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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, 
όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι 
τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, 
καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

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

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

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

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

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

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

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

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, 
εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε 
στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ 
όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτούμενου 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. 

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

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

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού 
και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του 
έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, 
η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
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ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε 
αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του 
Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

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

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

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

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

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

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

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

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

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

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

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε 
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 
αρμόδιες Αρχές  

(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 
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κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που 
προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη 
αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

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

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του 
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι 
δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 
σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

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

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με 
ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων ΟΚΩ. 

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

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

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα 
του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των 
εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι 
δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κλπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων ΟΚΩ που διασχίζουν 
εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες. Την αποκλειστική 
ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά 
και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε 
είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή 
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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. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται 
για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση 
δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, 
σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των 
πλεοναζόντων ή 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. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης 
(πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως 
αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

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

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον 
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, 
μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς 
τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

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

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

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 
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(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

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

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

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

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC κλπ. 

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

DN / DM 

Όπου: 

DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα 
διάμετρος. 
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(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

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

DN / 12 

Όπου: 

DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

ΒN / 240 

Όπου: 

ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 
πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

2.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει 
μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομέ-
νων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου 
να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδο-
χος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για 
την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμε-
νης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή 
καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής 
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους ερ-
γασιών του παρόντος Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή 
μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών 
του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώ-
νονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του 
παρόντος. 

2.2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.2.1 Χωματουργικές Εργασίες 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

 Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έ-
χουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

 Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, 
καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μα-
λακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να 
εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

 Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χα-
λαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αε-
ρόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονω-
μένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

 Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις 
σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, 
θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυ-
σχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των 
υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 
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2.2.2 Απολογιστικές Εργασίες 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρων των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312B/2010) 
και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. Οικ 4834/25-01-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
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3. ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Ομάδα A: Χωματουργικά Έργα 

 

Α-1 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Α-1 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1110 

 

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 

Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και 
λοιπών επιφανειακών ακατάλληλων 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 οποιοσδήποτε διαμέ-
τρου (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 ο-
ποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιη-
θούν 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 υπολοί-
πων εργασιών, καθώς και διαμόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέ-
χρι να χρησιμοποιηθούν στο έργο. 

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων 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. 

Ολογράφως: Πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά 

Αριθμητικώς: 5,18 € 
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Α-2 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Α-2.1 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων 
με συμπύκνωση ή με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
συμπύκνωση ή με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση προωθητή 
γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με τη φόρτωση επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά προς 
ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς 
όρους του έργου και τη μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την 
κατασκευή επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η 
ανακύκλωσή τους. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Ολογράφως: Έξι ευρώ και σαράντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 6,40 € 

 

 

Α-3 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Α-12 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2227 

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με τη μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, 
αποκομιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές 
θέσεις και μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από τη 
μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην 
προγραμματιζόμενη νέα. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης 

 η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού 

 ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι 
εργασίες σε σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για 
να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην 
περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 1502-01-01. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν 
από την καθαίρεση. 

Ολογράφως: Τριάντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 31,30 € 

 

Α-4 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΥΔΡ 4.04 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6807 

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων 

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 
αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. 

Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης. 

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

[*] = 0,10 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Όρους του Τιμολογίου) 

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
όρους ή τη σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά 

Αριθμητικώς: 12,88 € 

 

 

Α-5 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΥΔΡ 4.05 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6808 

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με τη φόρτωση επί 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του 
ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του 
πεζοδρομίου. 

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή 
ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς 
μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 
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[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Όρους του Τιμολογίου) 

όπου S η μέση απόσταση μέχρι το χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
όρους ή τη σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 

Τιμή ανά μέτρο. 

Ολογράφως: Τρία ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 

Αριθμητικώς: 3,66 € 

 

 

Α-6 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΥΔΡ 4.13 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6082.1 

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και 
στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους 
απαιτούμενων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων 
κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση 
αναλυτική επιμέτρηση. 

Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 25,40 € 
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Ομάδα Β: Τεχνικά Έργα (ανοικτά) 
 

Β-1 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Β-4.1 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΔΟ-3121.Β 

Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρ-
φωσης πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώματος» και 
της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με 
βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 «Κατασκευή επιχωμάτων». 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

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

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 12,50 € 

 

 

Β-2 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Β-29 

Άρθρο Αναθεώρησης:  

Κατασκευές από σκυρόδεμα 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από 
σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με 
θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, 
τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευ-
στοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστο-
τε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος 
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 η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών 
των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέ-
δων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξο-
πλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθη-
σης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ.) 

 τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφο-
ρά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

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

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

 η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών 

 η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κλπ.) 
μέχρι τη σκλήρυνσή του 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

 οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος 

 οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκατα-
στάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις 
μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δο-
κών) 

 η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων 

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

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

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματι-
κούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων 
προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης α-
γωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βά-
θους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείω-
ση του όγκου του σκυροδέματος. 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται 
με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον 
όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος 
του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.  

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμο-
γής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότε-
ρες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφά-
λιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία 
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γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό 
ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ.). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη α-
φορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επι-
χρισμάτων 

 

 

Β-2.1 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: σχ. ΟΔΟ Β-29.3.1 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2532 

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, ρείθρων, τραπεζοειδών 
τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ. με σκυρόδεμα 
C16/20 

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζο-
ειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επενδύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που 
δεν ανήκουν στην κατηγορία «λεπτοτοίχων», στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυ-
ρών κλπ. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής. 

Ολογράφως: Ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 89,50 € 

 

 

Β-2.2 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: σχ. ΟΔΟ Β-29.4.1 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2522 

Κατασκευή απλών ρείθρων, στερεών εγκιβωτισμού επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C25/30 

Κατασκευή κρασπέδων, απλών ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνι-
κών και τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων 
προς εξασφάλιση ομαλής ροής, στρώσεις φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων 
και στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C25/30. 
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Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, απλά ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ., 
που κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-
form pavers τύπου GOMACO ή αναλόγου). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής. 

Ολογράφως: Εκατόν επτά ευρώ 

Αριθμητικώς: 107,00 € 

 

 

Β-2.3 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: σχ. ΟΔΟ Β-29.4.4 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2551 

Μικροκατασκευές (κλίμακες, πλάκες πρόσβασης, κλπ.) με σκυρόδεμα C20/25 

Κατασκευή κλιμάτων, καταλυμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών 
αποστράγγισης και ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα C20/25 άοπλο ή και οπλισμένο. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής. 

Ολογράφως: Εκατόν σαράντα τρία ευρώ 

Αριθμητικώς: 143,00 € 

 

 

Β-3 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Β-30 

Άρθρο Αναθεώρησης:  

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης 
φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρ-
φωσή του σύμφωνα με τη μελέτη, προσέγγιση στη θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε 
μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφω-
να 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 Β500Α, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συ-
ντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 
και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτο-
μερώς 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 Πί-
νακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο 
και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
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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 καμία περίπτωση δεν γίνεται α-
ποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
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Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης 
κ
α
ι
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σ
μού, 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 οπλι-
σμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων 

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προ-
βλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμο-
κλειδών (κατά ISO 15835-2) 

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

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτη-
σης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά) 

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία 

 

 

Ονομ. 
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομ

ή 
(mm2) 

Ονομ. 
μάζα/ 
μέτρο 

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο- 
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C Β500Α B500C Β500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7.0      38,5 0.302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1.21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 
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Β-3.1 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Β-30.2 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2612 

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με τη μελέτη. 

Ολογράφως: Ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 

Αριθμητικώς: 1,15 € 

 

 

Β-3.2 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Β-30.3 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΥΔΡ-7018 

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με τη μελέτη. 

Ολογράφως: Ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 

Αριθμητικώς: 1,15 € 

 

 

Β-4 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: σχ. ΟΔΟ Β-51 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2921 

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, δια-
τομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 
της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατα-
σκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κλπ., τα οποία θα παρασκευάζονται σε 
βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλεισμένης της παρασκευής τους 
επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 του 2018 «Κράσπεδα, ρείθρα και 
τάφροι όμβριων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα». 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών 
πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ του 2018 

 η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα 
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότε-
ρου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, ή υποστήριξη των κρασπέδων με κατασκευή 
πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγο-
ρίας C16/20, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλο-
γίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

Τιμή ανά μέτρο πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως. 
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Ολογράφως: Εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικώς: 9,75 € 

 

 

Β-5 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Β-52 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2922 

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ. 

