκυροδϋματοσ, αςφαλτομιγμϊτων κ.λπ., ςτον εργοταξιακό χώρο ό εκτόσ 

αυτού. τισ δαπϊνεσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται: η εξαςφϊλιςη του απαιτουμϋνου χώρου, η καταςκευό 

των υποδομών, κτιριακών και λοιπών ϋργων των μονϊδων, η εγκατϊςταςη του απαιτουμϋνου κατϊ 

περύπτωςη εξοπλιςμού, οι λειτουργικϋσ δαπϊνεσ πϊςησ φύςεωσ, οι φορτοεκφορτώςεισ και μεταφορϋσ 

των πρώτων υλών ςτην μονϊδα και των παραγομϋνων προώόντων μϋχρι τισ θϋςεισ ενςωμϊτωςόσ τουσ 

ςτο Ϊργο, καθώσ και η αποςυναρμολόγηςη των εγκαταςτϊςεων μετϊ το πϋρασ των εργαςιών, η 

καθαύρεςη των υποδομών τουσ (βϊςεισ, τοιχύα κλπ καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα ό οποιοδόποτε ϊλλο 

υλικό) και αποκατϊςταςησ του χώρου ςε βαθμό αποδεκτό από την  Τπηρεςύα και ςύμφωνα με τουσ 

ιςχύοντεσ Περιβαλλοντικούσ όρουσ. 

Οι ωσ ϊνω όροι για την αποξόλωςη των μονϊδων και αποκατϊςταςη των χώρων ϋχουν εφαρμογό ςτισ 

ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

(α) Όταν η εγκατϊςταςη των μονϊδων ϋχει γύνει ςε χώρο που ϋχει παραχωρηθεύ από το Δημόςιο 

(β) Όταν οι μονϊδεσ ϋχουν ανεγερθεύ μεν ςε χώρουσ που ϋχει εξαςφαλύςει ο Ανϊδοχοσ, αλλϊ ϋχει δοθεύ 

προςωρινό ϊδεια εγκατϊςταςησ-λειτουργύασ για τισ ανϊγκεσ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου. 

1.6 Σα πϊςησ φύςεωσ αςφϊλιςτρα για το προςωπικό του Ϊργου, τισ μεταφορϋσ, τα μεταφορικϊ μϋςα, 

τα μηχανόματα ϋργων και τισ εγκαταςτϊςεισ, 

1.7 Οι επιβαρύνςεισ από την εκτϋλεςη των εργαςιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγό τησ κυκλοφορύασ και 

την λόψη των απαιτουμϋνων προςτατευτικών μϋτρων, οι δαπϊνεσ των μϋτρων προςταςύασ των 

όμορων καταςκευών των χώρων εκτϋλεςησ των εργαςιών, τησ πρόληψησ ατυχημϊτων εργαζομϋνων 

ό τρύτων, τησ αποφυγόσ βλαβών ςε κινητϊ ό ακύνητα πρϊγματα τρύτων, τησ αποφυγόσ ρύπανςησ 

ρεμϊτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώσ και οι δαπϊνεσ των μϋτρων προςταςύασ των ϋργων ςε κϊθε 
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φϊςη τησ καταςκευόσ τουσ ανεξαρτότωσ τησ εποχόσ του ϋτουσ (εκςκαφϋσ, θεμελιώςεισ, ικριώματα, 

ςκυροδετόςεισ κ.λπ.) και μϋχρι την οριςτικό παραλαβό τουσ. 

1.8 Οι δαπϊνεσ διεξαγωγόσ των ελϋγχων ποιότητοσ και οι δαπϊνεσ καταςκευόσ των πϊςησ φύςεωσ 

‘’δοκιμαςτικών τμημϊτων’’ που προβλϋπονται ςτην Σ..Τ. και τουσ λοιπούσ όρουσ δημοπρϊτηςησ 

(μετρόςεισ, εργαςτηριακού ϋλεγχοι και δοκιμϋσ, αξύα υλικών, χρόςη μηχανημϊτων, εργαςύα κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπϊνεσ διϊθεςησ, προςκόμιςησ και λειτουργύασ του κυρύου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλιςμού και μϋςων (π.χ. ικριωμϊτων, εργαλεύων) που απαιτούνται για ςυγκεκριμϋνεσ 

εργαςύεσ/λειτουργύεσ του ϋργου, ςτο πλαύςιο του εγκεκριμϋνου χρονοδιαγρϊμματοσ, ςτισ οπούεσ 

περιλαμβϊνονται τα μιςθώματα, η μεταφορϊ επύ τόπου, η ςυναρμολόγηςη (όταν απαιτεύται), η 

αποθόκευςη, η φύλαξη, η αςφϊλιςη, οι αποδοχϋσ οδηγών, χειριςτών, βοηθών και τεχνιτών, τα 

καύςιμα, τα λιπαντικϊ και λοιπϊ αναλώςιμα, τα ανταλλακτικϊ, οι επιςκευϋσ, οι μετακινόςεισ ςτον 

χώρο του ϋργου, οι ημεραργύεσ για οποιαδόποτε αιτύα, οι πϊςησ φύςεωσ ςταλύεσ και καθυςτερόςεισ 

(που δεν οφεύλονται ςε υπαιτιότητα του Κυρύου του Ϊργου), η αποςυναρμολόγηςό τουσ (εϊν 

απαιτεύται) και η απομϊκρυνςό τουσ από το Ϊργο. 

Περιλαμβϊνονται επύςησ οι πϊςησ φύςεωσ δαπϊνεσ του εφεδρικού εξοπλιςμού που διατηρεύται ςε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιςη βλαβών ό για οποιαδόποτε ϊλλη αιτύα. 

1.10 Οι δαπϊνεσ προμηθεύασ ό παραγωγόσ, φορτοεκφόρτωςησ και μεταφορϊσ ςτη θϋςη 

ενςωμϊτωςησ και τυχόν προςωρινών αποθϋςεων και επαναφορτώςεων αδρανών υλικών προϋλευςησ 

λατομεύων, ορυχεύων κλπ. πλην των περιπτώςεων που ςτα οικεύα ϊρθρα του παρόντοσ Σιμολογύου 

αναφϋρεται ρητϊ ότι η μεταφορϊ πληρώνεται ιδιαύτερα (ϊρθρα που επιςημαύνονται με αςτερύςκο 

[*]). 

Περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ πλύςεωσ, ανϊμιξησ ό εμπλουτιςμού των υλικών, ώςτε να 

ανταποκρύνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από την Μελϋτη του Ϊργου προδιαγραφϋσ, λαμβανομϋνων 

υπόψη των ςχετικών περιβαλλοντικών όρων.  

