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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Α.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 μη μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.  

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

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

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του 
απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, 
η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 
παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των 
υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) 
και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και 
αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όταν η 
εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 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 κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή 
τους.   

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.).  
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1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον 
χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται 
σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή 
εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του 
Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.  

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

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

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

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

(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 κ.λπ.).  

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

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

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

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για 
την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή 
υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες 
ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών 
αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]).  

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

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

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζόμενων 
με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.   

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

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

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

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.  
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1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων 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 κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.  

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

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούμενων 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 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., 
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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:  
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(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)  

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

(3) Νομικής υποστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση  

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο  

 (9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος  

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

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

  

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 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. 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου 
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Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλεύρως 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 

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

 0,03 

 
Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρούνται σε 
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, 
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

  

 

Α.1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
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1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

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

1.1.2 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 Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου.  

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

1.1.4 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 εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.   

1.1.5 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 επιμετρούνται 
ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.  

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

1.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα  

• Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που 
έχουν 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 
μαλακός, 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 
χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. 
αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και 
μεμονωμένοι 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 δυσχερής (δεν αναμοχλεύονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η 
δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη). 
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Α.2 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ε.) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
  
2.1 Όπου στο τιμολόγιο ή στις εγκεκριμένες μελέτες της Υπηρεσίας αναφέρεται η φράση «σκύρα 

γραμμής» εννοούνται σκύρα ποιότητας Κ2 για γραμμές υψηλών ταχυτήτων.  

2.2 Το ειδικό βάρος του χάλυβα λαμβάνεται ίσο με 7.850,00 kgr/m3.  

2.3 Στις τιμές εφαρμογής των άρθρων του τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που 
προκύπτουν λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτελείται το έργο και σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του ΟΣΕ Α.Ε., όλες οι δαπάνες φορτοεκφορτώσεων, οι καθυστερήσεις λόγω 
δυσκολιών προσβασιμότητας και κυκλοφορίας των συρμών στις παρακείμενες γραμμές (θέσεις 
εμπλοκής με υφιστάμενες γραμμές), οι δαπάνες που απορρέουν από τα προβλεπόμενα μέτρα 
ασφαλείας για τις εργασίες υπό κυκλοφορία και υπό τάση, οι προβλεπόμενες δαπάνες δοκιμών 
– ελέγχου των εργασιών και οι απολυμένοι χρόνοι όλων των αυτοκινήτων, συρμών και γενικά 
μηχανημάτων κλπ., κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης. Καμιά αξίωση ή 
αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των 
σιδηροδρομικών μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος.  

2.4 Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών (στρωτήρες, 
σιδηροτροχιές, σύνδεσμοι, κλπ) ενσωματωμένων και μη, μετά των απαιτούμενων 
φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας μεταφορικών μέσων 
και κάθε είδους μετακινήσεων μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο 
του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο 
φορτοεκφορτώσεων και σταλίες μεταφορικών μέσων και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη αφορά υλικά 
κύρια και βοηθητικά που θα χορηγηθούν από τον Κύριο του Έργου για την κατασκευή του έργου. 
Ομοίως οι δαπάνες για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και 
σταλίες μεταφορικών μέσων των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων 
και υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.  

2.5 Όπου στο παρόν Τιμολόγιο αναφέρεται σιδηροδρομική γραμμή νοείται σιδηροδρομική γραμμή 
ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ εύρους. Όπου αναφέρεται μέτρο μήκους (ΜΜ) σιδηροδρομικής γραμμής νοείται 
μετρούμενο μήκος επί του άξονα της γραμμής. Οι τιμές των άρθρων που αναφέρονται σε μέτρο 
μήκους γραμμής συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες που γίνονται και στις δυο σιδηροτροχιές εκτός 
αν αναγράφεται διαφορετικά στην περιγραφή του άρθρου του παρόντος τιμολογίου.  

2.6 Όλα τα αναλώσιμα, μικρά μηχανήματα γραμμής, βαρέα μηχανήματα γραμμής (μπουρέζα, 
ρεγκαλέζα, σταμπιλιζάτορας κλπ) καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός (τροχιοδικά οχήματα, 
rail threader, μηχανές έλξης, σκυροβάγονα κλπ) θα διατίθενται από τον Ανάδοχο και οι δαπάνες 
τους εμπεριέχονται στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου. Για τις δαπάνες που αφορούν στις 
απαιτήσεις για την εργασία τους στο σιδηροδρομικό δίκτυο (Πιστοποίηση μηχανημάτων, 
πιστοποίηση προσωπικού κ.τ.λ.) ισχύουν τα όσα ορίζονται στην ΤΣΥ- Τεχνικές Προδιαγραφές 
Σιδηροδρομικών Έργων και αυτές είναι ανηγμένες στην προσφορά του Αναδόχου.   
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2.7 Για την νυκτερινή εργασία ο εργολάβος δεν θα έχει πρόσθετη αποζημίωση διότι έχει 
συμπεριληφθεί η όποια πρόσθετη δαπάνη νυκτερινής εργασίας στις τιμές του παρόντος 
τιμολογίου, έχει δε υποχρέωση (εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα περιθώρια κυκλοφορίας κατά 
τις νυκτερινές ώρες) να εργασθεί κατά την διάρκεια της νύκτας. Επίσης για την εκτέλεση εργασίας 
κατά την νύκτα ή εντός των σηράγγων του έργου θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει και τον 
απαραίτητο φωτισμό του εργοταξίου με δικά του μέσα και δαπάνες.  

2.8 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για την προστασία του 
προσωπικού του από την κυκλοφορία των συρμών (φύλακες γραμμής, προστατευτικά 
κιγκλιδώματα ή άλλης φύσεως ιδιοκατασκευές κ.λ.π.) και από την ύπαρξη ρεύματος και να 
χορηγήσει τα απαραίτητα μέσα για την ατομική προστασία των εργαζομένων (φωσφορίζοντα 
γιλέκα, κράνη, μπότες κ.λ.π.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Η δαπάνη 
των παραπάνω αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, καθώς και όλες οι συναφείς δαπάνες που 
απορρέουν από τα άρθρα της ΕΣΥ και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου 
τον Ανάδοχο.  

2.9 Επίσης στην τιμή των άρθρων του τιμολογίου που αφορούν σε σιδηροδρομικές εργασίες 
περιλαμβάνονται ανηγμένα όλες οι σταλίες των μηχανημάτων – εξοπλισμού πάσης φύσεως 
(σιδηροδρομικά οχήματα, συρμού κλπ), οι απολυμένοι χρόνοι του προσωπικού, οι πρόσθετες 
δαπάνες για τις μετακινήσεις προσωπικού και εξοπλισμού κατά μήκος των εργοταξίων, οι 
πρόσθετες δαπάνες που τυχόν απαιτηθούν για την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος 
(πρόσθετα μηχανήματα – εξοπλισμός – προσωπικό κλπ).  

2.10 Ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών και τα διατιθέμενα μέσα για τον σκοπό αυτό, που 
περιγράφονται στο παρόν τιμολόγιο, αντιστοιχούν στη συνήθη μεθοδολογία εκτέλεσης των 
εργασιών – εγκαταστάσεων σιδηροδρομικών κατασκευών. Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι είναι 
γνώστης και έχει αποδεχτεί τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών όπως αναφέρονται στο τιμολόγιο. 
Οποιαδήποτε αλλαγή εκ μέρους του Αναδόχου στην μεθοδολογία εκτέλεσης των σιδ/κών 
εργασιών και στη χρήση των σιδηροδρομικών μέσων δεν αποτελεί λόγο απαίτησης πρόσθετης 
αποζημίωσης ή σύνταξης ΠΚΤΜΝΕ εκ μέρους του Αναδόχου.  