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ., με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, δια-
στάσεων 0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό 
τσιμέντο, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 «Πλακοστρώσεις - λιθοστρώ-
σεις πεζοδρομίων και πλατειών». 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλι-
κών στερέωσης και αρμολόγησης 

 η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-
κονιάματος πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε 
μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά m3 

 η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg 
τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως. 

Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ και ογδόντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 13,80 € 

 

 

Β-6 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Β-81 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2922 

Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm 

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

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιο-
λισθηρές πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πά-
χους 3 cm. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

 η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συ-
μπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης 
επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων), 
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 η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία), 

 ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκο-
μιδή προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κα-
τασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ. 

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

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

Ολογράφως: Δεκαεπτά ευρώ και τριάντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 17,30 € 

 

 

Β-7 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Β-82 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2921 

Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες 

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων 

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

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμε-
τρο της πλακόστρωσης μέχρι τη σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 

Τιμή κατ’ αποκοπήν, ανά τεμάχιο, πλήρους διαμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ. 

Ολογράφως: Εκατόν δεκαπέντε ευρώ 

Αριθμητικώς: 115,00 € 

 

 

Β-8 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Β-85 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2548 

Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επι ανακατασκευαζόμενου 
πεζοδρομίου 

Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να 
μην προσκληθούν ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με 
αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση του πλαισίου 
έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια ± 5 mm και επιμελής αρμολόγηση με την 
περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες τελικής διαμόρφωσης γύρω από το 
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πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή ρηγματώσεων, 
ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα. 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου 
έδρασής του. Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσίδηρό καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως 
με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας κα-
λύμματος έως 0,50 m2. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με πολλα-
πλασιασμό επί τον συντελεστή Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματος. 

Ολογράφως: Σαράντα ευρώ και τριάντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 40,30 € 
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Ομάδα Δ: Οδοστρωσία - Ασφαλτικά 
 

Δ-1 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Γ-1.1 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΔΟ-3121.Β 

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά στα-
θεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 «Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά», με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πά-
χους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κα-
τασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 η μεταφορά τους επιτόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμε-
νη από τη μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με τη μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπύκνωσης υπόβασης μεταβλητού πάχους. 

Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ και τριάντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 16,30 € 

 

 

Δ-2 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: σχ. ΟΔΟ Δ-1 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2269 (α) 

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα, οποιουδήποτε πάχους, 
με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα 
όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη 
διάρκεια των εργασιών. 

Η αποξήλωση του αποκοπτόμενου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων 
καθαίρεσης, τιμολογούνται ως «Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων 
οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο». 

Ολογράφως: Ένα ευρώ 

Αριθμητικώς: 1,00 € 
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Ομάδα Ε: Σήμανση - Ασφάλιση 
 

Ε-1 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Ε-8.2 

Άρθρο Αναθεώρησης:  

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως 
αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου ΙΙ 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανα-
κλαστικών, με ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρό-
τυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 «Πινακίδες 
σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)». 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AIMg2 
ελάχιστου πάχους 3 mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από α-
ντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και 
σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποίος καθορίζεται στην συ-
νέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό της 
πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της 

 η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και 
ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 

 τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβα-
νισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461 

 η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στη θέση τοποθέτη-
σης, κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ. φθορών 

 η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 

 η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση 
αυτού (όταν απαιτείται) 

 

 

Ε-1.1 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Ε-8.2.1 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6541 

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από 
μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙΙ (με ΕΤΑ και σήμανση CE) 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Ολογράφως: Εκατόν πενήντα έξι ευρώ 

Αριθμητικώς: 156,00 € 
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Ε-2 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: - 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2653 

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 50 mm R=2’’ 
60,3x2,5 mm 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 50 mm 
(σπειρώματος: thread size R=2΄΄, dεξ = 60,3 mm, πάχους τοιχώματος 2,5 mm), μήκους 
κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 «Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης» και ΟΜΟΕ-ΚΣΑ Μέρος 4. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέ-
ψης για την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος «Π» (ανάλογα με τον 
τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για τη διέλευση χαλύβδινης γαλβανι-
σμένης ράβδου Ø12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι 
συστροφής (περιλαμβάνεται) 