1.11 Οι επιβαρύνςεισ από καθυςτερόςεισ, μειωμϋνη απόδοςη και μετακινόςεισ μηχανημϊτων και 

προςωπικού που οφεύλονται: 

(α) ςε εμπόδια ςτο χώρο εκτϋλεςησ των εργαςιών (αρχαιολογικϊ ευρόματα, δύκτυα Ο.Κ.Ψ. κ.λπ.), 

(β) ςτην μη ολοκλόρωςη των διαδικαςιών απαλλοτρύωςησ τμημϊτων του χώρου εκτϋλεςησ των 

εργαςιών (υπό την προώπόθεςη ότι παρϋχεται η δυνατότητα τμηματικόσ εκτϋλεςησ των εργαςιών), 
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(γ) ςτισ τυχόν ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ αντιμετώπιςησ των εμποδύων από τουσ αρμόδιουσ για αυτϊ 

φορεύσ (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΤΑx κ.λπ.), 

(δ) ςτην ενδεχόμενη εκτϋλεςη των εργαςιών κατϊ φϊςεισ λόγω των ωσ ϊνω εμποδύων, 

(ε) ςτην διενϋργεια των απαιτουμϋνων μετρόςεων, ελϋγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαςτηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώσ και ςτισ λοιπϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου που 

προβλϋπονται ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ, εύτε τα ωσ ϊνω αποζημιώνονται ιδιαύτερα εύτε εύναι 

ανηγμϋνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ό ςε ϊλλα ϊρθρα του παρόντοσ Σιμολογύου 

(ςτ) ςτην λόψη μϋτρων για την εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ πεζών και οχημϊτων, 

(ζ) ςε προςωρινϋσ ό μόνιμεσ κυκλοφοριακϋσ ρυθμύςεισ ςτην ευρύτερη περιοχό του ϋργου για 

οποιαδόποτε αιτύα (π.χ. εορτϋσ, εργαςύεσ ςυντόρηςησ οδικού δικτύου και υποδομών, βλϊβεσ ςε ϊλλα 

ϋργα, εκτϋλεςη ϊλλων ϋργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την ομαλό και αςφαλό διακύνηςη πεζών και οχημϊτων ςτισ θϋςεισ 

εκτϋλεςησ των εργαςιών, όπωσ ενδεικτικϊ: 

 Οι δαπϊνεσ προςωρινών γεφυρώςεων ορυγμϊτων πλϊτουσ ϋωσ 3,0 m, για την αποκατϊςταςη τησ 

κυκλοφορύασ πεζών και οχημϊτων, όταν τούτο κρύνεται απαραύτητο από την Τπηρεςύα ό τισ αρμόδιεσ 

Αρχϋσ 

 Οι δαπϊνεσ λόψησ προςτατευτικών μϋτρων για την απρόςκοπτη και αςφαλό κυκλοφορύα πεζών 

και οχημϊτων ςτην περύμετρο των χώρων εκτϋλεςησ των εργαςιών, όπου απαιτεύται, ότοι για την 

περύφραξη των ορυγμϊτων και γενικϊ των χώρων εκτϋλεςησ εργαςιών, την ενημϋρωςη του κοινού, 

την ςόμανςη και φωτεινό ςηματοδότηςη του εργοταξιακού χώρου (πλην εκεύνησ που προκύπτει από 

μελϋτη ςόμανςησ και τιμολογεύται ιδιαιτϋρωσ), την προςωρινό διευθϋτηςη και αποκατϊςταςη τησ 

κυκλοφορύασ κλπ. καθώσ και οι δαπϊνεσ για την απομϊκρυνςη των παραπϊνω προςωρινών 

καταςκευών και ςόμανςησ μετϊ την περαύωςη των εργαςιών και την πλόρη αποκατϊςταςη τησ 

αρχικόσ ςόμανςησ. 

1.13 Οι δαπϊνεσ των τοπογραφικών εργαςιών (αποτυπώςεων, παςςαλώςεων, αναπαςςαλώςεων, 

πύκνωςησ τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατϊςταςησ χωροςταθμικών 

αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χϊραξη των επιμϋρουσ ςτοιχεύων του ϋργου, οι δαπϊνεσ 

ςύνταξησ μελετών εφαρμογόσ (όταν απαιτεύται για την προςαρμογό των ςτοιχεύων τησ οριςτικόσ 

μελϋτησ ςτο ακριβϋσ ανϊγλυφο του εδϊφουσ ό υφιςτϊμενεσ καταςκευϋσ), καταςκευαςτικών ςχεδύων 
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και ςχεδύων λεπτομερειών, οι δαπϊνεσ ανύχνευςησ και εντοπιςμού εμποδύων ςτον χώρο εκτϋλεςησ  

του  ϋργου  και  εκπόνηςησ  μελετών  αντιμετώπιςησ  αυτών  (λ.χ.  υπϊρχοντα θεμϋλια, υψηλόσ  

ορύζοντασ  υπογεύων  υδϊτων,  δύκτυα  Οργανιςμών  Κοινόσ  Ψφελεύασ [ΟΚΨ]), 

1.14 Οι δαπϊνεσ αποτύπωςησ τεχνικών ϋργων και λοιπών εγκαταςτϊςεων που απαντώνται ςτο χώρο 

του ϋργου, οι δαπϊνεσ επαλόθευςησ των ςτοιχεύων εδϊφουσ με τοπογραφικϋσ μεθόδουσ καθώσ και οι 

δαπϊνεσ λόψησ επιμετρητικών ςτοιχεύων κατ’ αντιπαρϊςταςη με εκπρόςωπο τησ Τπηρεςύασ και 

ςύνταξησ των πϊςησ φύςεωσ επιμετρητικών ςχεδύων, πινϊκων και υπολογιςμών που θα υποβληθούν 

ςτην Τπηρεςύα  προσ ϋλεγχο. 

1.15 Η  δαπϊνη  ςύνταξησ  των  αναπτυγμϊτων  και  πινϊκων  οπλιςμού  ςκυροδεμϊτων  (όταν  αυτού 

δεν περιλαμβϊνονται ςτη μελϋτη. 

1.16 Οι  δαπϊνεσ  ενημϋρωςησ  των  οριζοντιογραφιών  τησ  μελϋτησ  με  τα  ςτοιχεύα  των  

εντοπιζομϋνων με ερευνητικϋσ τομϋσ ό κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών δικτύων Ο.Κ.Ψ. 

1.17 Οι δαπϊνεσ των αντλόςεων (πλην των αντλόςεων κατϊ την καταςκευό τεχνικών εντόσ κούτησ  

ποταμών ό ςτην περύπτωςη που δεν υπϊρχει δυνατότητα παροχϋτευςησ προσ φυςικό ό τεχνητό 

αποδϋκτη υδϊτων) καθώσ και των προςωρινών διευθετόςεων για την αντιμετώπιςη των 

επιφανειακών, υπογεύων και πηγαύων νερών ώςτε να προςτατεύονται τόςο τα καταςκευαζόμενα οςο 

και τα υπϊρχοντα ϋργα και το περιβϊλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλϋπεται διαφορετικϊ ςτα τεύχη 

δημοπρϊτηςησ. 

