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Σελίδα 4 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 

Το παρόν τιμολόγιο περιλαμβάνει τις παρακάτω αναφερόμενες ΟΜΑΔΕΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1746 Β’/19-05-2017 όπως αυτά ισχύουν σήμερα: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 

 

(Προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ομάδες ομοειδών εργασιών με έλεγχο 

ομαλότητας) 

 

Ο.Ο.Ε. Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Ο.Ο.Ε. Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

Ο.Ο.Ε. Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

Ο.Ο.Ε. Δ : ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

 

 

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

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην 

περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδας περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 

στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 

των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
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Σελίδα 5 

δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα 

του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

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

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 

τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 

φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 

φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και 

τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 

μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, 

σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 

Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερ-εργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 

(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 

ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις 

ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 

ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 

έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 

ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων 

των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για 

την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης 

γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, 

ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών 

εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτούμενων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 

απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης 
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Σελίδα 6 

των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 

Περιβαλλοντικούς Όρους. 

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

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 

ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτήματων 

παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, 

στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή 

των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του 

απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 

φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων 

προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση 

των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους 

(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και 

αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 

ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 

εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 

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

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

συγκεκριμένου έργου. 

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

μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές 

καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 

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

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 

μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 

πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 

πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι 



ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΟΔΟΥ Π-Π ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 101+850 

(ΘΕΣΗ ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ)» (Α.Σ.2181) 

 

 

 

 

 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Σελίδα 7 

δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 

ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) 

και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

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

φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 

μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή 

του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται 

τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, 

η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, 

τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον 

χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 

καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 

αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 

διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.12 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 

προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 

παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 

επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων. 

1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κλπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 

τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  
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(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους 

για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑ κλπ.),  

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

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του 

Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω 

αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα 

άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 

υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

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

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 

απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 

χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 

σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 

σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 

της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 

προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την 

πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 

εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 

επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται 

για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 

εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, 

οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 

εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας 
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υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες 

σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και 

Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 

χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 

μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 

εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 

πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

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

δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 

εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 

φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 

αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται 

τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός 

αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., 

καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού 

και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 

οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα 

συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 

εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή 

τους. 

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

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, 
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Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 

τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

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

για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση 

των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 

μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη 

τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 

και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

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

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού 

και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από 

ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), 

καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων 

ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, 

εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 

υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

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

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 

δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 

απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεμα των παραπάνω εργασιών. 

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

τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, 

εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 

σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

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

Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 

ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

του Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις 
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σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 

πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες 

οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 

υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

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

των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 

αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία 

επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 

μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 

άλλες εργασίες. 

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

 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις 

ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 

εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών 

επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 

προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις 

εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του 

Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

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

του Έργου. 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά 

όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι 

εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των 

μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

 

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

σκυρόδεμα, PVC κλπ 
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Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για 

αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται 

αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως 

μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

 

     DN / DM  

 

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται 

στο παρόν Τιμολόγιο. 

  

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 

υπάρχουσα διάμετρος. 

 

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

 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 

παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης 

πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

 

     DN / 12 

 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 

παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας 

σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 
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Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 

Τιμολογίου 

 

 

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως 

της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 

μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 

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

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 

ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 

εκσκαφές) 

0,03 

 

 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 

άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά 

μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
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Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, 

όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 

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). 

 

 

 

Στις μεταφορές των προϊόντων εκσκαφής έχει συμπεριληφθεί η μεταφορά τους στη 

Μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) 

στη Θήβα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.   

Α.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Συμπληρωματικά ως προς τους «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ» της παραπάνω παραγράφου Α.1 για 

τις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης 

εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες, που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του 

υπόψη Έργου, ανεξάρτητα από τη θέση και την έκταση αυτών, περιλαμβάνονται επίσης:  

 

2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 

Έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και 

των υπολοίπων τευχών και σχεδίων, και κάθε δαπάνη που απορρέει από υποχρεώσεις 

που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτά αναγράφονται στους Όρους Δημοπράτησης 

του Έργου. Τα άρθρα του Τιμολογίου συμπληρώνονται από απόψεως περιγραφής των 

προς εκτέλεση εργασιών, ποσοτήτων υλικών και κατασκευών, δοκιμασιών ελέγχου και 

παραλαβής, επιμέτρησης, πληρωμής κλπ. όπου γίνεται αναφορά, από τα αντίστοιχα 

άρθρα των ισχυουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης, τα 

οποία νοούνται ως συμπληρωματικά ή διασαφηνιστικά των άρθρων του Τιμολογίου.  

 

2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για 

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται 

οι ακόλουθες δαπάνες : 



ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΟΔΟΥ Π-Π ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 101+850 

(ΘΕΣΗ ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ)» (Α.Σ.2181) 

 

 

 

 

 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Σελίδα 15 

 

(i) Οι δαπάνες για κάθε απαιτούμενη προκαταρκτική εργασία (αναγνωρίσεις, 

εντοπισμός εμποδίων, ερευνητικές τομές κλπ.), που κρίνεται απαραίτητη, ώστε να 

καταστεί ο Προσφέρων γνώστης των συνθηκών του Έργου.  

(ii) Οι δαπάνες της εκτέλεσης των εργασιών ολικά ή μερικά με χέρια, στις 

περιπτώσεις, που η εκτέλεση αυτών με μηχανήματα ή είναι αδύνατη ή δεν 

προσφέρεται ή κρίνεται απαραίτητη η χρήση εργατοτεχνιτών για την εκτέλεση της 

εργασίας. 

2.3. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της παρούσας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες 

που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος  Τιμολογίου. 