 η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 75 cm 
και διαμέτρου 30 cm 

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

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 50 mm R=2΄΄ 60,3x2,5 mm 

Ολογράφως: Είκοσι ευρώ και ενενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 20,90 € 

 

 

Ε-3 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Ε-15 

Άρθρο Αναθεώρησης: - 

Ανακλαστήρες οδοστρώματος 

Ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας), προσωρινοί ή μόνιμοι, με λεία την άνω επι-
φάνεια της κεφαλής και με εσοχές για την προσαρμογή των ανακλαστικών στοιχείων, με 
μορφή, διαστάσεις, σήμανση και φωτομετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών στοιχείων 
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των 
ανακλαστήρων και της κόλλας δύο συστατικών, χάραξης των σημείων τοποθέτησης στο 
οδόστρωμα, τοπικού καθαρισμό της επιφάνειας και τοποθέτησης και συγκόλλησης των 
ανακλαστήρων. 

 

 



ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ  

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΣ ΑΙΡ – ΣΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Α.Δ. 2219  

Σελίδα 
28 

 

Ε-3.1 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Ε-15.4 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6532 

Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δυο 
ανακλαστικές επιφάνειες. 

Τα δυο ανακλαστικά στοιχεία θα είναι κίτρινου χρώματος. 

Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένου ανακλαστήρα. 

Ολογράφως: Έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 6,90 € 

 

 

Ε-4 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Ε-17 

Άρθρο Αναθεώρησης: - 

Διαγράμμιση οδοστρώματος 

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, 
μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλα-
στικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνο-
δευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με τη μελέτη σή-
μανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 «Οριζόντια σήμανση οδών». 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και 
η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

 η διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση 
των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκειά τους 

 ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανι-
κού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα) 

 η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύ-
πο του χρησιμοποιουμένου υλικού 

 η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

 η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία 
μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

 

Ε-4.2 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΟΔΟ Ε-17.2 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7788 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Ολογράφως: Δεκαεννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 19,70 € 
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Ε-5 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: - 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7788 

Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο αφαίρεσης υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης η οποία εκτελεί-
ται σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-01-00. 

Ο τρόπος αφαίρεσης της οριζόντιας σήμανσης επιτρέπεται να εφαρμόζεται ανάλογα με τις 
εκάστοτε συνθήκες με μια από τις μεθόδους που προδιαγράφεται στην ΕΤΕΠ 05-04-01-00 
και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Ολογράφως: Τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 3,80 € 

 

 

Ε-6 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: - 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6541 

Αφαίρεση πλευρικών πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης επιφάνειας ≤1 m2 

Αφαίρεση πλευρικών πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης επιφάνειας ≤1 m2 σύμφωνα με 
ΕΤΕΠ 05-04-05-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

Ολογράφως: Δέκα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά 

Αριθμητικώς: 10,67 € 

 

 

Ε-7 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: - 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6541 

Αφαίρεση πλευρικών πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης επιφάνειας >1 m2 

Αφαίρεση πλευρικών πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης επιφάνειας >1 m2 σύμφωνα με 
ΕΤΕΠ 05-04-05-00. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Ολογράφως: Είκοσι τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 23,90 € 
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Ε-8 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: - 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2653 

Αφαίρεση στύλων πλευρικής κατακόρυφης σήμανσης 

Αφαίρεση στύλων, μη συμπεριλαμβανομένων των δικτυωμάτων, ανεξαρτήτως είδους 
(τσιμεντένιοι ή χαλύβδινοι), οποιασδήποτε μορφής, πλευρικής κατακόρυφης σήμανσης 
σύμφωνα με ΕΤΕΠ 05-04-05-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

Ολογράφως: Επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

Αριθμητικώς: 7,26 € 

 

 

Ε-9 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: σχ. ΟΔΟ Ε-4.2 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2652 