1.18 Οι δαπϊνεσ που απορρϋουν από δικαιώματα κατοχυρωμϋνων μεθόδων και ευρεςιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατϊ οποιονδόποτε τρόπο για την ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών. 

1.19 Οι  δαπϊνεσ  διαμόρφωςησ  προςβϊςεων,  προςπελϊςεων  και  δαπϋδων  εργαςύασ  ςτα διϊφορα 

τμόματα του ϋργου, και γενικϊ κϊθε βοηθητικόσ καταςκευόσ που θα απαιτηθεύ ςε οποιοδόποτε  

ςτϊδιο των εργαςιών, όταν δεν προβλϋπεται ιδιαύτερη επιμϋτρηςη αυτών ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, 

καθώσ και οι δαπϊνεσ αποξόλωςησ των προςωρινών καταςκευών και   περιβαλλοντικόσ   

αποκατϊςταςησ   των   χώρων  (προςβϊςεων,   προςπελϊςεων, δαπϋδων εργαςύασ κ.λπ.) εκτόσ εϊν 

υπϊρχει ϋγγραφη αποδοχό τησ Τπηρεςύασ για την διατόρηςό τουσ. 

1.20 Οι δαπϊνεσ για την προςταςύα και την εξαςφϊλιςη τησ λειτουργύασ των δικτύων Ο.Κ.Ψ. που  

διαςχύζουν  εγκϊρςια  τα  ορύγματα  ό  επηρεϊζονται  τοπικϊ  από  τισ  εκτελούμενεσ εργαςύεσ, Σην 
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αποκλειςτικό ευθύνη για την πρόκληςη ζημιών και φθορών ςτα δύκτυα αυτϊ θα φϋρει, τόςο αςτικϊ 

όςο και ποινικϊ και μϋχρι περαύωςησ των εργαςιών, ο Ανϊδοχοσ του Ϊργου. 

1.21Οι δαπϊνεσ πρόληψησ και αποκατϊςταςησ κϊθε εύδουσ ζημιϊσ καθώσ και οι αποζημιώςεισ για  

κϊθε  εύδουσ  βλϊβη  ό  μη  ςυνόθη  φθορϊ  επύ  υφιςταμϋνων  καταςκευών  κατϊ  την εκτϋλεςη  των   

εργαςιών ό  την  διακύνηςη  βαρϋωσ  εξοπλιςμού  του  Αναδόχου  (π.χ. μεταφορικών μϋςων μεγϊλησ 

χωρητικότητασ, ερπυςτριοφόρων μηχανημϊτων κ.λπ.) που οφεύλονται ςε μη τόρηςη των ςυμβατικών 

όρων, των υποδεύξεων τησ Τπηρεςύασ, των ιςχυουςών διατϊξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όςον δεν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό ςτα ςυμβατικϊ τεύχη: Οι πϊςησ φύςεωσ  δαπϊνεσ 

για τισ εργοταξιακϋσ οδούσ που προκύπτουν από τη μεθοδολογύα καταςκευόσ του  Αναδόχου  και  

απαιτούνται  για  την  αςφαλό  διακύνηςη  εξοπλιςμού  και  υλικών καταςκευόσ  του  Ϊργου  (μύςθωςη  

ό  εξαςφϊλιςη  δικαιωμϊτων  διϋλευςησ  από  ιδιωτικό ϋκταςη, καταςκευό των οδών ό βελτύωςη 

υπαρχουςών, ςόμανςη, ςυντόρηςη), καθώσ και  οι  δαπϊνεσ  εξαςφϊλιςησ  των  αναγκαύων  χώρων  

απόθεςησ  των  πλεοναζόντων  ό ακαταλλόλων προώόντων εκςκαφών (καταβολό τιμόματοσ προσ 

ιδιοκτότεσ,  αν απαιτεύται, εξαςφϊλιςη ςχετικών αδειών, καταςκευό οδών προςπϋλαςησ ό επϋκταςη ό 

βελτύωςη υπαρχουςών) και η τελικό διαμόρφωςη των χώρων μετϊ την περαύωςη των εργαςιών, 

ςύμφωνα με τουσ εγκεκριμϋνουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ. 

1.23 Οι  δαπϊνεσ  των  προεργαςιών  ςτισ  παλιϋσ  ό  νϋεσ  επιφϊνειεσ  οδοςτρωμϊτων  για  την 

εφαρμογόαςφαλτικών  επιςτρώςεων  επ'  αυτών,  όπωσ  π.χ.  ςκούπιςμα,  καθαριςμόσ, δημιουργύα  

οπών  αγκύρωςησ  (πικούνιςμα),  καθώσ  και  οι  δαπϊνεσ  μεταφορϊσ  και απόθεςησ των προώόντων 

που παρϊγονται ωσ αποτϋλεςμα των παραπϊνω εργαςιών. 

1.24 Οι δαπϊνεσ διϊνοιξησ τομών ό οπών ςτα τοιχώματα υφιςταμϋνων αγωγών, φρεατύων, τεχνικών 

ϋργων κ.λπ., με οποιαδόποτε μϋςα, για τη ςύνδεςη νϋων ςυμβαλλόντων αγωγών, εκτόσ αν 

προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό προσ τούτο ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ.  

1.25 Οι δαπϊνεσ των ειδικών μελετών, που προβλϋπεται ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ να εκπονηθούν από 

τον Ανϊδοχο χωρύσ ιδιαύτερη αμοιβό, όπωσ μελϋτεσ ςύνθεςησ ςκυροδεμϊτων και αςφαλτομιγμϊτων, 

μελϋτεσ ικριωμϊτων κ.λπ.  

1.26 Οι δαπϊνεσ ϋκδοςησ των απαιτουμϋνων αδειών εκτϋλεςησ εργαςιών από τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ, την 

Πολεοδομύα και τουσ Οργανιςμούσ Κοινόσ Ψφελεύασ, εκτόσ αν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό προσ 

τούτο ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ.  
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1.27 Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την εξαςφϊλιςη τησ ςυνεχούσ και απρόςκοπτησ λειτουργύασ των 

υπαρχόντων ςτην περιοχό του Ϊργου δικτύων (δύκτυα ύδρευςησ, ϊρδευςησ, αποχϋτευςησ και 

αποςτρϊγγιςησ, τϊφροι, διώρυγεσ, υδατορϋματα κ.λπ.), τα οπούα επηρεϊζονται από την εκτϋλεςη των 

εργαςιών, και ιδιαύτερα όταν: 

 τα δύκτυα εύναι ςχετικϊ ανεπαρκό και ευαύςθητα ςε δυςμενό μεταχεύριςη, 

 θα επιβαρυνθεύ υπϋρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανϊδοχοσ δεν λϊβει μϋτρα για να 

αποτρϋψει την εύςοδο φερτών υλών από τισ χωματουργικϋσ, κυρύωσ, ό ϊλλεσ εργαςύεσ. 