 

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ Ή ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ: 

 

2.3.1. Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή/και 

αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των 

υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία 

για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, με όλες τις απαιτούμενες 

φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων / προσωπικού και 

άλλων μηχανικών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού λοιπών εργασιών που 

καθυστερούν από τις εργασίες και λοιπές καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης 

και μεταφορών, την κατεργασία, φθορά και απομείωση των απαιτουμένων 

κάθε είδους υλικών και μικροϋλικών και ενσωμάτωσή τους στο έργο. Επίσης 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους μετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, 

απώλειες χρόνου κλπ. κάθε είδους μεταφορικών και λοιπών μέσων, 

εξοπλισμού και προσωπικού, μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/ και χρήση 

τους) ή/ και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/ και 

ακαταλλήλων προϊόντων ορυγμάτων και αχρήστων υλικών στους κατάλληλους 

χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη και των οποιωνδήποτε 

περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν και τους λοιπούς Όρους 

Δημοπράτησης. Ο Ανάδοχος καθίσταται ως ο μοναδικός υπεύθυνος για την 

φύλαξη των υλικών και μηχανημάτων του Έργου, είτε τα προμηθεύει ο ίδιος 



ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΟΔΟΥ Π-Π ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 101+850 

(ΘΕΣΗ ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ)» (Α.Σ.2181) 

 

 

 

 

 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Σελίδα 16 

είτε τα χορηγεί η Υπηρεσία, και συνιστάται η ασφαλιστική κάλυψη αυτών για 

την περίπτωση κλοπών ή απωλειών από τους χώρους τοποθέτησης ή 

αποθήκευσής τους. Οι δαπάνες της ασφάλισης και της αντικατάστασής τους 

σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειάς τους και της φύλαξής τους βαρύνουν 

τον Ανάδοχο και είναι ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς ή προβλέπονται 

στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 

2.3.2. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 

των γραφείων της Επίβλεψης και οι δαπάνες απομάκρυνσης των 

εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του Έργου και η αποκατάσταση του 

χώρου, σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

2.3.3. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων 

εργαζομένων, ή τρίτων, ή δαπάνες πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε 

πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

2.3.4. Στο παρόν έργο επισημαίνεται ότι οι εργασίες που πρόκειται να εκτελέσει ο 

Ανάδοχος εντός κατοικημένων περιοχών, ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, οι οποίοι όροι θα επιβαρύνουν ποικιλοτρόπως τις 

δαπάνες κατασκευής του Έργου και όλες οι σχετικές επιβαρύνσεις 

περιλαμβάνονται ανηγμένα στις προσφερόμενες τιμές του Αναδόχου.  

2.3.5. Η τήρηση ημερολογίου του Έργου και αρχείου ποιοτικού ελέγχου, όπως 

προβλέπονται στους Όρους Δημοπράτησης και την ισχύουσα νομοθεσία Δ.Ε.  

2.3.6. Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτομερειακών σχεδίων του 

Έργου "όπως κατασκευάσθηκε" ("As built" Drawings) που περιγράφονται στο 

Μητρώο Έργου για όλες τις κατασκευές και τις λοιπές συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και τον 

εξοπλισμό. 

2.3.7. Η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως 

προς το έργο. Η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των 

Πινακίδων Πληροφόρησης (Κοινού) με τα βασικά στοιχεία του έργου και 

Αναμνηστικών Πλακών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα 

οριζόμενα στο σχετικό άρθρο της ΕΣΥ.  

2.3.8. Oι δαπάνες για την πιστοποίηση της σήμανσης CE για τα υλικά του έργου 

όπως επιβάλεται από την εγκύκλιο 26/2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.  
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2.3.9. Οι δαπάνες από όλες τις νόμιμες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ Δημοσίου, 

ΤΣΜΕΔΕ, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

2.3.10. Οι δαπάνες, κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου των απαιτούμενων 

εργασιών, αδειών και μέτρων, για την συνεχή, ασφαλή και απρόσκοπτη οδική 

κυκλοφορία. 

2.3.11. Oι δαπάνες για την μελέτη και κατασκευή των απαιτούμενων γεφυρώσεων, των 

ικριωμάτων για την ασφαλή και απρόσκοπτή διέλευση τροχοφόρων και 

σιδηροδρομικών συρμών σύμφωνα με τα ανοίγματα των ισοπέδων διαβάσεων 

στις αντίστοιχες θέσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των προβλεπομένων 

τεχνικών (Άνω Διαβάσεις Πεζών, Κάτω Οδικές Διαβάσεις κ.α.)  

(1) Οι δαπάνες για τυχόν επί πλέον έκτακτα μέτρα εργοταξιακής σήμανσης 

(υλικά, εργασία τοποθέτησης σημάτων και απαιτούμενο προσωπικό 

ελέγχου όλων των μέτρων, διευθέτηση της κυκλοφορίας και ενημέρωση 

των οδηγών) που δεν καλύπτονται από τα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου. 

(2) Η δαπάνη περιοδικού καθαρισμού και συντήρησης του μονίμου δικτύου 

αποστράγγισης των σιδηροδρομικών γραμμών καθ’ όλο το χρονικό 

διάστημα κατασκευής του έργου και του υποχρεωτικού χρόνου 

συντήρησης αυτού περιλαμβανομένου και του τμήματος που έχει 

κατασκευαστεί με προηγούμενη εργολαβία. 

(3) Οι δαπάνες, κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου των 

απαιτούμενων εργασιών, αδειών και μέτρων, για την συνεχή, ασφαλή και 

απρόσκοπτη σιδηροδρομική κυκλοφορία σε μία τουλάχιστον μονή 

σιδηροδρομική γραμμή εκτός σταθμών. 

(4) Οι δαπάνες λόγω της επιβολής προστίμου καθυστερήσεων, σύμφωνα με 

το τιμολόγιο του ΟΣΕ, σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου επιφέρει 

καθυστερήσεις αμαξοστοιχιών στη μονή γραμμή υπό συνεχή 

κυκλοφορία. 

(5) Οι δαπάνες για τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις (αρχαιολογία κ.α.).  

(6) Οι δαπάνες για την σύνταξη και υποβολή των απαραίτητων 

φακέλων/μελετών (π.χ. μελέτη Πυρασφάλειας) για την έκδοση της 

Οικοδομικής Άδειας των κτιριακών εγκαταστάσεων για την έγκριση και 

χορήγηση ηλεκτρικής παροχής για την πλήρη λειτουργία των Σταθμών 
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από τη ΔΕΗ όπως τούτος ολοκληρώνεται με την παρούσα εργολαβία, εάν 

απαιτηθεί. 

(7) Οι δαπάνες της ηλεκτρικής παροχής για την λειτουργία των εργοταξιακών 

εγκαταστάσεων βαρύνουν τον Ανάδοχο. (Οι δαπάνες της ηλεκτρικής 

παροχής που θα καθοριστεί από τη ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση των 

Σταθμών καθώς και οποιαδήποτε εγγύηση που τυχόν απαιτηθεί από τη 

ΔΕΗ θα βαρύνει τον κύριο του έργου.) 

(8) Οι δαπάνες για τις πάσης φύσεως δοκιμές που απαιτούνται και 

προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη και μελέτες του έργου για την πλήρη 

λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων  

(9) Οι δαπάνες κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 

οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 

επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, όπως προσωρινές 

αντιστηρίξεις, προσωρινά ικριώματα, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης 

των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των 

χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός 

εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.  