Μεταλλικό κιγκλίδωμα ασφαλείας πεζών 

Σιδηρά κιγκλιδώματα ασφαλείας πεζών πεζοδιαβάσεων και τοίχων αντιστήριξης πλήρως 
τοποθετημένων και ελαιοχρωματισμένων, αποτελούμενα από ορθοστάτες (εκ μορφοσιδή-
ρου και ελασμάτων) και γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 
από χάλυβα S195Τ, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα) ονομαστικής διαμέτρου DN 50, R=2”, 
60,3x3,2 mm με τα απαιτούμενα τεμάχια περιβολής από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 
μεγαλύτερης διαμέτρου στους ορθοστάτες των κιγκλιδωμάτων, σύμφωνα με τη μελέτη 
και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά επιτόπου του έργου των σιδηροσωλήνων και των ειδι-
κών τεμαχίων σύνδεσης/στερέωσης (όλα γαλβανισμένα) 

 η τοποθέτηση και στερέωση των σιδηροσωλήνων στους ορθοστάτες του κιγκλιδώ-
ματος με μηχανικά μέσα ή/και ηλεκτροσυγκόλληση 

 η αποκατάσταση του γαλβανίσματος στις θέσεις συγκόλλησης με υλικό βάσεως 
ψευδαργύρου εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ 

 τα υλικά και η εργασία ελαιοχρωματισμού δια δυο στρώσεων μίνιου και δυο στρώ-
σεων ελαιοχρώματος επιλογής της Υπηρεσίας 

 κάθε άλλη απαραίτητη εργασία για την άρτια και πλήρως ολοκληρωμένη εργασία 

Τιμή ανά χλγ πλήρως τοποθετημένου κιγκλιδώματος. 

Ολογράφως: Δυο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 2,70 € 
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Ε-10 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: - 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2652 

Αφαίρεση πάσης φύσεως κιγκλιδωμάτων προστασίας πεζών 

Για την αφαίρεση ενός τεμαχίου, μέγιστου μήκους ίσου προς 1,00 m, κιγκλιδώματος προ-
στασίας πεζών, ανεξαρτήτως είδους. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 η αποκατάσταση της επιφάνειας όπου ήταν τοποθετημένο το κιγκλίδωμα 

 η απομάκρυνση πλεοναζόντων υλικών που θα προκύψουν από την αφαίρε-
ση/επανεγκατάσταση 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα ευρώ 

Αριθμητικώς: 24,00 € 

 

 

Ε-11 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: - 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2653 50% 

 ΟΔΟ-6541 50% 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών σιδηροδρομικών σημάτων 

Για την προμήθεια, τη μεταφορά επιτόπου και την τοποθέτηση πλευρικών σημάτων 
γραμμής, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας του ΟΣΕ και την εγκεκριμένη 
μελέτη της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια, σε οποιεσδήποτε διαστάσεις προβλέπονται από τον ΓΚΚ κυκλοφορίας 
του ΟΣΕ ΑΕ και από την Υπηρεσία, των πινακίδων, οι οποίες θα είναι από επίπεδο 
φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AIMg2 ελάχιστου πάχους 3 mm, οι όψεις των 
οποίων καλύπτονται πλήρως από ειδική αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής αντανα-
κλαστικότητας τύπου ΙΙ και φέρουν αναγραφές και σύμβολα ύψους σύμφωνα με τα 
προδιαγραφόμενα στον ΓΚΚ του ΟΣΕ ΑΕ από αντανακλαστική μεμβράνη υπερυψη-
λής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ. 

 H προμήθεια του στύλου στήριξης των πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
διαμέτρου 2 ιντσών, μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00 m και σύμφωνα με τα προδια-
γραφόμενα στον ΓΚΚ του ΟΣΕ ΑΕ, καθώς και με όλες τις απαιτούμενες διαμορφώ-
σεις α) στο ένα άκρο του για την πάκτωση αυτού εντός σκυροδέματος και β) στο 
σώμα για τη στερέωση επ΄ αυτού των πινακίδων και με τα υλικά – μικροϋλικά σύν-
δεσης και στερέωσης. 

 Η μεταφορά και διασπορά τους στα σημεία τοποθέτησής των επιτόπου του έργου 
από οποιαδήποτε απόσταση, συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων, της 
σταλίας των μεταφορικών μέσων, καθώς και των δαπανών για την προσωρινή απο-
θήκευση, και την ασφαλή μεταφορά επιτόπου. 