Οι τιμϋσ μονϊδασ του παρόντοσ Σιμολογύου προςαυξϊνονται κατϊ το ποςοςτό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 

και Οφϋλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οπούο περιλαμβϊνονται οι πϊςησ φύςεωσ δαπϊνεσ οι οπούεσ δεν 

μπορούν να κατανεμηθούν ςε ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ αλλϊ αφορούν ςυνολικϊ το κόςτοσ του ϋργου 

όπωσ, κρατόςεισ ό υποχρεώςεισ αυτού, όπωσ δαπϊνεσ διούκηςησ και επύβλεψησ του Ϊργου, ςόμανςησ 

εργοταξύων, φόροι, δαςμού, αςφϊλιςτρα, τόκοι κεφαλαύων κύνηςησ, προμόθειεσ εγγυητικών 

επιςτολών, ϋξοδα λειτουργύασ γραφεύων κ.λπ., τα επιςφαλό ϋξοδα πϊςησ φύςεωσ καθώσ και το 

προςδοκώμενο κϋρδοσ από την εκτϋλεςη των εργαςιών. 

Σο ωσ ϊνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανϋρχεται ςε δϋκα οκτώ τοισ εκατό (18%) του προώπολογιςμού των 

εργαςιών, όπωσ αυτόσ προκύπτει βϊςει των τιμών του Σιμολογύου Προςφορϊσ του αναδόχου, 

ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, και διακρύνεται ςε: 

(α) ταθερϊ ϋξοδα, δηλαδό ϊπαξ αναλαμβανόμενα κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ, τα οπούα 

περιλαμβϊνουν τισ δαπϊνεσ: 

1) Εξαςφϊλιςησ και διαρρύθμιςησ εργοταξιακών χώρων, για την ανϋγερςη κύριων και βοηθητικών 

εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων π.χ. γραφεύων, εργαςτηρύων και λοιπών εγκαταςτϊςεων του 

Αναδόχου ό ϊλλων, εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

2) Ανϋγερςησ κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων του Αναδόχου ό ϊλλων, 

εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

3) Περύφραξησ ό/και διατϊξεων επιτόρηςησ εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων και χώρων εκτϋλεςησ 

εργαςιών εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

4) Εξοπλιςμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων για τη διαςφϊλιςη 

λειτουργικόσ ετοιμότητασ, εξαςφϊλιςησ ύδρευςησ, ηλεκτρικού ρεύματοσ, τηλεφωνικόσ ςύνδεςησ 

και αποχϋτευςησ, καθώσ και λοιπών απαιτουμϋνων ευκολιών, ςύμφωνα με τουσ όρουσ 

δημοπρϊτηςησ. 
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5) Απομϊκρυνςησ κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων μετϊ την περαύωςη του 

ϋργου, καθώσ και οι δαπϊνεσ αποκατϊςταςησ των χώρων κατϊ τρόπο αποδεκτό και ςύμφωνα με 

τουσ εγκεκριμϋνουσ Περιβαλλοντικούσ Όρουσ. 

6) Κινητοπούηςησ (ειςκόμιςησ ςτο εργοτϊξιο) του απαιτούμενου εξοπλιςμού γενικόσ χρόςησ (π.χ. 

γερανού, οχόματα μεταφορϊσ προςωπικού), όπωσ προβλϋπεται ςτο χρονοδιϊγραμμα του ϋργου 

και αποκινητοπούηςησ με το πϋρασ του προβλεπόμενου χρόνου απαςχόληςησ. 

7) Οι δαπϊνεσ επιςκόπηςησ των μελετών του ϋργου και τυχόν ςυμπληρώςεισ τροποποιόςεισ, 

εφόςον δεν περιλαμβϊνονται ςτο ϊμεςο κόςτοσ. 

8) Οι δαπϊνεσ ςυμπλόρωςησ των ΑΤ/ΥΑΤ (χϋδιο Αςφϊλειασ και Τγεύασ/Υϊκελοσ Αςφϊλειασ και 

Τγεύασ), ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ. 

9) Για φόρουσ. 

10) Για εγγυητικϋσ. 

11) Αςφϊλιςησ του ϋργου. 

12) Προςυμβατικού ςταδύου. 

13) Διϊθεςησ μϋςων ατομικόσ προςταςύασ. 

14) Για επιςφαλό ϋξοδα πϊςησ φύςεωσ (π.χ. εξεύρεςησ χώρων γραφεύων και λοιπών εγκαταςτϊςεων, 

χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτόςεωσ για μελϋτεσ που μπορεύ να προκύψουν κατϊ την πορεύα 

των εργαςιών, εκτεταμϋνεσ διαφωνύεσ και απαύτηςη ιςχυρόσ νομικόσ υποςτόριξησ, απαιτόςεισ για 

μϋτρα προςταςύασ από μη ληφθεύςεσ υπόψη ακραύεσ επιτόπου ςυνθόκεσ, κλοπϋσ μη καλυπτόμενεσ 

από αςφϊλιςη). 

(β) Φρονικώσ ςυνηρτημϋνα ϋξοδα, δηλαδό εξαρτώμενα από τη χρονικό διϊρκεια τησ ςύμβαςησ, τα 

οπούα περιλαμβϊνουν τισ δαπϊνεσ: 

• Φρόςεωσ - λειτουργύασ των εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων και ευκολιών (περιλαμβϊνει τη χρόςη 

των εγκαταςτϊςεων και χώρων καθαρών ςύμφωνα με τισ προβλϋψεισ των εγκεκριμϋνων 

Περιβαλλοντικών Όρων) 

• Προςωπικού γενικόσ επιςταςύασ και διούκηςησ του Αναδόχου και υπό την προώπόθεςη μόνιμησ και 

αποκλειςτικόσ απαςχόληςησ ςτο ϋργο (ςε περύπτωςη μη μόνιμησ και αποκλειςτικόσ απαςχόληςησ 

θα λαμβϊνεται υπόψη ο χρόνοσ απαςχόληςησ και η διαθεςιμότητα ςτο ϋργο). Ανηγμϋνεσ 

περιλαμβϊνονται και οι δαπϊνεσ για προβλεπόμενεσ νόμιμεσ αποζημιώςεισ. Σο επιςτημονικό 

προςωπικό και οι επιςτϊτεσ, με εξειδικευμϋνο αντικεύμενο (π.χ. χωματουργικϊ, τεχνικϊ, αςφαλτικϊ) 

δεν περιλαμβϊνονται. 
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• Νομικόσ υποςτόριξησ 

• Εξωτερικών τεχνικών ςυμβούλων με ad hoc μετϊκληςη 

• Για την εκτϋλεςη των καθηκόντων τησ παραπϊνω κατηγορύασ προςωπικού π.χ. χρόςη αυτοκινότων 

• Λειτουργύασ μηχανημϊτων γενικόσ χρόςησ π.χ. γερανού, οχόματα μεταφορϊσ προςωπικού 

• Μετρόςεων γενικών δεικτών και παραμϋτρων που προβλϋπονται ςτουσ εγκεκριμϋνουσ 

περιβαλλοντικούσ όρουσ και λόψη μϋτρων για ςυμμόρφωςη προσ αυτούσ 

• υντόρηςησ του ϋργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

• Σόκοι κεφαλαύων κύνηςησ και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόςτοσ 

• Σο αναλογούν, ςε ςχϋςη με τη ςυμμετοχό του ςτον κύκλο εργαςιών τησ επιχεύρηςησ, κόςτοσ ϋδρασ 

επιχεύρηςησ ό/και λειτουργύασ κοινοπραξύασ 

Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α) επύ των λογαριαςμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 

Ϊργου. 