2.11 Όλες οι δαπάνες για την εκπόνηση και τις πιθανές τροποποιήσεις όλων των μελετών που 
αφορούν στις Σιδηροδρομικές Εργασίες (υποστηρικτικές, οριστικές, εφαρμογής, τεκμηρίωσης, 
υπολογισμών κλπ) που αποτελούν συμβατική υποχρέωση του αναδόχου σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στην ΕΣΥ (Άρθρο 15) είναι ανηγμένες στην προσφορά του Αναδόχου και δεν 
αμείβονται ιδιαιτέρως, πλην αυτών για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στο Άρθρο της ΕΣΥ.  

2.12 Στις τιμές μονάδος του τιμολογίου περιλαμβάνονται ανηγμένα και δεν αμείβονται ιδιαιτέρως, οι 
μελέτες εφαρμογής και τα as build drawings για την κατασκευή των έργων που αφορούν στην 
επιδομή με έρμα (γραμμολογία, συσκευές διαστολής, υπόγειες διελεύσεις, αποβάθρες κλπ) 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΣΥ.  

2.13 Στις τιμές μονάδος του τιμολογίου περιλαμβάνονται ανηγμένα όλες οι δαπάνες που απορρέουν 
από τους προβλεπόμενους από του όρους δημοπράτησης ποιοτικούς ελέγχους - πιστοποιήσεις 
των σιδηροδρομικών υλικών και εργασιών.  
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Τα χρησιμοποιούμενα στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο σύμβολα και μονάδες μέτρησης έχουν την 
ακόλουθη έννοια:  

(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) = τόνοι  

(l) = λίτρα  

(Φ) = διάμετρος  

(km) = χιλιόμετρα  

(m3km) = κυβοχιλιόμετρα  

(m2km) = τετραγωνοχιλιόμετρα  

(Κ) = κόμιστρο μεταφοράς δι’ αυτοκινήτου  

(tkm) = τοννοχιλιόμετρα  

(ΤΕΜ) = τεμάχιο  

(ΗΔ) = ημερήσια δαπάνη  

(ΗΜ) = ημερήσιο μίσθωμα  

(ΣΕΤ) = Σετ  

(h) = ώρα  

(€) = EURO  

(Κ.Α.Τ.) = Κατ’ αποκοπή τιμή  

 

Ονοματολογία άρθρων: Η ονοματολογία των άρθρων του τιμολογίου ακολουθεί την 
κατηγοριοποίηση/ ομαδοποίηση των εργασιών. Επίσης όταν έμπροσθεν του κωδικού ενός άρθρου 
υπάρχει ο συμβολισμός «σχ», αυτό σημαίνει ότι το άρθρο αποτελεί παραλλαγή του αντίστοιχου άρθρου 
των Ενιαίων Τιμολογίων σύμφωνα με το Ν.3263/2004. Ο συμβολισμός «Ν.A.» υποδηλώνει Νέo Άρθρο. 
Έπεται η αναγραφή των κωδικών αναθεώρησης των άρθρων, δηλαδή όπου αναγράφεται κωδικός 
αναθεώρησης πχ. ΟΔΟ 1123Α σημαίνει ότι το άρθρο αναθεωρείται με τον συντελεστή ΟΔΟ 1123Α 
όπως εκδίδεται στους αντίστοιχους πίνακες συντελεστών Αναθεώρησης του Υπουργείου. 
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Οι αναφερόμενοι όροι "προμήθεια", "προσκόμιση", "εγκατάσταση" κλπ. στις πιο κάτω τιμές 
ορίζονται όπως παρακάτω: 

Προμήθεια  

Στην έννοια της λέξης «προμήθεια» περιλαμβάνεται: 

α)  Η δαπάνη προμήθειας του συνόλου του υλικού ή του εξοπλισμού του κάθε άρθρου, που θα 
παραδοθεί CIF σε Ελληνικό λιμάνι ή σε χώρο του Ο.Σ.Ε. ή στο εργοστάσιο παραγωγής, 
προκειμένου για εγχώρια προϊόντα.  

β)  Η προμήθεια του Αντιπροσώπου.  

γ) Ο εισαγωγικός δασμός, σύμφωνα με το ισχύον δασμολόγιο, μαζί με τον συμπαρομαρτούντα φόρο, 
το τέλος εισφοράς κάθε άλλου δικαιώματος και ειδικό φόρο που επιβάλλεται στην εισαγωγή.  

δ) Όλα τα τέλη και οι δαπάνες εκφόρτωσης και εκτελωνισμού, τα οποία βαρύνουν το προϊόν μέχρι να 
γίνει ελεύθερο για παράδοση.  

ε) τις δαπάνες φορτοεκφορτώσεων των υλικών / εξοπλισμού.  

στ) τις δαπάνες μεταφοράς των υλικών που αφορούν σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό σε θέση παράδοσης 
προς ενσωμάτωση στο έργο ή σε αποθηκευτικό χώρο της επιλογής του Αναδόχου, υπό την έγκριση 
της Υπηρεσίας.  

ζ) οι ποιοτικοί έλεγχοι των συσκευών – υλικών.  

η) τα εγχειρίδια λειτουργίας – εγκατάστασης των συστημάτων καθώς και οι δοκιμές «τύπου» και 
«ρουτίνας» (routine test) – παραλαβής (acceptance test).  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του συνόλου του εκ του εσωτερικού μέρους, στην 
περίπτωση μικτής προέλευσης, του υλικού ή εξοπλισμού, που περιγράφεται σε κάθε άρθρο, που 
πρέπει να παραδοθεί στο επιτόπιο Εργοστάσιο Κατασκευής ή Αποθήκη. 

Προσκόμιση 

Στην έννοια της λέξης "προσκόμιση" περιλαμβάνεται: 
-  Η δαπάνη φόρτωσης  σε  κατάλληλο  μεταφορικό  μέσο   στο  τόπο  παράδοσης (Ελληνικό λιμάνι 

για  προϊόν  αλλοδαπής προέλευσης ή  εργοστάσιο ή αποθήκη για προϊόν εγχωρίου Βιομηχανίας). 
- Η μεταφορά μέχρι τον χώρο αποθήκευσης του υλικού επί τόπου του έργου.   

Εγκατάσταση 

Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται η εγκατάσταση, ανάρτηση, ρύθμιση, μόρφωση, προσαρμογή, 
σύνδεση με πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά με τις εργασίες κάθε φύσεως και παράδοση του 
έργου για άμεση λειτουργία  και ακόμη όλες οι δαπάνες μη κατονομαζόμενες ρητά  αλλά που 
απαιτούνται από τους όρους της ΤΠ, καθώς κάθε δαπάνη απαραίτητη, σύμφωνα με την τεχνολογία 
για την εξασφάλιση της καλής κατασκευής και λειτουργίας. 
Η κοστολόγηση των άρθρων ακολουθεί τις τιμές των Ενιαίων Τιμολογίων σύμφωνα με το Ν.3263/2004 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.  
 Η κατηγοριοποίηση / ομαδοποίηση των εργασιών καθορίζεται από ομοειδείς εργασίες και έχουν ως 
εξής: 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
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ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΟΜΑΔΑ Θ : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑ Η : ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ (Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) και 
ισχύοντων ΝΕΤ (Νέα Ενιαία Τιμολόγια), που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 3 στην Εγκύκλιο με αριθμό 
26/4.10.2012/ΔΙΠΑΔ/οικ/356 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων. Οι ΕΤΕΠ που σχετίζονται με το έργο αναγράφονται στο Κεφάλαιο 7 του 
Τέυχους Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας Διακήρυξης. 