 Η τοποθέτηση και πάκτωση των πλήρων σημάτων στο έδαφος, δηλαδή η εκσκαφή 
οπής βάθους τουλάχιστον 50 cm και διαμέτρου τουλάχιστον 30 cm, σε οποιουδή-
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ποτε είδους έδαφος, η κατασκευή της κυλινδρικής βάσης – θεμελίου του σήματος 
με σκυρόδεμα C12/15 καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για τη 
διασφάλιση της μη δυνατότητας μετακίνησης των σημάτων. Τα σήματα θα τοποθε-
τηθούν κατακόρυφα και στην προβλεπόμενη αξονική απόσταση από τον άξονα της 
γραμμής και στα σημεία που προβλέπεται από τον Κανονισμός Κυκλοφορίας του 
ΟΣΕ ΑΕ και από την εγκεκριμένη μελέτη της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ. 

 Τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών και την καταγραφή των σημάτων στο μητρώο 
των σιδηροδρομικών σημάτων. 

Όπου κριθούν απαραίτητα, τα σήματα αυτά θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τον ΚΟΚ, ενώ 
στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη δαπάνη μη ρητώς κατονομαζόμενη, αλλά απαραίτητη 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις 
οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιμή για ένα τεμάχιο σήματος πλήρους τοποθετημένου. 

Ολογράφως: Εξήντα πέντε ευρώ 

Αριθμητικώς: 65,00 € 
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Ομάδα ΣΤ: Οδοφωτισμός & Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις 
 

ΣΤ-1 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΗΛΜ-60.10.01 

Άρθρο Αναθεώρησης: - 

Χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισμού 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλύβδινων ιστών 
οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: 
Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 
"Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". 

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  

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

 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά 
ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμέ-
νους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο 
λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

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

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

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατα-
σκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό α-
γκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με 
χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα 
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  

 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδά-
λωσής της.  

 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, 
επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι πε-
ρικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντο-
κονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
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ΣΤ-1.1 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΗΛΜ-60.10.01.01 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΗΛΜ-101 

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m 

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού ύψους 6,00 m. 

Ολογράφως: Χίλια διακόσια ευρώ 

Αριθμητικώς: 1.000,00 € 

 

 

ΣΤ-1.1 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΗΛΜ-60.10.01.02 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΗΛΜ-101 

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m 

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού ύψους 9,00 m. 

Ολογράφως: Χίλια διακόσια ευρώ 

Αριθμητικώς: 1.200,00 € 

 

 

ΣΤ-1.2 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΗΛΜ-60.10.01.04 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΗΛΜ-101 

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m 

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού ύψους 12,00 m. 

Ολογράφως: Χίλια τετρακόσια ευρώ 

Αριθμητικώς: 1.400,00 € 

 

 

ΣΤ-2 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΗΛΜ-60.10.40 

Άρθρο Αναθεώρησης: - 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασής του 
επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 
22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Παράρτημα 2. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η μελέτη εφαρμογής από τον Ανάδοχο, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η καταλλη-
λότητα των φωτιστικών που θα εγκαταστήσει, με τους αντίστοιχους φωτοτεχνικούς 
υπολογισμούς 

 η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά 
φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως α-
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νάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, κα-
θώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στη στέψη ιστού 

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προ-
βλέπονται από τη μελέτη 

 η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 

 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ μονό-
κλωνα) διατομής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύν-
δεσή τους 

 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμε-
να. 

 

 

ΣΤ-2.1 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΗΛΜ-60.10.40.04 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΗΛΜ-103 

Ισχύος 50 − 80 W, με βραχίονα 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διοδίων 
φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονά του ανάλογα με τον τύπο και με ισχύ 50-80 W. 

Ολογράφως: Πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ 

Αριθμητικώς: 586,00 € 

 

 

ΣΤ-2.2 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΗΛΜ-60.10.40.10 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΗΛΜ-103 

Ισχύος 150 − 200 W, με βραχίονα 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διοδίων 
φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονά του ανάλογα με τον τύπο και με ισχύ 150-200 W. 

Ολογράφως: Εννιακόσια εξήντα ευρώ 

Αριθμητικώς: 960,00 € 

 

 

ΣΤ-3 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΗΛΜ-60.10.80 

Άρθρο Αναθεώρησης: - 

Πίλλαρ οδοφωτισμού 

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού 
προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από 
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 “Υποδομή οδοφωτισμού”. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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 Η προμήθεια και μεταφορά επιτόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) 
με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των ομβρίων, από 
λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και 
εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 
(50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκά-
στης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη 
κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επι-
σήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου 

 Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

 Η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευα-
σμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλο-
ντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων. 