Εϊν προκύψει ανϊγκη εκτϋλεςησ εργαςιών που παρουςιϊζουν διαφορετικϊ χαρακτηριςτικϊ ϋναντι 

παρεμφερών προσ αυτϋσ εργαςιών που περιλαμβϊνονται ςτο παρόν Σιμολόγιο, αποδεκτϊ όμωσ 

ςύμφωνα με τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ, ό εργαςιών που επιμετρώνται διαφορετικϊ, οι εργαςύεσ 

αυτϋσ εύναι δυνατόν να αναχθούν ςε ϊρθρα του παρόντοσ Σιμολογύου με αναγωγό των μεγεθών τουσ 

ςύμφωνα με το ακόλουθο παρϊδειγμα: 

(1) Διϊτρητοι ςωλόνεσ ςτραγγιςτηρύων, αγωγού αποχϋτευςησ ομβρύων και ακαθϊρτων από 

ςκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαςτικό διϊμετρο DN χρηςιμοποιούμενου ςωλόνα διαφορετικό από τισ αναφερόμενεσ ςτα 

υποϊρθρα των αντιςτούχων ϊρθρων του παρόντοσ Σιμολογύου και για αντύςτοιχο υλικό καταςκευόσ, 

κατηγορύα αντοχόσ και μϋθοδο προςταςύασ, θα γύνεται αναγωγό του μόκουσ του χρηςιμοποιούμενου 

ςωλόνα ςε μόκοσ ςωλόνα τησ αμϋςωσ μικρότερησ ςτο παρόν Σιμολόγιο ονομαςτικόσ διαμϋτρου, με 

βϊςη το λόγο: 

DN / DM 

όπου DN: Ονομαςτικό διϊμετροσ του χρηςιμοποιούμενου ςωλόνα 



Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης                                                              

                       

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Αν δεν υπϊρχει μικρότερη διϊμετροσ ωσ DM θα χρηςιμοποιεύται η αμϋςωσ μεγαλύτερη υπϊρχουςα 

διϊμετροσ. 

(2) Μόρφωςη αρμών με προκαταςκευαςμϋνεσ πλϊκεσ τύπου FLEXCELL ό αναλόγου 

Για πϊχοσ DN χρηςιμοποιούμενησ πλϊκασ μεγαλύτερο από το πϊχοσ τησ ςυμβατικόσ πλϊκασ του 

παρόντοσ τιμολογύου (12 mm), θα γύνεται αναγωγό τησ επιφϊνειασ τησ χρηςιμοποιούμενησ πλϊκασ ςε 

επιφϊνεια ςυμβατικόσ πλϊκασ πϊχουσ 12 mm, με βϊςη το λόγο: 

DN / 12 

όπου DN: Σο πϊχοσ τησ χρηςιμοποιούμενησ πλϊκασ ςε mm. 

(3) τεγϊνωςη αρμών με ταινύεσ τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλϊτοσ ΒN χρηςιμοποιούμενησ ταινύασ μεγαλύτερο από το πλϊτοσ τησ ςυμβατικόσ ταινύασ του 

παρόντοσ Σιμολογύου (240 mm), θα γύνεται αναγωγό του μόκουσ τησ χρηςιμοποιούμενησ ταινύασ ςε 

μόκοσ ςυμβατικό ταινύασ πλϊτουσ 240 mm, με βϊςη το λόγο: 

ΒN  / 240 

όπου ΒΝ: Σο πλϊτοσ τησ χρηςιμοποιούμενησ ταινύασ ςε mm 

Παρεμφερόσ πρακτικό μπορεύ να ϋχει εφαρμογό και ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ ϊρθρων του παρόντοσ 

Σιμολογύου. 

Όπου ςτα επιμϋρουσ ϊρθρα υπϊρχει αναφορϊ ςε ΕΣΕΠ των οπούων ϋχει αρθεύ με απόφαςη η 

υποχρεωτικό εφαρμογό, η ςχετικό αναφορϊ μπορεύ να αντιςτοιχύζεται με αναφορϊ ςε ΠΕΣΕΠ ό ϊλλο 

πρότυπο που θα περιλαμβϊνεται ςε ςχετικό πύνακα ςτουσ γενικούσ όρουσ του παρόντοσ. 

 

Β3 Καταςκευό περύφραξησ με ςιδηρϊ κιγκλιδώματα 

Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΟΙΚ 6402 

 DM: Η αμϋςωσ μικρότερη διϊμετροσ ςωλόνα που περιλαμβϊνεται ςτο παρόν 

Σιμολόγιο. 

Β. ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
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Εφαρμόζεται το ϊρθρο Ε-4.2 του ΝΕΣ Οδοποιύασ, ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 03-04-01-00 Σιμό ανϊ 

χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ: 

Αριθμητικώσ: 2,00 

 

 

Δ1. Δένδρα 

Προμόθεια καλλωπιςτικών δϋνδρων με τισ δαπϊνεσ ςυςκευαςύασ, φορτοεκφόρτωςησ και μεταφορϊσ 

ςτον τόπο του ϋργου, τυχόν προςωρινόσ αποθόκευςησ και ςυντόρηςησ ςτο φυτώριο του εργοταξύου, 

πλαγύων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατϊ την μεταφορϊ, τισ δαπϊνεσ του εργατοτεχνικού 

προςωπικού και μϋςων που θα απαςχοληθούν, καθώσ και όποια ϊλλη δαπϊνη απαιτεύται για την 

διατόρηςη των δϋνδρων ςε αρύςτη κατϊςταςη μϋχρι και τη φύτευςό τουσ, ςύμφωνα με την 

φυτοτεχνικό μελϋτη και την ΕΣΕΠ 10-09-01-00. 