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο Πίνακας των Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων που έχουν 
ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο βάσει των σχετικών ΚΥΑ, που επισυνάπτεται 
ως Παράρτημα 4 στην Εγκύκλιο με αριθμό 26/4.10.2012/ΔΙΠΑΔ/οικ/356 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 

Γ.Ο.Τ.  : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

Ε.Σ.Υ. : ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΈΩΣΕΩΝ  

Τ.Σ.Υ. : ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΈΩΣΕΩΝ  

Τ.Π. : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

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  

Γ.Υ.Σ. : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ  

Μ.Α.Μ. : ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

Τ : ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ Κm  

Τυ : ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ Κm  

Τχ : ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΑΛΙΚΩΝ ΣΕ Κm  

Σ.Σ.Σ. : ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΕΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ  

Ι.Δ. : ΙΣΟΠΕΔΗ ΔΙΑΒΑΣΗ  

ΚΜΑ : ΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ  

Ν.Κ.Ε.Γ. : ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  

Σ.Σ. : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ή ΣΙΔ/ΚΗ ΣΤΑΣΗ  

Σ.Γ. : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ  

Κ.Γ. : ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ  

Μ.Ε. : ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ  

Σ.Ε. : ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΟΥΣ  

Χ.Θ., χ.σ. : ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ή ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ  

Κ.Υ.Α. : ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

Υ.Κ.Σ : ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ  

ΜΖ : ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΖΕΥΓΜΑΤΑ  

Π.Ο.Λ. : ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗΣ ΟΧΕΤΟΣ ΛΙΘΙΝΟΣ  

ΒΣ : ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Σ.Ο. : ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ  

Κ.Ο. : ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗΣ ΟΧΕΤΟΣ  
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ΡΕ : ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΕΣ (ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ)  

Ω.Σ. : ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

ΣΔ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ  

Μ/Σ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ  

Ξ/Σ : ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ  

Δ/Σ : ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ  

Β/Σ : ΟΛΟΣΩΜΟΙ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Δ/Σ : ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ  

ΚΔΓ : ΚΑΤΩ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ  

ΚΔΟ : ΚΑΤΩ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΔΟΥ  

Υ/Σ : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΞΗΣ  

RS : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΤΑΣΗ  

Α.Σ.Ι.Δ. : ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ  

Γ/Ε : ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

 

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 
 

Επιδομή :  Με τον όρο επιδομή νοείται το τμήμα εκείνο της διατομής της σιδηροδρομικής γραμμής στο 
οποίο περιλαμβάνονται το έρμα (σκύρα) για την περίπτωση σκυρογραμμής ή το σκυρόδεμα για την 
περίπτωση Σταθερής Επιδομής, οι στρωτήρες, το μικρό υλικό, οι σιδηροτροχιές και οι συσκευές 
γραμμής.  

Μικρό υλικό :  Ως μικρό (ψιλό) υλικό νοούνται τα ακόλουθα :  όλα τα μέσα σύνδεσης των 
σιδηροτροχιών με τις πλάκες έδρασης - και αυτών με-τους στρωτήρες (βλήτρα αμφιδετών, τυρφώνια, 
ελατηριωτοί δακτύλιοι, σύνδεσμοι παντός είδους, σύνδεσμοι ελαστικοί σύνδεσμοι, κοχλιοφόροι ήλοι, 
περικόχλια, ελαστικά υποθέματα, μέσα σύνδεσης των μονωτήρων με τους στρωτήρες και ότι άλλο 
συναφές με την στήριξη και σύνδεση των υλικών της επιδομής, επίσης οι αμφιδέτες, οι πλάκες έδρασης 
σιδ/χιών και σταυρών, οι πλάκες ολίσθησης βελονών, αντιερπυστικά σιδηροτροχιών, αντιερπυστικά 
στρωτήρων, στηρίγματα  αντιράβδων με το συνδετικό υλικό τους, κλπ.  

Αλλαγή :  Ως αλλαγή νοείται η εγκατάσταση της γραμμής (συσκευή γραμμής) η οποία δίνει την 
δυνατότητα στους συρμούς να αλλάζουν την κατεύθυνση πορείας τους. Χαρακτηρίζεται από την 
διατομή της σιδηροτροχιάς που είναι κατασκευασμένη, από την ακτίνα του καμπύλου κλάδου και από 
την κλίση της. Γενικά οι αλλαγές διακρίνονται σε :  
-  απλές ευθύγραμμες αλλαγές  
-  διασταυρώσεις αλλαγές  
- καμπύλες αλλαγές   
Κάθε απλή ευθύγραμμη και καμπύλη αλλαγή έχει αρχή (σημείο αρχής ακτίνας καμπύλου κλάδου πριν 
από την αρχή των βελονών), μέση (τομή των εφαπτόμενων των δύο κατευθύνσεων) και τέλος 
(συνήθως το τέλος κάθε σκέλους του σταυρού).   
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Σε κάθε αλλαγή μεταξύ αρχής και τέλους της περιέχονται τα παρακάτω τεμάχια που προσδιορίζουν το 
σύνολο της συσκευής :  

-  βελόνες (2 τεμ. για απλές ευθύγραμμες και καμπύλες αλλαγές)  
-  ενδιάμεσες σιδηροτροχιές   
 -  σταυρός (ή καρδιά)  
 -  αντίρραβδοι {κόντρα σίδερα)   
-  βάκτρα κίνησης και ελέγχου βελονών  
-  όλο το αντίστοιχο μικρό υλικό (πλάκες έδρασης σιδ/χιών, σταυρών, πλάκες ολίσθησης βελονών, 

αμφιδέτες,  μικρό (ψιλό) υλικό σύνδεσης σιδ/χιών, αντιρράβδων, αμφιδετών και γενικά όλων των 
τεμαχίων της αλλαγής)  

-  Οι στρωτήρες μεταβαλλόμενου μήκους, (συνήθως από 2,60 μ μέχρι 5,0 μ.)  

διαγώνιος : Συσκευή που περιλαμβάνει ως σύνολο δυο αλλαγές με τον αντίστοιχο εξοπλισμό τους.  

Συσκευές γραμμής : Με τον όρο νοούνται οι πάσης φύσεως συσκευές που υφίστανται στην επιδομή 
και αποτελούν αυτόνομη λειτουργική διάταξη δηλαδή οι αλλαγές, οι συσκευές διαστολής και τα 
χειριστήρια των αλλαγών.  

Υποδομή ή Υπόβαση σιδηροδρομικής γραμμής :  Με τον όρο υποδομή νοείται το σύνολο των 
κατασκευών που βρίσκεται κάτω από την επιδομή και αποτελείται από το υπόστρωμα έρματος, την 
στρώση διαμόρφωσης και το επίχωμα ή έδαφος θεμελίωσης.  

Υπόστρωμα Επιδομής ή υπόστρωμα έρματος :  είναι η στρώση που παρεμβάλλεται μεταξύ του 
έρματος και της σιδηροδρομικής υπόβασης.   