(10) Οι δαπάνες Μητρώου του Έργου και παραγωγής του αριθμού αντιτύπων 

αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης. 

(11) Oι δαπάνες για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο 

φορτοεκφορτώσεων και σταλίες μεταφορικών μέσων και οποιαδήποτε 

άλλη δαπάνη αφορά υλικά κύρια και βοηθητικά που θα χορηγηθούν από 

τουν Κύριο του Έργου για την κατασκευή αυτού. 

 

2.3.27 Οι δαπάνες που προκύπτουν από τη σταδιακή εκτέλεση εργασιών και την 

ολοκλήρωση σε διαφορετικές φάσεις τμημάτων του Έργου σύμφωνα με το 

οριστικό χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η 

Υπηρεσία Επίβλεψης του Έργου και το οποίο θα αναπροσαρμόζεται (κατά τη 

διάρκεια κατασκευής του Έργου). 

2.3.28 Οι δαπάνες για τη συντήρηση του Έργου κατά τον χρόνο εγγύησης όπως αυτός 

ορίζεται στα Τεύχη  Δημοπράτησης. 

2.3.29 α. Οι δαπάνες λήψεως μέτρων ασφαλείας 

β. Οι δαπάνες περίθαλψης και υγιεινής του προσωπικού του Αναδόχου  

γ. Οι πάσης φύσεως δαπάνες αποζημιώσεως από ατυχήματα ή ζημιές. 
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δ. Έξοδα σήμανσης ορίων ζώνης απαλλοτρίωσης. 

ε. Οι δαπάνες για τη λήψη των επιβαλλομένων εκτάκτων μέτρων προστασίας 

των γειτονικών εγκαταστάσεων (Δ.Ε.Η.,Ο.Τ.Ε. κ.λπ.),καθώς και των 

καθυστερήσεων από την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών σε περιοχές 

που διέρχονται δίκτυα Ο.Κ.Ω.  

Οι δαπάνες για τις οποιεσδήποτε απαιτούμενες διαδικασίες και εργασίες 

(επαφές με ΟΚΩ, αποτυπώσεις, δοκιμαστικές τομές κ.τ.λ.), απαραίτητων για 

την μετακίνηση εναέριων ή υπογείων γραμμών Ο.Κ.Ω., σύμφωνα  με όσα 

αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

2.3.31 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με 

τις οικείες Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που επισυνάπτονται 

στην ΕΣΥ και των μέτρων από γενικότερους περιορισμούς προστασίας του 

περιβάλλοντος που μπορούν να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, τις παρακάτω απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 

 

 (1) Συλλογή και διαφύλαξη τυχόν υπάρχοντος εδαφικού υλικού κατάλληλου για 

φύτευση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος, με λήψη ειδικής μέριμνας ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα 

αιώρησης σκόνης (π.χ. κάλυψη με ειδικά φύλλα, προσωρινή επιφανειακή 

σταθεροποίηση με ασφαλτική μεμβράνη κλπ.). 

 

 (2) Συστηματική διαβροχή των δρόμων, υλικών κλπ., προκειμένου να περιορισθεί η 

σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών. 

 

 (3) Χρησιμοποίηση μηχανικών σαρώθρων και συστηματικού καθαρισμού στους 

δρόμους πλησίον του έργου σε κατοικημένες περιοχές που θα επηρεάζονται από 

την ενδεχόμενη εκπομπή σωματιδίων (σκόνης) από την κατασκευή του έργου, σε 

συνεννόηση με τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές. 

 

 (4) Απαγόρευση των κινήσεων φορτηγών αυτοκινήτων δια μέσου αστικών περιοχών 

κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, καθώς και σε περιπτώσεις ισχύος εκτάκτων μέτρων 

για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης. 
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 (5) Ανάγκη πρόχειρης ασφαλτόστρωσης τυχόν τμημάτων εργοταξιακών οδών που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο διάστημα. [Επισημαίνεται όμως ότι οι 

δαπάνες ασφαλτόστρωσης θα κατασκευάζονται σε όση έκταση εγκριθεί από την 

Υπηρεσία και θα πληρώνονται σύμφωνα με τις τιμές της Προσφοράς του αναδόχου 

και (εν ελλείψει των) με Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.]. 

 

 (6) Ταχεία ασφαλτόστρωση των τμημάτων του κυρίου και των δευτερευόντων οδικών 

έργων στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μη εκπέμπεται 

σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σ' αυτά. 

 

 (7) Ανάγκη να προβλεφθεί και να χρησιμοποιείται ειδικός χώρος στάθμευσης όλων των 

αυτοκινήτων μηχανημάτων του έργου, καθώς και των φορτηγών και των μέσων 

μεταφοράς των εργαζομένων εντός του έργου, διαφοροποιουμένων χωρικά 

ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. 

 

 (8) Απαγόρευση ανέγερσης προχείρων κατασκευών των εργαζομένων (αναψυκτήρια 

κλπ.) και του εργοταξίου στην περιοχή του έργου, για την αποφυγή 

"παραγκοποίησης" της περιοχής, (παρεχομένης μόνον της δυνατότητας ανέγερσης 

προσωρινών φυλακίων επιμελημένης κατασκευής). 

 

 (9) Απομάκρυνση κάθε είδους εργοταξιακής εγκατάστασης μετά το πέρας εργασιών 

κατασκευής του έργου και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την 

Υπηρεσία (Βλέπε και παραπάνω παράγραφο). 

 

 (10) Συλλογή από τον ανάδοχο των κάθε είδους σκουπιδιών και αχρήστων υλικών, 

παλαιών ανταλλακτικών κλπ., τα οποία θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, 

η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 (11) Απαγόρευση απόρριψης παλαιών λαδιών και άλλων ρυπαντικών υλικών επί του 

εδάφους. 

 

 (12) Υποχρέωση χρήσης κατασιγασμένων μηχανημάτων και εφόσον απαιτείται και με 

επί πλέον χρήση κινητών ηχοπετασμάτων (panels) περιμετρικά από ισχυρές 
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σημειακές πηγές θορύβου (π.χ. αερόσφυρες κλπ.), ώστε να πληρούνται, σχετικά με 

το θόρυβο, οι διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 και των: 

 

  - Υπουργική Απόφαση  2640/270/ΦΕΚ 689/18-8-78 

  - Υπουργική Απόφαση  56206/1613/ΦΕΚ 570/Β/9-9-86 

  - Υπουργική Απόφαση  69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18-8-88 

  - Υπουργική Απόφαση  765/ΦΕΚ 81/Β/21-2-91 

  

 (13) Υποχρέωση απόρριψης των περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής σε χώρους 

που ήδη έχουν καθορισθεί ή θα καθορισθούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

για την απόρριψη στερεών αποβλήτων, καθώς και σε προς ανάπλαση χώρους, 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις τυχόν υπάρχοντος Ρυθμιστικού Σχεδίου, των όρων 

δημοπράτησης του έργου, και τις προτεραιότητες που θα τεθούν γι' αυτό το σκοπό 

από την Υπηρεσία. 