 Οι αγωγοί προστασίας, τα τεμάχια στήριξης και οι σχετικές εργασίες για τον αγωγό 
τροφοδοσίας του πίλαρ, εναέριο ή υπόγειο, κατά περίπτωση. 

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης. 

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

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

 Τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφά-
λειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχει-
ρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προ-
βλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (ό-
ταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16 Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «κα-
ραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβω-
τίου). 

 Η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέ-
σεις και τον έλεγχο λειτουργίας 

 

 

ΣΤ-3.1 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΗΛΜ-60.10.80.01 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΗΛΜ-52 

Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων 

Τιμή ανά τεμάχιο 

Ολογράφως: Δυο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

Αριθμητικώς: 2.500,00 € 
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ΣΤ-4 Νέο Άρθρο 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΗΛΜ-42 

Χαλύβδινοι αγωγοί γειώσεων μεταλλικών στοιχείων 

Χαλύβδινος αγωγός αποτελούμενος από συρματίδια, συνολικής διατομής 100 mm2, με δύο 
ακροδέκτες τύπου πρέσας (κως), εντός πλαστικού αγωγού προστασίας κατάλληλης 
διατομής, τοποθετημένος και συνδεδεμένος στα δύο άκρα του, μήκους κατάλληλου για 
την κάθε περίπτωση γείωσης. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά επιτόπου του πολύκλωνου αγωγού, του εύκαμπτου α-
γωγού προστασίας και των ακροδεκτών στα δύο άκρα του αγωγού, ανεξαρτήτων 
μήκους αυτού 

 η κοπή του χαλύβδινου αγωγού και του πλαστικού αγωγού προστασίας στο επιθυ-
μητό μήκος 

 η τοποθέτηση του χαλύβδινου αγωγού εντός του αγωγού προστασίας 

 η τοποθέτηση και σύσφιξη των ακροδεκτών 

 η απόξεση των επιφανειών σύνδεσης (όπου εφαρμόζει) και η σύνδεση του αγωγού 

 η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέ-
σεις και τον έλεγχο λειτουργίας 

 

Τιμή ανά τεμάχιο 

Ολογράφως: Δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 10,80 € 
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Ομάδα Ζ: Εργασίες πρασίνου 
 

Ζ-1 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΠΡΣ ΣΤ 4.1.1 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΠΡΣ-5354 

Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m 

Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται, καθώς και η δαπάνη 
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπεται. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

Ολογράφως: Οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικώς: 8,75 € 

 

 

Ζ-2 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΠΡΣ ΣΤ 4.5 

Άρθρο Αναθεώρησης: - 

Κλάδεμα θάμνων 

Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 
απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των 
τομών, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

 

 

Ζ-2.1 Άρθρο Τιμολογίων ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017: ΠΡΣ ΣΤ 4.5.1 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΠΡΣ-5353 

Ανανέωση – διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 
1,70 m 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

Ολογράφως: Εξήντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 0,60 € 
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Ομάδα H: Λοιπές εργασίες 

 

Η-1 Άρθρο Τιμολογίων: ΝΑΤΕΟ ΑΤΣΕ 6.1 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΝΑΤΕΟ 2312 

Ημερομίσθιο ειδικευμένου εργάτη σε σιδηροδρομικές εργασίες 
Ημερομίσθιο ειδικευμένου εργάτη για τις πάσης φύσεως απολογιστικές εργασίες συμπερι-
λαμβανομένων και των ειδικών σιδηροδρομικών εργασιών ή χειριστή ελαφρών μηχανημά-
των γραμμής (τρυπανέζα, κραπωνιέρα, τυρφωνέζα κλπ.) για οκτάωρη εργασία επί τόπου 
του έργου (πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία). Στο ημερομίσθιο περιλαμβάνονται όλες οι 
απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των κατά το νόμο προβλεπόμενων εισφορών προς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την 
εργατική νομοθεσία και βαρύνουν τον εργοδότη, η απαιτούμενη δαπάνη για την μεταφο-
ρά από και προς τον τόπο εργασίας, η απαιτούμενη δαπάνη για την προμήθεια όλων των 
προβλεπόμενων μέσων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού κατά την ώρα 
εργασίας, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητώς κατονομαζόμενη αλλά προβλεπόμενη 
από τις κείμενες διατάξεις. 