Στρώση Διαμόρφωσης : είναι η ανώτερη στρώση του επιχώματος κάτω από το υπόστρωμα επιδομής 
ή από το έρμα εφόσον δεν υφίσταται υπόστρωμα.   

Ερυθρά της μηκοτομής: ορίζεται το υψόμετρο της κεφαλής της σιδηροτροχιάς (Υ.Κ.Σ.)   

Πλάτος (εύρος) γραμμής : Το πλάτος γραμμής των εσωτερικών παρειών των δύο σιδηροτροχιών σε 
ύψος 14 χλ. κάτω από την άνω στάθμη κεφαλής σιδηροτροχιάς (ΑΚΣ).    

Τροχιά : νοείται η όδευση των δυο ράβδων της σιδηροδρομικής γραμμής.    

Μόρτα ή νεκρή γραμμή : ονομάζεται η αδιέξοδος γραμμή.  

Βοηθητική γραμμή ή προσωρινή παραλλαγή: ονομάζεται η προσωρινή γραμμή που 
κατασκευάζεται σε θέση πλησίον της κύριας γραμμής ώστε να διοχετευτεί η κυκλοφορία στην θέση 
αυτή.  

Παραλλαγή ή μόνιμη παραλλαγή: ονομάζεται η αλλαγή της χάραξης υπάρχουσας γραμμής ή η 
κατασκευή μόνιμης γραμμής, εκτός της υπάρχουσας, που παραλλάσσει την χάραξη.  

Μόρτα ή νεκρή γραμμή : ονομάζεται η αδιέξοδος γραμμή.  

Γραμμή κυλίσεως πυλώνα: ονομάζεται η πρόχειρη γραμμή που κατασκευάζεται σε θέση πλησίον της 
κύριας γραμμής ώστε να είναι δυνατή η κίνηση πυλώνα για τις εργασίες αποξήλωσης – στρώσης 
γραμμής.  

Βαρέα μηχανήματα γραμμής : ονομάζονται όλα τα σιδηροδρομικά μηχανήματα βαρέως τύπου, 
κινούμενα επί γραμμής, όπως τα μηχανήματα τακτοποίησης – υπογόμωσης, οι μηχανές έλξης, οι 
πλατφόρμες, τα σκυροβάγονα, οι πυλώνες, τα μηχανήματα αντικατάστασης στρωτήρων κ.α.  
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Μικρά μηχανήματα γραμμής : ονομάζονται όλα τα σιδηροδρομικά μηχανήματα – εργαλεία, που 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών επί γραμμής από ειδικευμένους τεχνίτες , όπως τα 
μηχανήματα κοχλίωσης – αποκοχλίωσης, τα δισκοπρίονα κλπ.  

Τροχιοδικά μηχανήματα : ονομάζονται τα μηχανήματα δομικών έργων (μηχανήματα πολλαπλών 
χρήσεων) που έχουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα κίνησης επί γραμμής και επί τροχών.  

Γενική Επισκευή: ονομάζονται οι εργασίες συντήρησης που εκτελούνται κατά την εξέλιξη του 
τετραετούς ή εξαετούς κύκλου συντήρησης.  

Κυκλικές εργασίες : ονομάζονται οι εργασίες που εκτελούνται κατά την εξέλιξη του τετραετούς ή 
εξαετούς κύκλου συντήρησης (Γενική Επισκευή).  

Μη κυκλικές εργασίες : ονομάζονται οι εργασίες κατ’ αναζήτηση σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές εκτός 
από αυτήν στην οποία γίνονται οι εργασίες Γενικής Επισκευής 

Ονοματολογία σιδηροτροχιών.  

Στα άρθρα του τιμολογίου γίνεται αναφορά σε εργασίες που περιλαμβάνουν σιδηροτροχιές βάρους 
μεγαλυτέρου των …. Kgr/m. Στον παρακάτω πίνακα δίδονται τα είδη και τα βάρη των σιδηροτροχιών 
που χρησιμοποιούνται συνήθως στο Ελληνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, ώστε να είναι διακριτός ο 
διαχωρισμός τους.  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ 
ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ ΒΑΡΟΣ (kgr/m) 

1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΙ 

SMR 29 29,78 

S30 30,03 

S33 33,47 

S41, 10R 41,38 

S41, 14R 40,95 

S49 49,43 

S54 54,54 

2 UIC 

50 50,18 

54 E (SBB IV) 53,81 

54 E  (SBB III) 54,43 

60 60,34 

3  31,6 31,60 
Τα βάρη των παλαιών σιδηροτροχιών που υπάρχουν στο Ελληνικό Δίκτυο θα δίδονται κατά περίπτωση από τον 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Α.Τ: Α1       ΑΤΣΕ 1.1.1                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 1122 100% 

 

Πλήρης αφαίρεση έρματος, σε γραμμή υπό κυκλοφορία 

Πλήρης απομάκρυνση του παλαιού έρματος της επιδομής συμπεριλαμβανομένης και της εκσκαφής 
τμήματος της υποδομής έδρασης αυτού, σε οποιοδήποτε βάθος και σε οποιοδήποτε πλάτος υποδειχθεί από 
την Επίβλεψη, μετά της μεταφοράς και απόρριψης των προϊόντων που θα προκύψουν από την εργασία σε 
θέση που προβλέπεται από τις αρμόδιες αρχές και για οποιαδήποτε απόσταση, συμπεριλαμβανομένης και της 
τοπικής μεταφοράς των προϊόντων αφαίρεσης σε άλλη περιοχή του έργου προς εξυγίανση της υποδομής, όπου 
απαιτείται. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης και όλες οι σταλίες των μηχανημάτων, η φόρτωση και η 
εκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής. Οι εργασίες θα γίνονται σε γραμμή υπό κυκλοφορία και σε ελεύθερο 
περιθώριο κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τους Γ.Ο.Τ. Η τιμή εφαρμόζεται μόνο σε 
περιπτώσεις εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών επί γραμμής που παραδίδεται αυθημερόν σε κυκλοφορία, 
ανεξαρτήτως του διατιθέμενου περιθωρίου κυκλοφορίας. Η επιμέτρηση της ποσότητας του απομακρυνθέντος 
έρματος και της εκσκαφής της υποδομής θα γίνει δια λήψεως διατομών προ και μετά της εκσκαφής, για ένα 
κυβικό συμπυκνωμένου έρματος ή/και αφαιρεθέντος τμήματος της υποδομής.  
 

Τιμή ενός κυβικού μέτρου (1 m3) 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) : 4,28 €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ: Α2      ΑΤΣΕ 1.7.2     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΝΑΤΕΟ 1520 80% ΝΑΤΕΟ 2312 20% 

 

Διάνοιξη χανδάκων - εξωχανδάκων για διατομή τάφρων έως 1,00m2   

Διάνοιξη χανδάκων - εξωχανδάκων, πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, για πάσης φύσέως εδάφη 
(γαιώδη έως ημιβραχώδη), για οποιαδήποτε διατομή τάφρων έως 1,00 μ2, μεταφορά και απόθεση των 
προϊόντων που θα προκύψουν σε οποιαδήποτε απόσταση, όταν η εργασία εκτελείται χειρωνακτικά και με 
χρήση μηχανικών μέσων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Δηλαδή διάνοιξη χανδάκων χειρωνακτικά και 
ταυτόχρονα με μηχανικά μέσα της επιλογής του Αναδόχου (σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΣΕ), μετά της εκκοπής 
και εκριζώσεως θάμνων και δένδρων οιασδήποτε περιμέτρου, της μορφώσεως του πυθμένος και των πρανών 
της τάφρου, με την φορτοεκφόρτωση των υλικών που θα προκύψουν από την εκσκαφή, την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση και με οποιοδήποτε μέσο και την οριστική απόθεση και απόρριψη σε χώρους που 
επιτρέπονται από τις αρμόδιες αρχές. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της 
εργασίας μηχανήματα(π.χ. μηχ/τα πολλαπλών χρήσεων, εκσκαφείς, αυτοκίνητα για την μεταφορά των υλικών, 
κλπ.), οι σταλίες των μηχ/των, η δαπάνη των εργατών κλπ. καθώς και οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις που 
προκύπτουν από την φύση της εργασίας.  
 