 

 (14) Υποβολή προς έγκριση, πριν από την πραγματοποίηση των εργασιών αποκομιδής 

των προϊόντων εκσκαφής, στην Υπηρεσία και τις αρμόδιες Αρχές, σχεδίου που θα 

αναφέρονται αναλυτικά οι χώροι απόθεσης, τα έργα αποκατάστασης, οι ποιότητες 

των υλικών θα αποτεθούν, τα δρομολόγια και ο τύπος των φορτηγών που θα 

χρησιμοποιηθούν καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, σχετικά με την απομάκρυνση 

και απόθεση των υλικών εκσκαφής, (η πιθανότητα παράλληλης εναπόθεσης από 

άλλα έργα, ο φορέας αποκατάστασης - διαχείρισης κλπ.). Η απόθεση των 

περισσευμάτων εκσκαφών θα γίνεται στους προαναφερθέντες χώρους σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και των αρμοδίων Αρχών. 

 

  Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των 

παραπάνω και στην περίπτωση υπεργολάβων ή μισθωμένων αυτοκινήτων. 

 

  Σχετικά με τα παραπάνω η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει περιορισμούς ή/και 

τροποποιήσεις στο μικτό ή/και καθαρό φορτίο των οχημάτων, στις διαδρομές αυτών 

και σε κάθε άλλο στοιχείο που αναφέρεται παραπάνω. 

 

 (15) Χρησιμοποίηση ειδικού καλύμματος των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς αδρανών, 

σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις. 
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 (16) Η σύνταξη και υποβολή ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96, και η εφαρμογή του θεσμού των συντονιστών 

υγιεινής και ασφάλειας εργασίας στο επίπεδο εκτέλεσης των έργων, με υποχρέωση 

να θεωρηθούν, σαν «ελάχιστες απαιτήσεις» υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων, οι απαιτήσεις του «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που 

περιλαμβάνονται σε σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΣΥ. 

 

 (17) Τήρηση των οποιωνδήποτε λοιπών όρων προστασίας του περιβάλλοντος, 

σύμφωνα με την ΕΣΥ. 

 

2.6 Καμιά αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το 

είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι 

μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών. 

2.7 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό (υλικά επιδομής, 

ηλεκτροκίνησης, Η/Μ εργασιών) που θα του δοθεί από την Υπηρεσία. Σε αντίθετη 

περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. 

Ως εκ τούτου πριν από κάθε προμήθεια υλικού θα ζητείται η σύμφωνη γνώμη της 

υπηρεσίας για την παραγγελία.  

2.8 Οι δαπάνες πιστοποίησης των εργαζομένων του Αναδόχου για εκτέλεση εργασιών υπό 

τάση και σε γραμμές υπό κυκλοφορία, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΥ. 

 

 

 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

Ε.Σ.Υ. : ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Τ.Σ.Υ. : ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Υ.Σ.Γ. : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΗ 

Ο.Κ.Ω. : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  ΚΟΙΝΗΣ  ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Π.Τ.Π. : ΠΡΟΤΥΠΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κ.Τ.Σ. : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΕΛ.Ο.Τ. : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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Σ.Σ.Σ. : ΣΥΝΕΧΩΣ  ΣΥΓΚΕΚΟΛΛΗΜΕΝΗ  ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ 

Σ.Γ. : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

Χ.Θ. : ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Κ.Υ.Α. : ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Υ.Κ.Σ  : ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ    

Σ.Ε.  : ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΔΟΜΗ    

Ω.Σ.  : ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ    

ΣΔ  : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ    

Γ.Υ.Σ.  : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ    

Γ.Ο.Τ. : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ    

ΚΜΑ : ΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ 

ΚτΕ : ΚΥΡΙΟΣ του ΕΡΓΟΥ 

Υ/Σ : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 

Μ/Σ : ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 

ΕΓΕ : ΕΝΑΕΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΑΦΗΣ 

ΚΕΚ : ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

 

Μονάδες και σύμβολα : (ΑΤ) = αριθμός τιμολογίου, (m) ή (μ) = μέτρα, (ΜΜ) = μέτρα μήκους, 

(m2) = τετραγωνικά μέτρα, (m3) = κυβικά μέτρα, (cm2) = τετραγωνικά εκατοστά, (cm3) = κυβικά 

εκατοστά, (mm) = χιλιοστά, (ins) ή (‘’)  = ίντσες, (mm2) = τετραγωνικά χιλιοστά, (kg) = χιλιόγραμμα,  

(t) ή (ton) = τόννοι, (lt) = λίτρα, (Φ) = διάμετρος, (t10m) = τοννοδεκάμετρο (ένας τόνος επί 10 

μέτρα απόσταση), (km) = χιλιόμετρα, (m3km) = κυβοχιλιόμετρα, (m2km) = τετραγωνοχιλιόμετρα, 

(Κ) = κόμιστρο μεταφοράς δι’ αυτοκινήτου, (tkm) = τοννοχιλιόμετρα, (ΤΕΜ) ή (τεμ.) = τεμάχιο, 

(ΗΔ) = ημερήσια δαπάνη, (ΗΜ) = ημερήσιο μίσθωμα, (ΣΕΤ) = Σετ, (h) = ώρα, (€) = EURO, (κ.α) 

= κατ’ αποκοπήν  
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Β. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 

Αρθρο Α-1   ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1110)  

 

Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών 

επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη, 

είτε για την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισμό τους από τα 

υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε μέσον,  

• η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου (πλην 

εκείνων που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση),  

• η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης,  

• η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,  

• οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε 

απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες 

στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για 

φυτικά, ή πλεονάζοντα, 

• οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούμενος 

χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και 

διαμόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν χρησιμοποιηθούν στο έργο.  

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός από τη 

μεταφορά τους, και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των 

περιβαλλοντικών όρων του έργου.  

 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:      Πέντε ευρώ και Δεκατρία λεπτά                                 

 Αριθμητικά:         5,13 

 

 

Άρθρο Α-20   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530) 

 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του 

εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του 

έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων" 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού 

συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία 

θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας 

που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified 

κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην 

μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.  

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης 

κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor 

• Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της 

ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους 

κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία 

τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

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

επιχώματος. 

• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του 

πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 
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• Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες 

(repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η 

καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που 

θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

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

άρθρα του τιμολογίου: 

 

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

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

• Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών   

• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και Πέντε λεπτά 

 Αριθμητικά:  1,05 

 

Άρθρο 3.16 ΔΙΆΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΉΣ 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6070 

 

Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον χώρο 

απόθεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 

αποθεσιοθαλάμων"και τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

 

Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά 

συμπύκνωση με διελεύσεις του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση 

των ομβρίων στην περιοχή του αποθεσιοθαλάμου. 

Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Είκοσι ένα λεπτά 

 Αριθμητικώς:   0,21 

 

ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Άρθρο Β-1  ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ 

ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151) 

 

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων 

(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 

εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-

00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 

εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

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

ορύγματος 

• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 

διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών 

έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

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

προϊόντων εκσκαφών 

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

οποιαδήποτε απόσταση 
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• Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα 

εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή 

του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού  

• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων 

των παρειών του ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 

τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος 

• Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την 

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 

γεφύρωσης) 

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

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση 

τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 

επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 

κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις 

γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 

στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται 

στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος)/ 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτά 

 Αριθμητικά:   5,62  

 

Άρθρο Α-23  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121A) 

 



ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΟΔΟΥ Π-Π ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 101+850 

(ΘΕΣΗ ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ)» (Α.Σ.2181) 

 

 

 

 

 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Σελίδα 29 

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό 

τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 cm, 

προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό 

συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) 

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του 

απαιτούμενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,  

• Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,  

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και Σαράντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικά:    12,45  

Άρθρο A-26 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121Α) 

 

Κατασκευή σφραγιστικής στρώσης από επιλεγμένο αργιλικό υλικό μικρής έως μέσης πλαστικότητας 

15%  ΡΙ  30%, πάχους τουλάχιστον 30 cm, στις θέσεις και πάχη που προβλέπονται από την 

γεωτεχνική μελέτη, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 95% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται 

εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου του επιλεγμένου αργιλικού υλικού,  

• η διάστρωση και η συμπύκνωσή του κατά στρώσεις . 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 

 Αριθμητικά:  8,20 

 



ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΟΔΟΥ Π-Π ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 101+850 

(ΘΕΣΗ ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ)» (Α.Σ.2181) 

 

 

 

 

 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Σελίδα 30 

Άρθρο Β-4.2   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΆ ΕΠΙΧΏΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΏΜΑΤΑ ΖΏΝΗΣ 

ΑΓΩΓΏΝ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6068)  

 

Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι 

ύψους 1,0 m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για την 

πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση 

του εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, σύμφωνα με την 

ΕΤΕΠ 02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώματα".  

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα επιχώματα ή 

μέρος τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος  

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του 

κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων  

και της σταλίας του αυτοκινήτου 

• Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση  

• Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης 

• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων  

• Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως 

και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ. 

 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, με λήψη αρχικών και τελικών 

διατομών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-

οχετών από κοκκώδες υλικό. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα έξι ευρώ και Είκοσι πέντε λεπτά 

 Αριθμητικά:   16,25   

 



ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΟΔΟΥ Π-Π ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 101+850 

(ΘΕΣΗ ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ)» (Α.Σ.2181) 

 

 

 

 

 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Σελίδα 31 

Άρθρο Β-29.2  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 

Άρθρο Β-29.2.2  ΚΟΙΤΟΣΤΡΏΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΛΉΜΑΤΑ ΑΓΩΓΏΝ, ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΈΣ 

ΣΤΡΏΣΕΙΣ ΚΛΠ ΑΠΌ ΣΚΥΡΌΔΕΜΑ C12/15  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 

 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, 

περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης, 

ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, 

επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικά:  89,80 

 

Άρθρο Β-29.5  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C30/37 KAI C35/45  

 

Άρθρο Β-29.5.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΒΆΘΡΩΝ ΣΕ ΣΤΆΘΜΗ ΈΩΣ 10,0 M ΑΠΌ ΤΟ 

ΈΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΊΧΩΝ ΘΩΡΑΚΊΩΝ, ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΊΩΝ, 

ΔΟΚΏΝ ΈΔΡΑΣΗΣ, ΚΕΦΑΛΟΔΈΣΜΩΝ ΚΛΠ, ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΈΝΟ 

ΣΚΥΡΌΔΕΜΑ C30/37 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551) 

 

Κατασκευή βάθρων και των συνδεδεμένων με αυτά πτερυγίων, τοίχων και λεπτοτοίχων, 

υποστυλωμάτων γεφυρών κατακορύφων ή κεκλιμένων (π.χ. μορφής V) και επένδυσης 

πασσαλοσυστοιχιών με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37.  

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στα τμήματα των στοιχείων αυτών σε στάθμη έως 10,0 m από το 

έδαφος, καθώς και στα θωράκια, προσκεφάλαια, δοκούς έδρασης γεφυρών και κεφαλόδεσμους που 

εδράζονται σε μεσόβαθρα ύψους μέχρι 10,0 m από το έδαφος. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα έξι ευρώ 

 Αριθμητικά:  156 

 



ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΟΔΟΥ Π-Π ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 101+850 

(ΘΕΣΗ ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ)» (Α.Σ.2181) 

 

 

 

 

 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Σελίδα 32 

Άρθρο Β-30  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα 

με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 

σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 

"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  

 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται 

με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από 

την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 

παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν 

την επιμέτρηση των οπλισμών. 

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 



ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΟΔΟΥ Π-Π ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 101+850 

(ΘΕΣΗ ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ)» (Α.Σ.2181) 

 

 

 

 

 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Σελίδα 33 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 

εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με 

ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών 

(κατά ISO 15835-2),. 



ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΟΔΟΥ Π-Π ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 101+850 

(ΘΕΣΗ ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ)» (Α.Σ.2181) 
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Σελίδα 34 

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

εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που 

τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

Άρθρο Β-30.2  ΧΆΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΎ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ B500C 

(Aναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και Δέκα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικά:   1,15 

 

Άρθρο Β-32  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6403) 

 

Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος ΤΥΠΟΥ Γ, σε εμφανείς επιφάνειες τεχνικών 

έργων, επίπεδες ή καμπύλες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας και οποιουδήποτε 

μεγέθους, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 ‘’Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο 

σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων’’, με χρήση μεταλλοτύπων ή φύλλων μπετοφόρμ από 

εγκάρσια κολλημένες (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 314-2) στρώσεις ξυλείας, πάχους τουλάχιστον 15 mm, με 

αμφίπλευρη επικάλυψη από φίλμ φαινολικής ρητίνης και περιμετρική σφράγιση. 