 

Δ1.1 Δϋνδρα κατηγορύασ Δ1 Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΠΡ-5210 Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) 

ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ: Σρύα ευρώ και πενόντα λεπτϊ 

Αριθμητικώσ: 3,50 

Δ1.2 Δϋνδρα κατηγορύασ Δ2 Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΠΡ-5210 Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) 

ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ:ϋξι ευρώ και πενόντα λεπτϊ 

Αριθμητικώσ: 6,50 

 

Ε2 Άνοιγμα λάκκων ςε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρόσ 

Ωνοιγμα λϊκκων ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ-ημιβραχώδεσ με εργαλεύα χειρόσ, καθώσ και καθαριςμόσ και 

αποκομιδό των υπολειμμϊτων ριζών και των αχρόςτων υλικών, ςύμφωνα με την φυτοτεχνικό μελϋτη 

Ε. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΑΙΝΟΤ 

Δ. ΥΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 
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και την ΕΣΕΠ 10-05-01-00. την τιμό περιλαμβϊνονται όλεσ οι δαπϊνεσ του απαιτουμϋνου 

εργατοτεχνικού προςωπικού, εργαλεύων και μϋςων.. 

Ε2.1 Ωνοιγμα λϊκκων διαςτϊςεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m 

Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΠΡ 5130 Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) 

ΕΤΡΨ Ολογρϊφωσ: εβδομόντα πϋντε λεπτϊ 

Αριθμητικώσ: 0,75 

 

 

 

 

 

 

 

Σο τιμολόγιο αυτό ϋχει εγκριθεύ με Κοινό Τπουργικό Απόφαςη των Τπουργών Γεωργύασ και 

ΠΕ.ΦΨ.Δ.Ε. και δημοςιεύθηκε ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ ΥΕΚ 681/3.9.93 με διορθώςεισ 

ςφαλμϊτων ςτο ΥΕΚ 614/8.8.94 

Η απόφαςη ϋγκριςησ και το Σιμολόγιο δημοςιεύονται ςτη ςυνϋχεια. 

Ϊγκριςη αναλυτικού τιμολογύου αναδαςωτικών ϋργων (Α.Σ.Α.Ε.) 

Ϊχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατϊξεισ του Νόμου 998/79 "Περύ προςταςύασ των δαςών και δαςικών εν γϋνει εκτϊςεων τησ 

χώρασ"- Ωρθρα 15 ϋωσ και 37. 

2. Σισ διατϊξεισ του Νόμου 1418/84 "Περύ δημοςύων ϋργων και ρυθμύςεων ςυναφών θεμϊτων", 

Ωρθρα 18 παρ.4 και ϊρθρο 19παρ.3. 

3. Σισ διατϊξεισ του Π.Δ.146/88 "Περύ οργϊνων που αποφαςύζουν ό γνωμοδοτούν και ειδικϋσ 

ρυθμύςεισ ςε θϋματα ϋργων που εκτελούνται από Τπηρεςύεσ του Τπ. Γεωργύασ", Ωρθρο 5 παρ.2. 

Σιμολόγιο Ϊργων Αναδϊςωςησ 
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4. Σην Τ. 2015/353362/1.6.93 απόφαςη Πρωθυπουργού και Τπουργού Γεωργύασ για την ανϊθεςη, 

αρμοδιοτότων ςτουσ Τφυπουργούσ Γεωργύασ. 

5. Σησ 18620/751/29.3.71 απόφαςη Τπ. Γεωργύασ, για ϋγκριςη προςωρινού αναλυτικού τιμολογύου 

αναδαςωτικών και φυτωριακών εργαςιών. 

6. Σην 71156/2492/26.6.89 Δ/γό του Ειδικού Γραμματϋα Δαςών για εκτϋλεςη χρονικών ςπουδών 

αναδαςωτικών εργαςιών. 

7. Σην 6/22.6.93 πρϊξη του Σεχνικού υμβουλύου Δαςών του Τπουργεύου Γεωργύασ. 

Αποφαςύζουμε 

1. Εγκρύνουμε το Αναλυτικό Σιμολόγιο Αναδαςωτικών Ϊργων (Α.Σ.Α.Ε.), όπωσ ςυντϊχθηκε από το 

Σμόμα Αναδαςώςεων, θεωρόθηκε από τη Δ/νςη Αναδαςώςεων και Ο.Τ. τησ Γενικόσ Γραμματεύασ 

Δαςών και γνωμϊτευςε θετικϊ το Σεχνικό υμβούλιο Δαςών. 

2. Σο Α.Σ.Α.Ε. εφαρμόζεται υποχρεωτικϊ κατϊ τη ςύνταξη των μελετών αναδαςώςεων και κατϊ τη 

ςύνταξη πρωτοκόλλων τιμών μονϊδασ νϋων εργαςιών, για τα δημοπρατούμενα από τη 

δημοςύευςη τησ παρούςησ και ςτο εξόσ ϋργα αναδαςώςεων. 

Από τισ διατϊξεισ τησ παρούςησ δεν προκύπτει δαπϊνη για τον Κρατικό Προώπολογιςμό. Η απόφαςη 

αυτό και η ςχετικό ανϊλυςη τιμών να δημοςιευθούν ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ.  

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΔΑΨΣΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ (Με κανονιςμούσ) Α.Σ.Α.Ε. 

ΕΙΑΓΨΓΗ  

1.ΙΦΤ 

Σο παρόν αναλυτικό τιμολόγιο αναδαςωτικών ϋργων (ΑΣΑΕ) ϋχει εφαρμογό ςτα ϋργα εγκατϊςταςησ, 

με φύτευςη ό ςπορϊ, δαςοςυςτϊδων ό θαμνοςυςτϊδων (δϊςωςη και αναδϊςωςη), ϊςχετα με τον 

κύριο ςκοπό, που αυτϋσ προορύζονται να εκπληρώςουν, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των ϋργων 

ςυντόρηςησ τουσ, μϋχρι το ςτϊδιο τησ πυκνοφυτεύασ. 

Για επιμϋρουσ εργαςύεσ που δεν καλύπτονται από το παρόν τιμολόγιο, θα γύνεται χρόςη των 

αντιςτούχων εγκεκριμϋνων αναλύςεων ςυναφών εργαςιών. 

2. ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ 

Οι τιμϋσ εφαρμογόσ περιλαμβϊνουν όλεσ τισ δαπϊνεσ, όπωσ τισ δαπϊνεσ για την προμόθεια των 

αναγκαύων υλικών, τη μεταφορϊ και χρόςη μηχανημϊτων, την αμοιβό του απαςχολούμενου 
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προςωπικού με τισ νόμιμεσ προςαυξόςεισ (ΙΚΑ κλπ.), για την ολοκληρωμϋνη και ϋντεχνη εκτϋλεςη των 

εργαςιών ςύμφωνα με την περιγραφό των ϊρθρων, τισ ιςχύουςεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τουσ 

όρουσ δημοπρατόςεωσ. 

Οι τιμϋσ εφαρμογόσ του παρόντοσ τιμολογύου ιςχύουν ανεξϊρτητα από το αν χρηςιμοποιούνται τα 

μηχανόματα που αναφϋρονται ό ϊλλου τύπου ό με πρόςθετα εξαρτόματα, καινούρια ό 

μεταχειριςμϋνα, ακόμα και ςτην περύπτωςη που οι εργαςύεσ εκτελούνται μερικώσ ό ολικώσ με 

εργϊτεσ. 

3. ΥΤΣΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

Σο φυτευτικό υλικό (φυτϊρια-ςπόροι) χορηγεύται από τη Δαςικό Τπηρεςύα ςτον ανϊδοχο του ϋργου. 

4. ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΤΜΒΟΛΑ-ΤΝΣΜΗΕΙ 

μ = κϋντρα μόκουσ 

μ2 = τετραγωνικϊ μϋτρα  

μ3 = κυβικϊ μϋτρα  

ςτρεμ. = ςτρϋμματα 

λύτρ = λύτρα 

χλγ = χιλιόγραμμα  

κ.υ. = κυβικϋσ υϊρδεσ  

ώρ. = ώρεσ 

ημ. = ημϋρεσ  

δρχ. = δραχμϋσ 

Η.Δ. = Ημερόςια δαπϊνη  

Σ.Ε. = Σιμό εφαρμογόσ 

ΣΙΜΕ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

2.000 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΑΚΚΨΝ ΥΤΣΕΤΗ 
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Διϊνοιξη ενόσ λϊκκου φύτευςησ ςε ϋδαφοσ πϊςησ φύςεωσ, εκτόσ βραχώδουσ, ςε επιλεγμϋνεσ θϋςεισ ό 

αποςτϊςεισ κανονικού φυτευτικού ςυνδϋςμου και με οριςμϋνεσ ελϊχιςτεσ διαςτϊςεισ, χωρύσ 

πρόςθετη αμοιβό, για διϊνοιξη μεγαλύτερων λϊκκων. 

ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ 

Ο πραγματικόσ αριθμόσ λϊκκων 

2.200 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΑΚΚΨΝ ΥΤΣΕΤΗ ΜΕ ΕΡΓΑΣΕ 

Εργαςύα ανηγμϋνη ςυμβατικϊ ςε ώρεσ ανειδύκευτου εργϊτη 

2.220 ε ϋδαφοσ ακατϋργαςτο 

2.221 Με ελϊχιςτη διϊςταςη επιφανειακόσ διατομόσ 0.3 μ. και βϊθοσ 0.3 μ. 

Ανειδύκευτοσ εργϊτησ ώρεσ 0.1 Φ(111) = 1,46 

 Σ.Ε. = 1,46€  

 

3.000 ΥΤΣΕΤΗ-ΠΟΡΑ 

Για τη δημιουργύα δαςοςυςτϊδων ό θαμνοςυςτϊδων 

3.100 ΥΤΣΕΤΗ ΔΑΙΚΨΝ ΥΤΣΑΡΙΨΝ: 

ςε επιλεγμϋνεσ θϋςεισ διϊςπαρτα ό ςε κανονικό φυτευτικό ςύνδεςμο με εργϊτεσ. Σιμό εφαρμογόσ για 

φύτευςη ενόσ φυταρύου. την τιμό περιλαμβϊνονται: 

- Η Προςταςύα και ςυντόρηςη των φυταρύων ςτο χώρο του ϋργου, με τη λόψη των 

αναγκαύων μϋτρων όπωσ: ςκύαςη, πότιςμα, παρϊχωςη κλπ., ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τουσ 

επιβλϋποντοσ. 

- Η προςϋγγιςη των φυταρύων ςτισ θϋςεισ φύτευςησ. 

- Η διαμόρφωςη των λϊκκων ςτην περύπτωςη φύτευςησ, ςε λϊκκουσ ό αυλακώςεισ και η 

διϊνοιξη λϊκκων ό οπών ό ςχιςμών, ςτισ λοιπϋσ περιπτώςεισ. 

- Η αφαύρεςη των πλαςτικών ςϊκων από τα βολόφυτα ό η διαμόρφωςη και τακτοπούηςη 

μϋςα ςτο λϊκκο του ριζικού ςυςτόματοσ ςτα γυμνόριζα. 
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- Η επιλογό του χώματοσ που βρύςκεται γύρω από το λϊκκο και η τμηματικό πλόρωςη των 

λϊκκων, με ςυμπύεςη του χώματοσ πληρώςεωσ, μϋχρι το ριζικό κόμβο. 

- Η διαμόρφωςη λεκϊνησ ςυγκρϊτηςησ νερού βϊθουσ τουλϊχιςτον 0.1 μ. και εμβαδού 0.3 ϋωσ 

0.5 μ2 ςε περύπτωςη χαμηλόσ φύτευςησ ό η δημιουργύα λοφύςκου ςε περύπτωςη υψηλόσ 

φύτευςησ. 

την τιμό δεν περιλαμβϊνεται η αξύα των φυταρύων, τα οπούα χορηγούνται από τη Δαςικό Τπηρεςύα 

ςτον ανϊδοχο και παραδύδονται ςτο χώρο του ϋργου. 

Η αξύα των φυταρύων, που για οποιοδόποτε λόγο καταςτρϊφηκαν, κατϊ το χρονικό διϊςτημα από την 

παρϊδοςη τουσ ςτον ανϊδοχο, μϋχρι την οριςτικό παραλαβό του ϋργου και υπερβαύνουν ςε ποςότητα 

το 20% τησ ποςότητασ που παραδόθηκε, καταλογύζεται ςε βϊροσ του αναδόχου, με τιμό υπολογιςμού 

την τιμό διϊθεςησ των φυταρύων, από τα κρατικϊ φυτώρια, κατϊ το χρόνο τησ οριςτικόσ παραλαβόσ. 

ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ 

Επιμετρώνται και παραλαμβϊνονται ζώντα φυτϊρια, με υποχρϋωςη του αναδόχου να τα ςυντηρεύ, 

μϋχρι την οριςτικό παραλαβό του ϋργου φύτευςησ, χωρύσ πρόςθετη αμοιβό, πϋρα από την αμοιβό για 

εργαςύεσ ςυντόρηςησ, που τυχόν ορύζονται και όπωσ κατϊ εύδοσ και ποςότητα ορύζονται ςτα τεύχη 

δημοπρϊτηςησ του ϋργου. 

Για φυτϊ των οπούων η φύτευςη ϋχει πιςτοποιηθεύ και τα οπούα δεν ϋχουν επιβιώςει κατϊ την 

οριςτικό παραλαβό, ςε ποςοςτό μεγαλύτερο του 10% των μετρηθϋντων κατϊ την προςωρινό 

παραλαβό, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην εκ νϋου φύτευςη, ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του 

επιβλϋποντοσ, χωρύσ πρόςθετη αμοιβό και με καταλογιςμό ςε βϊροσ του, τησ δαπϊνησ ςυντόρηςησ, ςε 

εύδοσ και ποςότητα που ϋχει προβλεφθεύ και με τιμϋσ που ιςχύουν κατϊ τη νϋα φύτευςη. 