Τιμή ενός κυβικού μέτρου (1 m3) 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) : 8,15 €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ: Α3      ΑΤΣΕ 1.7.3     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΝΑΤΕΟ 1310 100% 

 

Καθαρισμός και μόρφωση υπαρχούσης τάφρου ή εξωχάνδακα, για διατομές τάφρων άνω των 0,50m2 

Καθαρισμός και μόρφωση υπαρχούσης τάφρου ή εξωχάνδακα δια πάσης φύσέως εδάφη, για διατομές 
τάφρων έως 0,50 μ2, μεταφορά και απόθεση των προϊόντων που θα προκύψουν σε οποιαδήποτε απόσταση, 
όταν η εργασία εκτελείται δια χειρών και με χρήση μηχανικών μέσων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Καθαρισμός δια χειρών και δια παντός ετέρου τρόπου ταυτόχρονα (με μηχανικά μέσα) και μόρφωση 
υπαρχούσης τάφρου δια πάσης φύσέως εδάφη, όγκου υλικών μέχρι ποσοστού 60% ανά διατομή τάφρου, 
από οποιαδήποτε υλικά όπως και υλικά προερχόμενα από καταπτώσεις, με την φορτοεκφόρτωση των υλικών 
που θα προκύψουν από τον καθαρισμό, την μεταφορά εις οποιαδήποτε απόσταση και με οποιοδήποτε μέσο 
και την οριστική απόθεση και απόρριψη σε χώρους που επιτρέπονται από τις αρμόδιες αρχές, κατά τα λοιπά 
ως ΝΑΤΕΟ 1310. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της εργασίας μηχανήματα (πχ. 
μηχ/τα πολλαπλών χρήσεων, εκσκαφείς, αυτοκίνητα για την μεταφορά των υλικών κλπ.), οι σταλίες των 
μηχ/των, η δαπάνη των εργατών κλπ. καθώς και οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις που προκύπτουν από την 
φύση της εργασίας.  
 

Τιμή ενός μέτρου (1 m) 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) : 2,86 €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

Α.Τ: Α4       ΑΤΣΕ 1.5.6     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΝΑΤΕΟ 1530 100% 

 

Πλήρης κατασκευή υποστρώματος επιδομής (3Α), σε αποκοπή κυκλοφορίας 

Πλήρης κατασκευή υποστρώματος επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής με θραυστό υλικό λατομείου (3Α), 
της εργασίας εκτελούμενης σε ανοικτή γραμμή ή σε Σταθμούς, σε πλήρη αποκοπή κυκλοφορίας, σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Η τιμή περιλαμβάνει τη δαπάνη προμήθειας 
του θραυστού υλικού, την φορτοεκφόρτωση, τις σταλίες των μηχανημάτων και τη μεταφορά του θραυστού 
υλικού από το λατομείο μέχρι την τελική θέση χρησιμοποίησης του, για οποιαδήποτε απόσταση μεταφοράς 
και για οποιαδήποτε ταχύτητα, περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων. Η τιμή είναι γενικής 
εφαρμογής, για τις περιπτώσεις που η εργασία εκτελείται ανεξάρτητα από το περιθώριο κυκλοφορίας, πχ. σε 
σταθμούς (σε κύριες ή παρακαμπτήριες γραμμές), σε πλήρη αποκοπή κυκλοφορίας επί κύριας γραμμής, σε 
γραμμές των οποίων η κυκλοφορία έχει διοχετευτεί σε παραλλαγή, σε νέα επιχώματα κλπ., για οποιεσδήποτε 
διαστάσεις του υποστρώματος και περιλαμβάνει τις εργασίες που απαιτούνται ώστε το επίχωμα να έχει τις 
προβλεπόμενες κλίσεις και διαστάσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης το κόστος των μηχ/των, η προμήθεια 
ύδατος, οι απαραίτητες εργατικές δαπάνες καθώς και οι όποιες επιβαρύνσεις από την εκτέλεση της εργασίας 
σε φάσεις, κλπ. Η επιμέτρηση θα γίνει σε γεωμετρικό όγκο έτοιμου συμπυκνωμένου επιχώματος σε κυβικά 
μέτρα, με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.  
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Τιμή ενός κυβικού μέτρου (1 m3) 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) : 48,76 €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ: Α5      Β-64.2       ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ    ΟΙΚ-7914 

 

Γεωϋφασμα διαχωρισμού 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου για τον 
διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, βάρους ≥280 gr/m2, 
εφελκυστικής αντοχής ≥15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 50% (±20%) κατά ΕΛΟΤ 
EN ISO 10319, αντοχής σε διάτρηση ≥3000 N (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και πάχους 1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864). 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του 
• το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 
• η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος 
• η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή  

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και μέσων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές 
στο γεωϋφασμα. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σταλίες των μηχανημάτων, οι τυχόν τοπικές μεταφορές, οι αναπετάσεις των 

προϊόντων που τυχόν προκύψουν μετά την εκτέλεση των εργασιών, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε 

εγκεκριμένους χώρους απόθεσης, καθώς επίσης και όπου απαιτηθεί η δαπάνη καθαρισμού σε γειτνιάζουσες 

οδούς από τυχόν υλικά που πέσουν εντός αυτών από την εκτέλεση της εργασίας. 

Σε περιπτώσεις που η πρόσβαση για την εκτέλεση της εργασίας γίνεται από γειτνιάζουσες οδούς με ενδεχόμενη 

αποκοπή της κυκλοφορίας αυτών, ο Ανάδοχος ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση δικαιούται εξαιτίας της 

δυσκολίας της πρόσβασης. Επίσης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, ώστε κατά τη διάρκεια των εργασιών, να μην 

προξενηθούν βλάβες στην περιοχή τόσο στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, όσο και στις γειτνιάζουσες -

με τη σιδ/κή γραμμή- οδούς. 

 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας διαχωρισμού με γεωϋφασμα. 
 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) : 1,80 €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ENA ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 



24 
 

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Α.Τ: B1       20.05.01                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ-2124 100% 

 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ): 4,50€ 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ: B.2        32.01.04                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 3214 100% 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

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

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση 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". 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς 
αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο 
εργοτάξιο προς διάστρωση. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία 
περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται 
ιδιαιτέρως. 