 

Ο χρησιμοποιούμενος μεταλλότυπος, ο οποίος θα πρέπει να είναι απαραμόρφωτος, η τα φύλλα 

μπετοφόρμ, των οποίων δεν θα πρέπει να έχουν προηγηθεί περισσότερες από πέντε χρήσεις, 

υπόκεινται στο έλεγχο και έγκριση της Υπηρεσίας. 

 

Για τα επιφανειακά τελειώματα τύπου Γ θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά σύνδεσμοι ξυλοτύπων 

με ειδική διαμόρφωση του αφαιρούμενου τμήματος από πλαστικό ή άλλο υλικό με κωνική επιφάνεια.  

 

Απαγορεύεται η χρήση συρμάτων ή συνδέσμων που θραύονται κατά την αφαίρεσή τους, καθώς και 

η επικάλυψη εκτεθειμένων κεφαλών συνδέσμων με καπάκια ή άλλο τρόπο. 
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Τα φύλλα μπετοφόρμ ή τα στοιχεία του μεταλλοτύπου θα τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να 

δημιουργείται ένας “ρυθμός”, με τυποποιημένη διάταξη διαμήκων και εγκάρσιων αρμών, σύμφωνα 

με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης ή τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 

 

Δεν θα γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων μπετοφόρμ ή των 

στοιχείων του μεταλλοτύπου, δοθέντος ότι υποβαθμίζουν την αισθητική και τον ενιαίο χαρακτήρα 

του επιφανειακού τελειώματος. 

 

Όλες οι ακμές των επιφανειών με επιφανειακά τελειώματα ΤΥΠΟΥ Γ θα είναι λοξοτμημένες με χρήση 

φιλέτων και θα κατασκευασθούν με απόλυτη ακρίβεια οι τυχόν προβλεπόμενες από τη μελέτη 

σκοτίες, των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένα στην παρούσα τιμή διαμόρφωσης 

επιφανειακού τελειώματος. 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 

• η τυχόν πρόσθετη δαπάνη βελτιστοποίησης των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος για την 

επίτευξη του υψηλών απαιτήσεων τελειώματος τύπου Γ (π.χ. κοκκομετρική διαβάθμιση, μέγιστος 

κόκκος και ομοιομορφία αδρανών, πρόσμικτα εξασφάλισης υψηλής εργασιμότητας, επιμελής 

συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος κλπ 

• η χρήση αποκολλητικών ξυλοτύπου. 

• η απομείωση και φθορά ξυλοτύπων και μεταλλοτύπων  

• οι απαιτούμενες ειδικές διαμορφώσεις ξυλοτύπων, μεταλλοτύπων και ικριωμάτων 

• η δαπάνη (εργασία και υλικά) τοποθέτησης φάλτσων και διακοσμητικών πήχεων ή λωρίδων 

πλάτους 1,00 - 20,0 cm επί του ξυλότυπου για την δημιουργία σκοτιών ή σύνθετων σχεδίων επί 

της επιφάνειας του σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη  

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις εμφανείς επιφάνειες κατασκευών από σκυρόδεμα οι οποίες 

προβλέπεται από την μελέτη να διαμορφωθούν με τελειώματα τύπου Γ. Εξαιρούνται τα βάθρα 

γεφυρών που κατασκευάζονται με συστήματα αναρριχωμένων τύπων, οι προκατασκευασμένες 

δοκοί και οι φορείς γεφυρών που κατασκευάζονται με την μέθοδο της προβολοδόμησης. 

 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος ΤΥΠΟΥ Γ. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και Τριάντα λεπτά 
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(ΘΕΣΗ ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ)» (Α.Σ.2181) 
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 Αριθμητικά:  6,30 

 

Άρθρο Β-35   ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7902) 

 

Aντιγραφιστική επάλειψη των εμφανών επιφανειών τεχνικών έργων από σκυρόδεμα (τοίχων, 

βάθρων και φορέων γεφυρών, τοιχίων και οροφής κάτω διαβάσεων κλπ) που προβλέπονται στην 

μελέτη, με σύστημα υλικών ανθεκτικό στον καθαρισμό με χλιαρό νερό υπό πίεση ή/και καθαριστικό 

σκεύασμα που συνιστά ο προμηθευτής.  

 

Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτές οι επαλείψεις ‘’θυσιαζομένου’’ τύπου, οι οποίες 

αποσυντίθενται κατά τον καθαρισμό και απαιτούν επανάληψη. 

Για την εφαρμογή, τον έλεγχο και την παραλαβή της επίστρωσης έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα 

στην ΕΤΕΠ 05-02-03. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια, η προσκόμιση, η προετοιμασία και η εφαρμογή των υλικών επάλειψης,  

• η χρήση μηχανημάτων, συσκευών, βοηθητικών κατασκευών και ικριωμάτων, 

• η δοκιμαστική επάλειψη επιφανειών για την διαπίστωση των δυνατοτήτων καθαρισμού του 

συστήματος υλικών της αντιγραφιστικής επάλειψης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ και Ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικά:   5,80 

 

Άρθρο Β-36  ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2411) 

 

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε στάθμη 

από το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) με 

χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση 

συρματόβουρτσας ή πεπιεσμένου αέρα,  

• η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή 

με χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2,  

• η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων  

• η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση 

τουλάχιστον 0,15 lt/m2 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και Εβδομήντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικά:  1,75 

 

Άρθρο Β-43  ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ 

 

Άρθρο Β-43.1  ΣΦΡΆΓΙΣΗ ΟΡΙΖΌΝΤΙΩΝ ΑΡΜΏΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΉ ΑΣΦΑΛΤΙΚΉ 

ΜΑΣΤΊΧΗ ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΗ ΕΝ ΘΕΡΜΏ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6370) 

 

Σφράγιση οριζοντίων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (οχετών, επενδεδυμένων 

τάφρων, επιστρώσεων δαπέδων κλπ) με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη (μίγμα εξευγενισμένης 

ασφάλτου, συνθετικών ελαστικών, ρητινών, πλαστικοποιητών και αδρανών -- rubber asphalt) 

εφαρμοζόμενη εν θερμώ. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• ο επιμελής καθαρισμός του αρμού με μεταλλοβολή ή συρματόβουρτσα, 

• η εφαρμογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συμβατού με την ασφαλτική μαστίχη, 

• η θέρμανση και η προσεκτική εφαρμογή της μαστίχης χωρίς υπερχειλίση εκτός του διακένου του 

αρμού, σε τρόπο ώστε η τελική επιφάνειά της να διαμορφώνεται 3-5 mm κάτω από την επιφάνεια 

του σκυροδέματος. 



ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΟΔΟΥ Π-Π ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 101+850 

(ΘΕΣΗ ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ)» (Α.Σ.2181) 
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Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες σκυροδέματος 

και θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C.  

 

Η μέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρμών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).  

 

Το υπόλοιπο διάκενο του αρμού συνιστάται να πληρώνεται με εύκαμπτη μοριοσανίδα αρμών, ενώ 

σε στοιχεία καλυπτόμενα από νερό απαιτείται, επιπρόσθετα, η τοποθέτηση ελαστικής ταινίας 

στεγάνωσης (waterstop). Οι εργασίες αυτές τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

Τιμολογίου.  

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ και Ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικά:  3,80 

 

Άρθρο Β-43.2  ΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΚΕΚΛΙΜΈΝΩΝ ΑΡΜΏΝ ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΉ ΑΣΦΑΛΤΙΚΉ ΜΑΣΤΊΧΗ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6370) 

 

Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (τοιχίων 

οχετών, τοίχων αντιστήριξης, στοιχείων θεμελίωσης, οπών διέλευσης καλωδίων και σωλήνων σε 

στοιχεία από σκυρόδεμα κλπ) με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη (ασφαλτικό στόκο) εφαρμοζόμενη 

εν θερμώ. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• ο επιμελής καθαρισμός των παρειών και του διακένου του αρμού με μεταλλοβολή ή 

συρματόβουρτσα,  

• η κάλυψη των παρειών του αρμού με αυτοκόλλητης ταινία (όταν απαιτείται για την αποφυγή 

ρύπανσης της επιφανείας του σκυροδέματος),  

• η εφαρμογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συμβατού με την ασφαλτική μαστίχη,  

• η θέρμανση της μαστίχης σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή  
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(ΘΕΣΗ ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ)» (Α.Σ.2181) 
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• και η εφαρμογή της στο διάκενο του αρμού με σπάτουλα (το υλικό είναι παχύρευστο και 

εύπλαστο).  

 

Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες σκυροδέματος 

και θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C.  

 

Η μέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρμών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).  

 

Το υπόλοιπο διάκενο του αρμού συνιστάται να πληρώνεται με εύκαμπτη μοριοσανίδα αρμών, η 

οποία τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση το άρθρο Β-43.3 του Τιμολογίου.  

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και Σαράντα λεπτά 

 Αριθμητικά:  4,40 

 

Άρθρο Β-43.3  ΠΛΉΡΩΣΗ ΔΙΑΚΈΝΟΥ ΑΡΜΏΝ ΜΕ ΕΎΚΑΜΠΤΕΣ ΜΟΡΙΟΣΑΝΊΔΕΣ 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΈΝΕΣ ΜΕ ΆΣΦΑΛΤΟ, ΠΆΧΟΥΣ 12 MM  

(Αναθεωρείται με το άρθροΥΔΡ-6370) 

 

Πλήρωση διακένου αρμών τεχνικών έργων πάσης φύσεως με εύκαμπτες μοριοσανίδες 

εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm, συμπιέσιμες σε ποσοστό 50% του πάχους τους (φάση 

διαστολής) και ανακάμπτουσες σε ποσοστό τουλάχιστον 70% του αρχικού τους πάχους (φάση 

συστολής), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-05-02-03 ‘’Πλήρωση διακένου αρμών κατασκευών από 

σκυρόδεμα’’ 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των εμποτισμένων μοριοσανίδων,  

• ο καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η κοπή, η τοποθέτηση και η στερέωση των τεμαχίων 

της μοριοσανίδας με ατσαλόκαρφα στις προβλεπόμενες θέσεις (εκατέρωθεν ελαστικών ταινιών 

στεγάνωσης ή σε ολόκληρη την επιφάνεια του αρμού) και στάθμες από την επιφάνεια των 



ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΟΔΟΥ Π-Π ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 101+850 

(ΘΕΣΗ ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ)» (Α.Σ.2181) 
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στοιχείων από σκυρόδεμα (διάκενο εφαρμογής μαστίχης σφράγισης αρμού, συνήθως βάθους 

25 mm). 

 

Oταν το πλάτος του αρμού είναι μεγαλύτερο από 12 mm μπορεί να χρησιμοποιηθούν μοριοσανίδες 

αναλόγου πάχους, ή επάλληλες μοριοσανίδες συνολικού πάχους ίσου με το απαιτούμενο, οι οποίες 

στις αλληλοεφαπτόμενες επιφάνειες θα επαλείφονται με ασφαλτικό γαλάκτωμα. 

 

Στην περίπτωση αυτή η επιμέτρηση θα γίνεται με αναγωγή της επιφανείας τους σε ισοδύναμη 

επιφάνεια συμβατικού πάχους 12 mm, όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του Tιμολογίου αυτού. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο μοριοσανίδων πλήρωσης αρμών πάχους 12 mm  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία ευρώ και Τριάντα λεπτά 

 Αριθμητικά: 13,30 

 

Άρθρο 12.03 TΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΉΝΕΣ ΔΙΆΤΡΗΤΟΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΊΩΝ 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων σωλήνων αποστράγγισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με οπές 

διαμορφωμένες κατά την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο, διαμόρφωση άκρων τύπου 

τόρμου - εντορμίας (Ogee pipes), με ή χωρίς πεπλατυσμένη βάση έδρασης. 

 

Οι λοιπές εργασίες εργασίες διαμόρφωσης του γραμμικού στραγγιστηρίου, σύμφωνα με την 

τυπική διατομή που προβλέπεται από την μελέτη (βάση έδρασης από σκυρόδεμα, γεωύφασμα 

περιβολής, υλικό φίλτρου κλπ) τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο γραμμικού στραγγιστηρίου.  

  

12.03.01  Εσωτερικής διαμέτρου 200mm    

                                   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2861 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δέκα οκτώ ευρώ και Πενήντα λεπτά 

  Αριθμητικώς: 18,50 
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Άρθρο Β-64:  ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ 

Άρθρο Β-64.1  ΓΕΩΎΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΊΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914) 

 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπρο-πυλενίου, για 

την κατασκευή των γραμμικών στραγγιστηρίων της οδού και των στραγ-γιστηρίων όπισθεν τοίχων 

ή βάθρων, πάχους 1,0 mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιστου βάρους 150 gr/m2 (κατά ΕΛΟΤ EN 

ISO 9864), εφελκυστικής αντοχής 9 kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση  

50% (κατά EN ISO 10319), αντοχής σε διάτρηση 1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-03-00.  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου,  

• η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγμα,  

• η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσματος και για τη μόρφωση της διατομής του 

στραγγιστηρίου σύμφωνα με τη μελέτη (με χρήση ξυλίνων αντηρίδων, πλαισίων κλπ χωρίς 

αιχμηρά άκρα) το τελικό κλείσιμο της διατομής του στραγγιστηρίου με τις προβλεπόμενες 

επικαλύψεις του γεωυφάσματος και η συρραφή των φύλλων.  