Εργαςύα ανηγμϋνη ςυμβατικϊ ςε ώρεσ ανειδύκευτου εργϊτη 

3.110 Υύτευςη βολοφύτων ό γυμνορύζων φυτών ςε αυλακώςεισ ό λϊκκουσ 

3.112 Βϊθουσ μϋχρι 0.50 μ. 

Εργϊτησ ανειδύκευτοσ ώρεσ 0.10Φ(111) = 1,46 

Σ.Ε.  = 1,46 € 

4.000 ΤΝΣΗΡΗΗ 
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Περιλαμβϊνονται οι προβλεπόμενεσ από τα τεύχη δημοπρϊτηςησ εργαςύεσ για επιβύωςη των φυτών 

κατϊ τα πρώτα 3 ϋωσ 5 ϋτη, μετϊ το ϋτοσ φύτευςησ και πϊντωσ όχι πϋρα από το ςτϊδιο τησ 

πυκνοφυτεύασ. 

ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ 

Μετρώνται τα ζώντα φυτϊ κατϊ την ϋναρξη του ϋργου ςυντόρηςησ και μετϊ τη βεβαύωςη περϊτωςησ 

του και πϊντωσ όχι πριν από τη λόξη τησ ξηροθερμικόσ περιόδου, όπωσ αυτό ορύζεται ςτα τεύχη 

δημοπρϊτηςησ ό προκύπτει από τα ςτοιχεύα του πληςιϋςτερου, κλιματολογικϊ, ςτο χώρο 

αναδαςώςεων, μετεωρολογικού ςταθμού. 

ε περύπτωςη απώλειασ φυτών ςε ποςοςτό μεγαλύτερο του 10% τησ αρχικόσ μϋτρηςησ, ο ανϊδοχοσ 

του ϋργου ςυντόρηςησ υποχρεούται ςτην εκ νϋου φύτευςη, ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του 

επιβλϋποντοσ, χωρύσ πρόςθετη αμοιβό και με καταλογιςμό ςε βϊροσ του, τησ δαπϊνησ ςυντόρηςησ, ςε 

εύδοσ και ποςότητα που ϋχει προβλεφθεύ και με τιμϋσ που ιςχύουν κατϊ τη νϋα φύτευςη. 

4.100 ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΒΛΑΣΗΕΨ (ΒΟΣΑΝΙΜΑ) και ΚΑΛΙΜΑ,  

με τα χϋρια ςε ϋκταςη ενόσ μ2 γύρω από το κϊθε φυτό και βϊθοσ 0.1 μ. 

Εργαςύα ανηγμϋνη ςυμβατικϊ ςε ώρεσ ανειδύκευτου εργϊτη. 

Εργϊτησ ανειδύκευτοσ ώρεσ 0.035Φ(111)  = 0,51 

Σ.Ε./φυτό            =           0,51 € 

 

4.300 ΠΟΣΙΜΑ 

Πότιςμα φυτών ςε ποςότητα νερού 15 χλγ. ανϊ φυτό την τιμό περιλαμβϊνεται: Α) Η αξύα του νερού 

ό η δαπϊνη ϊντληςησ. 

Β) Η μεταφορϊ του νερού ςτο χώρο αναδϊςωςησ και ςε κατϊ παραδοχό απόςταςη 5 χιλιομϋτρων.  

Γ) Η διανομό του νερού ςτα φυτϊ. 

Δ) Η φθορϊ και απόςβεςη των χρηςιμοποιούμενων υλικών. 

Για τυχόν αναγκαύα μεταφορϊ νερού ςε απόςταςη μεγαλύτερη των 5 χιλ. καταβϊλλεται το νόμιμο ανϊ 

τονοχιλιόμετρο κόμιςτρο. 
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Τλικϊ και εργαςύα ανηγμϋνα ωσ εξόσ: 

Νερό 0.015X(021)  = 0,04 

Εργϊτησ ανειδύκευτοσ ώρεσ 0.008Φ(111)  = 0,12 Αυτοκύνητο βυτιοφόρο 6 τόνων 

Η.Δ./1700=0.0006Φ(510)= 0,24 

Σ.Ε. /φυτό = 0,40 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΜΠ 1. Προμόθεια από το εμπόριο, μεταφορϊ και τοποθϋτηςη 

ΕΜΠ 1.1 Πυροςβεςτικόσ κρουνόσ 

Προμόθεια από το εμπόριο, μεταφορϊ και τοποθϋτηςη πυροςβεςτικού κρουνού ςτη θϋςη που 

προτεύνεται να εγκαταςταθούν. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) ΕΤΡΨ 300,00 

ΕΜΠ 1.2 Ξύλινη ϋτοιμη Ενημερωτικό πινακύδα ειςόδου εμπορύου 

Προμόθεια από το εμπόριο, μεταφορϊ και τοποθϋτηςη Πινακύδασ υποδοχόσ (πληροφόρηςησ) η οπούα 

θα τοποθετηθεύ ςε κεντρικό και κομβικό ςημεύο και θα ϋχει ςαν κύριο περιεχόμενο ϋνα θεματικό 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
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χϊρτη ςτον οπούο εμφανύζονται οι υφιςτϊμενοι δρόμοι και τα μονοπϊτια, κύρια τοπωνύμια και 

χαρακτηριςτικϊ ςημεύα για τον προςανατολιςμό του επιςκϋπτη. τον ύδιο χϊρτη θα ςημειώνεται η 

θϋςη του επιςκϋπτη, ενώ ςε εμφανό θϋςη θα προβϊλλονται ο κανονιςμόσ λειτουργύασ και ο 

υπεύθυνοσ φορϋασ λειτουργύασ. 

Σο περιεχόμενο του χϊρτη που θα τοποθετηθεύ ςτην πινακύδα υποδοχόσ δύνεται ςτα ςχϋδια που 

επιςυνϊπτονται ςτην μελϋτη. 

Θα εύναι καταςκευαςμϋνη από επύπεδο φύλλο κρϊματοσ αλουμινύου τύπου AlMg2 ελϊχιςτου πϊχουσ 

3mm, η εμπρόςθια όψη του οπούου θα καλύπτεται πλόρωσ από ειδικό αντανακλαςτικό μεμβρϊνη 

τύπου Ι και θα φϋρει αναγραφϋσ και ςύμβολα οποιουδόποτε ύψουσ, από αντανακλαςτικό μεμβρϊνη 

υψηλόσ αντανακλαςτικότητασ τύπου ΙΙ. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) ΕΤΡΨ 400,00 

ΕΜΠ 1.2 Πϋτρινη Καρούτα 

Προμόθεια από το εμπόριο, μεταφορϊ και τοποθϋτηςη πϋτρινησ καρούτασ η οπούα θα τοποθετηθεύ 

ςτην πϋτρινη βρύςη που θα καταςκευαςθεύ. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) ΕΤΡΨ 80,00 

 

 



Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης                                                              

                       

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 