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

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

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

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

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την μελέτη διαστάσεις. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

 

 (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ): 90,00€ 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 

Α.Τ: Β.3       B-30.2                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΔΟ 2612 100% 

 
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων.  
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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 συντάσσονται 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 καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου 

βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

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 
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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 
20,0 √     314 2,47 

22,0 √     380 2,98 

25,0 √     491 3,85 

28,0 √     616 4,83 

32,0 √     804 6,31 

40,0 √     1257 9,86 

 
 

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

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

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την 

μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 
• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 

απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ): 1,15 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ: Β.4       ΟΙΚ 61.05                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 6105 100% 

 

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 160 mm, 

ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το 

έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από 

ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, και την έδρασή τους με χρήση μη συρρικνωμένου 

κονιάματος (τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές) επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων. Με 
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την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή 

κεφαλών, κλπ, αγκυρίων. Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων. 

 
Τιμή ανά ένα κιλό (kg) 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ): 2,70 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Α.Τ: Β.5       ΟΙΚ 38.03                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 3816 100% 

 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών 
που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ): 15,70 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Α.Τ: Β.6       ΟΙΚ 72.65                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 6401 100% 

 

Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης 
Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα επίπεδη, 

τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από 

αφρώδη πολυουρεθάνης (CFC & HCFC Free), με απαιτήσεις ηχομόνωσης (περ. 25dB) και πυρασφάλειας 

(κλάσεως Β1 ή Β2 κατά DIN 4102), προβαμμένο στο εργοστάσιο. Στερέωση σε υπάρχουσες τεγίδες με 

αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής. Υλικά, μικροϋλικά, ανυψωτικός εξοπλισμός, ικριώματα και 

εργασία πλήρους τοποθέτησης.   

 
Τιμή ανά ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ): 45,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
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ΟΜΑΔΑ Θ: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α.Τ:  Θ.1     ΑΤΣΕ 1.1.8     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 1520 10% 2312 90% 
 

Γ/Ε σε γραμμή με αρμούς επί ξυλ. στρωτ. σε 6-8 ώρες ελεύθερο περιθώριο 

Εργασίες Γενικής Επισκευής σιδ/κής γραμμής με αρμούς, επί ξύλινων στρωτήρων, σε γραμμή υπό κυκλοφορία, 
με ελεύθερο περιθώριο κυκλοφορίας 6 έως 8 ωρών, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της Υπηρεσίας. Για την 
εκτέλεση εργασιών Γενικής Επισκευής σε ένα (1) μέτρο μήκους σιδ/κής γραμμής αποτελούμενης από σιδ/χιές 
οιουδήποτε τύπου με αρμούς, σε γραμμή υπό κυκλοφορία και σε οποιαδήποτε θέση (ελεύθερη γραμμή, 
σήραγγες, γέφυρες, ισόπεδες διαβάσεις κ.α.) ήτοι αναλυτικότερα για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:  

1. Την πλήρη εξέταση των γεωμετρικών στοιχείων και υλικών της γραμμής και την σήμανση των φθορών - 
σφαλμάτων, ήτοι εξέταση της σιδ/κής γραμμής σε συνεργασία με την επίβλεψη του έργου, καταγραφή και 
σήμανση επί τόπου όλων των σφαλμάτων εύρους που θα ανεβρεθούν καθώς και των τυχόν φθαρμένων υλικών. 
Επισήμανση και καταγραφή όλων των αναγκαίων εργασιών και υλικών που απαιτούνται για την διόρθωση των 
σφαλμάτων και αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών.  

2. Τον καθαρισμό του έρματος από τους συνδέσμους χειρωνακτικά.  

3. Το λύσιμο και έλεγχο όλων των συνδέσμων και την επανατοποθέτησή τους, με ολική αντικατάσταση ροδελών 
και ελαστικών υποθεμάτων και μερική αντικατάσταση αγκυρίων και βλήτρων αγκυρίων σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Επίβλεψης, ήτοι αναλυτικότερα οι ακόλουθες εργασίες: α) αποκοχλίωση των βλήτρων και αφαίρεση των 
ροδελών, αγκυρίων και ελαστικών υποθεμάτων, β) έλεγχος των αγκυρίων και των βλήτρων τους και αφαίρεση 
των αχρήστων υλικών (και όσων απαιτούνται για διόρθωση σφαλμάτων), γ) συλλογή όλων των εξαγχθέντων 
υλικών κατά κατηγορία, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και ταξινόμησή τους σε χώρους αποθήκευσης του ΟΣΕ, 
δ) Φόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου από χώρους αποθήκευσης ΟΣΕ, εκφόρτωση και διασπορά στις 
θέσεις τοποθέτησή τους όλων των απαιτούμενων υλικών προς αντικατάσταση των εξαγχθέντων δηλ. των νέων 
αγκυρίων και βλήτρων αγκυρίων, ροδελών και ελαστικών υποθεμάτων κλπ.  

4. Την πετρελαίωση των βλήτρων (με μίγμα ελαίου / πετρελαίου 50% - 50%)  

5. Την τοποθέτηση των συνδέσμων με ταυτόχρονη ρύθμιση του εύρους της σιδ/κής γραμμής όπου απαιτείται ήτοι 
αναλυτικότερα: καθαρισμός (ξύσιμο με συρματόβουρτσα και σπάτουλα) της θέσης έδρασης της σιδ/χιάς στον 
στρωτήρα, τοποθέτηση του ελαστικού παρεμ βλήματος, τοποθέτηση των βλήτρων, των ροδελών και του 
περικοχλίου. Η ρύθμιση του εύρους θα γίνεται όπου είναι δυνατόν με αλλαγή της διάταξης των αγκυρίων, με 
αντικατάσταση των αγκυρίων ή σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται με τους παραπάνω τρόπους, με 
αντικατάσταση του ξύλινου στρωτήρα.  

6. Την αντικατάσταση σιδηροτροχιών και στρωτήρων με μεγάλη φθορά. Η αντικατάσταση των σιδηροτροχιών και 
των στρωτήρων περιλαμβάνεται στην τιμή, εφ’ όσον σε μήκος 500 m γραμμής οι προς αντικατάσταση 
σιδηροτροχιές είναι μέχρι δύο (2) και οι στρωτήρες μέχρι δέκα (10). Επιπλέον αντικαταστάσεις στρωτήρων και 
σιδηροτροχιών καθώς και τυχόν απαιτούμενες συγκολλήσεις πληρώνονται ιδιαιτέρως.  

7. Την διόρθωση της καθετότητας των στρωτήρων και της μεταξύ των απόστασης (διάκενα στρωτήρων), ήτοι 
αναλυτικότερα: την απομάκρυνση του έρματος από τις κεφαλές και τις παρειές των στρωτήρων, την μετατόπιση 
των στρωτήρων ή με ώθηση με λοστό ή με χτύπημα με βαριά, την υπογόμωση των μετατοπισθέντων στρωτήρων 
χειρωνακτικά και την τακτοποίηση του έρματος. Η καθετότητα των στρωτήρων ως προς της σιδ/χιές θα ελέγχεται 
με την χρήση μεταλλικής γωνιάς και τα διάκενα των στρωτήρων θα καθορίζονται από την επίβλεψη σύμφωνα με 
τις οδηγίες στρώσης της γραμμής.  

8. Την σύσφιξη των συνδέσμων. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται με μηχάνημα με ρυθμιζόμενη σύσφιξη και 
ενδεικτικό όργανο μέτρησης ροπής και περιλαμβάνει: την ρύθμιση σύσφιξης των μηχανημάτων, τον έλεγχο της 
θέσης των συνδέσμων και την διόρθωση τυχόν μετατοπισθέντων, και την τελική σύσφιξη των συνδέσμων.  
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9. Την λίπανση των βλήτρων με τοποθέτηση λίπους (γράσο) επί της κεφαλής του βλήτρου.  