 

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού για την τοποθέτηση των προβλεπομένων 

υλικών του μονοβαθμίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του τοποθετημένου γεωυφάσματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας στραγγιστηρίων με γεωύφασμα. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και Εξήντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικά: 1,65 

 

Άρθρο ΥΔΡ-5.10  ΦΊΛΤΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΊΩΝ ΑΠΌ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΈΝΑ ΑΔΡΑΝΉ 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2815) 

 

Κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης απο κατάλληλα διαβαθμισμένα θραυστά αδρανή, 

μονοβαθμίων ή διβαθμίων, γραμμικών στραγγιστηρίων (περιβολή διάτρητων σωλήνων, 

πλήρωση αποστραγγιστικών τάφρων) και επιφανειακών αποστραγγίσεων (φίλτρα πρανών, 

στρώσεις στράγγισης με ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λπ.), στις θέσεις και με τα χαρακτηριστικά που 
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προβλέπονται από την μελέτη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 ‘’Φίλτρα στραγγιστηρίων από 

διαβαθμισμένα αδρανή’’. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια αδρανών της προβλεπόμενης κοκκομετρικής 

διαβάθμισης, η μεταφορά τους στην θέση ενσωμάτωσης από οποιαδήποτε απόσταση, η 

προσέγγιση, η διάστρωση και συμπύκνωσή τους (ελαφρά στην περίπτωση των γραμμικών 

στραγγιστηρίων, σύμφωνα με την μελέτη για τις αποστραγγιστικές στρώσεις). 

 

Επιμέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της μελέτης (διατομή γραμμικού στραγγιστηρίου, 

πάχος αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιμέτρηση του όγκου του φίλτρου των γραμμικών 

στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατομή του διατρήτου σωλήνα. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο τοποθετημένου υλικού φίλτρου 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εννιά ευρώ και Τριάντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:    9,30 

 

ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

 

Άρθρο Γ-1.2  ΥΠΌΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΊΑΣ ΣΥΜΠΥΚΩΜΈΝΟΥ ΠΆΧΟΥΣ 0,10 M 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β) 

 

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά 

αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 

οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 

επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από 

την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ κσι Ογδόντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικά:    5,85  

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

 

Άρθρο Ν.ΗΛΜ45.1.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 45) 

Μελέτη εφαρμογής, με βάση τον Κανονισμό Ηλεκτροκίνησης (ΦΕΚ 1897/Β’/22-12-2003) και 

συμφώνως προς αυτήν, όπως εγκριθεί από τον ΟΣΕ για την γείωση των ρευμάτων 

ηλεκτροκίνησης της σιδ/κής γραμμής.  

Ακολούθως κατασκευή των απαιτούμενων εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης (γεφύρωση 

οπλισμών, σύνδεση σε στύλους κλπ) για την εξασφάλιση της γαλβανικής συνέχειας και τη γείωση 

– ισοδυναμική προστασία των τοιχείων σκυροδέματος που βρίσκονται στη περιοχή, από Χ.Θ. 

101+705 έως 101+773 και από Χ.Θ. 101+786 έως 102+091, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

απαιτούμενων επιτόπου υλικών, μικροϋλικών, εργασιών κατασκευής, μετρήσεων, για παράδοσή 

τους σε πλήρη ανεμπόδιστη λειτουργία. 

 

Κατ’ αποκοπήν τιμή. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 Αριθμητικά:    4.500,00  

 

 

Άρθρο Ν.Α-7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2275) 

 

Αποξήλωση, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση με πλήρη συνδεσμολογία 

ηλεκτρικών ή υδραυλικών δικτύων, των αυθαίρετων κατασκευών από λαμαρίνα από τον χώρο 
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του ΟΣΕ, προς τον οικισμό των Ρομά, για τις ανάγκες κατασκευής του τοιχείου, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της επίβλεψης του έργου. 

 

Κατ’ αποκοπήν τιμή. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια ευρώ 

 Αριθμητικά:    800,00 

 

Άρθρο Ν.ΣΤ-8.2.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ  

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5390) 

Πλήρης καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου με αποκομιδή όλων των κάθε είδους απορριμμάτων  

(σκουπιδιών, αποβλήτων, πλαστικών, χημικών ή οιουδήποτε τύπου άλλων οργανικών ή 

ανόργανων υλικών που δεν κατονομάζονται), με μηχανικά ή/και χειρονακτικά μέσα, καθ΄  όλο το 

μήκος και πλάτος του σιδηροδρομικού διαδρόμου εντός των ορίων απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ, 

από  τη Χ.Θ. 100+785 έως και τη 103+091 (2000 μέτρα εκατέρωθεν του μήκους του έργου), τόσο 

στα πρανή όσο και εντός των δύο γραμμών κυκλοφορίας ανόδου και καθόδου, λόγω ρίψης τους 

από κατοίκους παρακείμενου καταυλισμού Ρομά. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε είδους σχετικής 

δαπάνης κατονομαζόμενης ή μη, όπως φορτοεκφορτώσεων, μεταφοράς, διαχείρισης, 

διασποράς, διαχωρισμού, έκδοσης αδειοδοτήσεων κ.α.,   έως και την τελική απομάκρυνσή τους, 

από το χώρο του έργου, σε κατάλληλους χώρους εναπόθεσης, για περαιτέρω περιβαλλοντικής 

διαχείρισή τους, συμφώνως με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας του Ελληνικού κράτους. 

 

Τιμή ανά tn απορριμμάτων 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα ευρώ 

                  Αριθμητικά:    70 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

Στη Σύμβαση προβλέπεται κονδύλι απολογιστικών για την κάτωθι δαπάνη: 

Εισφορά υπόχρεων για τη Διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και 
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Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)  

 σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν οικ.686/5-4-2021 Απόφαση Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού 

Ανακύκλωσης (ΑΔΑ: 7Κ4Χ46Ψ8ΟΖ-7Ξ5), η οποία υπολογίζεται ως ακολούθως: 

− Όγκοι εκσκαφών: 1.450 m3 (λαμβάνονται 1.500m3) 

− Εκτίμηση: 1m3 = 2 tn 

− Εισφορά για απόβλητα εκσκαφών: 1,9 €/tn 

 

Συνολική δαπάνη: (1.500 m3 x 2 tn/m3) x 1,9 €/tn = 5.700,00 € 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε χιλιάδες επτακόσια ευρώ 

 

                                                                                                         ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021                                                                

 ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ                                        
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