Τιμή ανά ημερομίσθιο (ΗΜ) 

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι ευρώ  

Αριθμητικώς: 120,00 € 

 

 

Η-2 Άρθρο Τιμολογίων: ΝΑΤΕΟ ΑΤΣΕ 6.2  

Άρθρο Αναθεώρησης: ΝΑΤΕΟ 2312 

Ημερομίσθιο ειδικευμένου τεχνίτη σε σιδηροδρομικές εργασίες 
Ημερομίσθιο ειδικευμένου τεχνίτη για τις πάσης φύσεως απολογιστικές εργασίες συμπερι-
λαμβανομένων και των ειδικών σιδηροδρομικών εργασιών ή χειριστή ελαφρών μηχανημά-
των γραμμής (τρυπανέζα, κραπωνιέρα, τυρφωνέζα κλπ.) για οκτάωρη εργασία επί τόπου 
του έργου (πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία). Στο ημερομίσθιο περιλαμβάνονται όλες οι 
απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των κατά το νόμο προβλεπόμενων εισφορών προς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την 
εργατική νομοθεσία και βαρύνουν τον εργοδότη, η απαιτούμενη δαπάνη για την μεταφο-
ρά από και προς τον τόπο εργασίας, η απαιτούμενη δαπάνη για την προμήθεια όλων των 
προβλεπόμενων μέσων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού κατά την ώρα 
εργασίας, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητώς κατονομαζόμενη αλλά προβλεπόμενη 
από τις κείμενες διατάξεις. 

Τιμή ανά ημερομίσθιο (ΗΜ) 

Ολογράφως: Εκατόν  σαράντα ευρώ  

Αριθμητικώς: 140,00 € 
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Η-3 Άρθρο Τιμολογίων: - 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΔΟ-3121.Β 

Προμήθεια σκύρων γραμμής ποιότητας Κ1 

Για την προμήθεια και προσκόμιση επιτόπου, ενός (1) τόνου (tn) σκύρων γραμμής 
ποιότητας Κ1, κατάλληλης κοκκομετρικής σύνθεσης, σχήματος κόκκων, ομοιογένειας και 
καθαρότητας σύμφωνα με την συνημμένη στα Τεύχη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή Ε 
18.07.10. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του υλικού, η φόρτωση, η μεταφορά, η 
εκφόρτωση και η αποθήκευση των σκύρων σε χώρους που θα εξευρεθούν και 
εξασφαλιστούν (ενοικίαση, αγορά, κλπ.) με δαπάνες του Αναδόχου και θα εγκριθούν από 
την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων όλων των σταλιών των αυτοκινήτων και 
μηχανημάτων. 

Επίσης περιλαμβάνονται ανηγμένες στην τιμή του τιμολογίου όλες οι δαπάνες για την 
διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων και οι δαπάνες για την προσωρινή αποθήκευση των 
σκύρων επί τόπου του έργου μέχρι τη στιγμή ενσωμάτωσης τους σ’ αυτό.  

Τιμή ανά τόνο σκύρων γραμμής ποιότητας Κ1. 

Ολογράφως: Τριάντα ευρώ 

Αριθμητικώς: 30,00 € 

 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Από κονδύλιο των απολογιστικών εργασιών προβλέπεται να καλυφθεί η διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών 
Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ): 

Απόβλητα εκσκαφών  (2,00tn/m3):               10m3x2 tn/m3= 20tn                       20tn x1,90€/tn=38€ 

Φρεζαρισμένο ασφαλτικό  (2,18tn/m3):          7m3x2,18 tn/m3=15,26tn               15,26 tnx1,90€/tn=28,99€ 

Άοπλο ή/και οπλισμένο σκυρόδ. (2,45tn/m3): (18,6+6,30)m3x2,45tn/m3=61,01tn  61,01tnx2,45€/tn=152,53€ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 38+28,99+152,53=219,52€  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.: 259,03€ 

Στη συνολική δαπάνη των απολογιστικών εμπεριέχονται τα Γενικά Έξοδα και το Εργολαβικό Όφελος 18%. 
 

Αθήνα,    ΜΑΪΟΣ 2022 
ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ 
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