10. Την αντικατάσταση των αχρήστων ή φθαρμένων ελικωτών (στήριξης των πλακών έδρασης στον στρωτήρα) 
με άλλα ιδίας ή μεγαλύτερης διαμέτρου (ανάλογα με την κατασκευή της οπής του στρωτήρα) ήτοι αναλυτικότερα 
οι ακόλουθες εργασίες: εξαγωγή των αχρήστων ελικωτών και ροδελών, συλλογή, φόρτωση, μεταφορά, 
εκφόρτωση και διασπορά επί τόπου του έργου των νέων ελικωτών και ροδελών, λίπανση των νέων ελικωτών και 
τοποθέτηση τους με την αντίστοιχη ροδέλα και σύσφιξή τους με κατάλληλο μηχάνημα.  

11. Σε περίπτωση θραύσης των ελικωτών εντός του στρωτήρα θα γίνεται μικρή παράλληλη μετατόπιση των 
πλακών έδρασης, αφού αφαιρεθούν και τα υπόλοιπα ελικωτά και ροδέλες, θα φράζονται οι οπές τους με ξύλινους 
οκταγωνικούς πύρους εμποτισμένους σε ασφαλτικό διάλυμα (black), θα γίνεται διάνοιξη νέων οπών στον 
στρωτήρα σε διάμετρο ανάλογη των νέων ελικωτών, θα τοποθετούνται τα νέα ελικωτά με τις αντίστοιχες ροδέλες 
και θα γίνεται σύσφιξή τους. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη ή παράλληλη μετατόπιση θα γίνεται αντικατάσταση 
του στρωτήρα η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως σε άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου.  

12. Την ρύθμιση του διακένου των αρμών σύμφωνα με τον Ν.Κ.Ε.Γ. και τις οδηγίες του ΟΣΕ, ήτοι αναλυτικότερα 
: α) την μέτρηση της θερμοκρασίας των σιδ/χιών δια ειδικού θερμομέτρου, β) την αποσυναρμολόγηση (λύσιμο) 
των αμφιδέσεων, γ) την μετατόπιση κατά μήκος των σιδ/χιών (όπου απαιτούνται), δ) την λίπανση των αμφιδετών 
και βλήτρων αμφιδετών με ειδικό λίπος (γράσο), ε) την εκ νέου συναρμολόγηση (δέσιμο) των αμφιδέσεων και 
σύσφιξη των βλήτρων. (Η εν γένει απαιτούμενη τοποθέτηση τμημάτων σιδ/χιών οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως σε 
άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου).  

13. Το τρόχισμα των άκρων των σιδ/χιών στην περιοχή των αρμών για την αφαίρεση τυχόν εκχειλώσεων. Σε 
περίπτωση μεγάλης βλάβης θα γίνεται αφαίρεση του αρμού και η εργασία θα πληρώνεται με τα αντίστοιχα άρθρα 
του παρόντος τιμολογίου.  

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τα μικρά μηχανήματα γραμμής (κραπωνιέρες, φορητά 
μηχανήματα υπογόμωσης κλπ.), όλα τα μικροϋλικά και αναλώσιμα, η χρήση δραιζίνας ή άλλου σιδηροδρομικού 
οχήματος για την μεταφορά του προσωπικού, των αναγκαίων υλικών και την εξασφάλιση των εργασιών στα 
υπάρχοντα περιθώρια, οι χειριστές της δραιζίνας, καύσιμα, λιπαντικά, έξοδα συντήρησης κλπ, όλες οι σταλίες και 
κάθε άλλη δαπάνη λόγω καθυστερήσεων εξ' αιτίας του κυκλοφοριακού φόρτου στις γραμμές Ο.Σ.Ε.  

Σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω εργασίες, όσες δεν επηρεάζουν την κυκλοφορία θα εκτελεσθούν εκτός 
περιθωρίων.  

Σε περίπτωση που δοθούν στον Ανάδοχο εντός συνολικά οκταώρου διαστήματος περισσότερα του ενός 
περιθώρια κυκλοφορίας στην ίδια περιοχή, ο ανάδοχος θα αμειφθεί με το άρθρο τιμολογίου που θα 
αφορά το συνολικά διατεθέν ελεύθερο περιθώριο (ήτοι το άθροισμα των επί μέρους περιθωρίων).  

Τιμή για πλήρη και περαιωμένη εργασία σε ένα μέτρου μήκους (ΜΜ) μονής γραμμής (και οι δύο 
σιδηροτροχιές)  

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) : 9,84 €  

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  Θ.2         ΑΤΣΕ 3.7.1      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 1530 100 % 

 
Σκυρόστρωση χωρίς υλικά, σε γραμμή υπό κυκλοφορία με μεταφορά των σκύρων από οποιαδήποτε 
απόσταση  (*)  + την μεταφορά πέραν των 30 km 
Σκυρόστρωση σιδηροδροµικής γραµµής άνευ της προµήθειας των σκύρων, της εργασίας εκτελούµενης σε 

γραµµή υπό κυκλοφορία, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τους Γενικούς Όρους Τιµολογίου και τους λοιπούς 

όρους δηµοπράτησης. 

Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται : 
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α) Η διαµόρφωση κατάλληλων χώρων που θα βρίσκονται πλησίον της γραµµής για τη συγκέντρωση των σκύρων 

γραµµής που θα χρησιµοποιηθεί για τη σκυρόστρωση της γραµµής (σκυραποθήκες). Τέτοιοι χώροι, ιδιοκτησίας 

Ο.Σ.Ε., κατόπιν συνεννοήσεως µε την Υπηρεσία µπορούν να διατεθούν στον Ανάδοχο για όλο το διάστηµα 

εκτέλεσης του Έργου µε τηνυποχρέωση του Αναδόχου να τους διαµορφώσει κατάλληλα προς τον σκοπό αυτό . 

β) Η καταβροχή των σκύρων γραµµής για τον περιορισµό της κόνεως. 

γ) Η φόρτωση των σκύρων γραµµής, που βρίσκονται στις σκυραποθήκες, σε σκυροφόρα βαγόνια του Συρµού 

Έργων. 

δ) Η σκυρόστρωση της γραµµής από το Συρµό Έργων σε διαδοχικά περάσµατα (διελεύσεις) συµπληρώνοντας 

το απαραίτητο σκύρο γραµµής µετά την εργασία των βαρέων µηχανηµάτων γραµµής, σύµφωνα µε οδηγίες και 

προδιαγραφές του Ο.Σ.Ε. 

ε) Η µεταφορά των σκύρων µε σκυροβάγονα από τη θέση λήψης προσωρινής απόθεσης µέχρι τη θέση 

διάστρωσης. 

Στην εργασία συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα ποιοτικού ελέγχου της εργασίας, της λειτουργίας των 

µηχανηµάτων (συρµού σκυρόστρωσης, ελκτικής µονάδας κλπ.) ήτοι όλες οι δαπάνες εργατικών (χειριστές, 

βοηθητικό προσωπικό), συµπεριλαµβανοµένης της υπερωριακής απασχόλησης, ανταλλακτικών για κάθε φύσεως 

επισκευές και συντήρηση, καυσίµων, λιπαντικών,ασφάλισης ως επίσης και της σταλίας των µηχανηµάτων, ως και 

κάθε άλλη εργασία µη ρητώς αναφερόµενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση της εργασίας 

.Η τιµή είναι γενικής εφαρµογής για σκυροστρώσεις οιουδήποτε τύπου γραµµών (κανονική, µετρική, 

συνδυασµένου εύρους) και οιασδήποτε διατοµής ανεξάρτητα από το πλήθος των γραµµών, ανεξαρτήτου της 

χωρητικότητας των σκυροβαγόνων ή των χρησιµοποιούµενων µέσων της επιλογής του Αναδόχου, ενώ µε την 

τιµή αυτή πληρώνεται και η συµπλήρωση έρµατος σιδηροδροµικής γραµµής. Η ίδια τιµή εφαρµόζεται και για τη 

σκυρόστρωση εντός σταθµών ή βοηθητικών γραµµών ή σε γραµµή που δεν τίθεται σε κυκλοφορία. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σκυροστρωμένης γραμμής (είτε επί επιχώµατος είτε επί 
προσκυροστρωµένης γραµµής) μετρούμενο δια λήψης διατομών (αρχική και τελική 
κατάσταση συμπυκνωμένου επιχώματος) 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) : 21,53 €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ: Θ.3    ΑΤΣΕ 3.4.11  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ATOE 3873 45% NATEO 2312 55% 
 
Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών μετρικής γραμμής σε 4-6,5 ώρες περιθώριο 

Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών οποιουδήποτε τύπου βάρους > 30 Kgr/m και έως 40 Kgr/m, 

για οιαδήποτε σκληρότητα σιδ/χιάς, επί γραμμής με χοάνες μίας χρήσεως όταν η εργασία εκτελείται σε 

περιθώριο κυκλοφορίας 4 – 6,5 ωρών. Για την συγκόλληση ενός τεμαχίου σιδηροτροχιών οποιουδήποτε τύπου 

βάρους > 30 Kgr/m και έως 40 Kgr/m επί γραμμής σε οποιοδήποτε μήκος σιδ/χιάς, με αλουμινοθερμική μέθοδο 

εγκεκριμένης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις Τεχνικές οδηγίες εκτέλεσης αλουμινοθερμικών 
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συγκολλήσεων του ΟΣΕ και των προδιαγραφών των κατασκευαστριών εταιριών, ήτοι για την εκτέλεση των 

παρακάτω αναφερομένων εργασιών:  

1) Προμήθεια μερίδων συγκόλλησης εγκεκριμένου τύπου υψηλών ταχυτήτων και πλήρους συγκροτήματος 

συγκόλλησης με τα παρελκόμενά τους.  

2) Λύσιμο επαρκούς αριθμού στρωτήρων εκατέρωθεν της συγκόλλησης.  

3) Κοπή της σιδηροτροχιάς με δισκοπρίονο για την δημιουργία του απαιτούμενου διακένου και πλήρης 

υψομετρική και οριζοντιογραφική ταύτιση των προς συγκόλληση σιδ/χιών με την χρήση των συσκευών 

ευθυγράμμισης.  

4) Δημιουργία λάκκου για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων.  

5) Εκτέλεση της συγκόλλησης βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστριών εταιριών των μερίδων 

συγκολλήσεων και των οδηγιών του ΟΣΕ, που θα ισχύουν κατά περίπτωση.  

6) Κοπή του πλεονάζοντος υλικού με υδραυλική πρέσα.  

7) Λείανση των συγκολλήσεων σε κατάλληλο χρόνο μετά το πέρας της συγκόλλησης. Επίσης μαρκάρισμα της 

συγκόλλησης με τον κωδικό του εκτελέσαντος αυτή τεχνίτη, την ημερομηνία συγκόλλησης και τον αύξοντα 

αριθμό της.  

8) Δέσιμο της γραμμής στη προτεραία θέση της  

9) Μεταφορά των υλικών και μηχανημάτων επί τόπου των εργασιών .  

10) Την τελική λείανση της συγκόλλησης μετά την τελική τακτοποίηση της γραμμής.  

11) Την συγκέντρωση και απόρριψη σε ειδικούς χώρους των υλικών που απορρίπτονται κατά την ολοκλήρωση 

της συγκόλλησης.  

12) Την παράδοση μητρώου συγκολλήσεων στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και οι εκτυπώσεις από 

καταγραφική συσκευή του Αναδόχου, προκειμένου να παραληφθούν οι συγκολλήσεις.  

13) Όλος ο απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, τα καβαλέτα ευθυγράμμισης, η πρέσα κοπής, το 

μηχάνημα λείανσης, το μηχάνημα προθέρμανσης κ.λ.π. τα αναλώσιμα υλικά για την εκτέλεση των 

συγκολλήσεων και της λείανσης των ως και τα βαγονέτα αποθήκευσης των θα διατεθούν από τον ανάδοχο.  

Στην τιμή επίσης περιλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις λόγω κυκλοφοριακού φόρτου στις γραμμές, οι 

απολυμένοι χρόνοι μηχανημάτων, το κόστος της καταγραφικής συσκευής του Αναδόχου καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη η οποία είναι απαραίτητη για την έντεχνη και ολοκληρωμένη εκτέλεση της εργασίας που 

υπαγορεύεται, αποκλειστικά και μόνο, από τις ισχύουσες προδιαγραφές και τον κανονισμό γραμμής του ΟΣΕ. 

Επειδή οι εργασίες συγκόλλησης μπορεί να γίνονται ταυτόχρονα με την κυκλοφορία Συρμών Έργων επί της 

γραμμής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία προστατευτικά μέτρα για 

την αποφυγή ατυχήματος, το κόστος των οποίων συμπεριλαμβάνεται στη τιμή του παρόντος άρθρου.  

 

Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΜΧ) έτοιμης συγκόλλησης 
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(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) : 149,15 €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 

ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  Θ.4                  ΑΤΣΕ 3.5.5   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :  ΟΔΟ 2652 100% 

 

Εξασφάλιση γραμμής με πασσάλους 

Εξασφάλιση του άξονα σιδηροδρομικής γραμμής με πασσάλους συνολικού μήκους έως 2,00m.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται:  

1. Η τοποθέτηση πασσάλων εξασφάλισης γραμμής και αναλυτικότερα :  

α) Η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου του έργου, κοπή του πασσάλου σε μήκος έως 2,00m περίπου από 

σιδηροτροχιές, βάρους έως 50 kg/ΜΜ για την στήριξη είτε στάσης δικτύου ελέγχου γραμμής (ΔΕΓ) είτε μόνιμου 

σημείου εξασφάλισης γραμμής (ΜΣΕΓ).  

β) φόρτωση από την θέση κοπής των πασσάλων, μεταφορά και διασπορά τους στα σημεία εξασφάλισης (αρχή, 

τέλος παραβολικών, στις παραβολές και στο κυκλικό τόξο ανά 10m, στις ευθυγραμμίες ανά 50m, αρχή, μέσον, 

τέλος κατακόρυφων τόξων συναρμογής).  

γ) εκσκαφή θεμελίων σε έδαφος πάσης φύσεως για την κατασκευή βάσεως πάκτωσης σιδηροτροχιάς από άοπλο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β160), διαστάσεων 60cm x 60cm και βάθους 80cm, κατά τρόπον ώστε να 

διασφαλισθεί η μη δυνατότητα μετακίνησης τους. Οι πάσσαλοι θα τοποθετούνται κατακόρυφα και στην 

προβλεπόμενη απόσταση από τον άξονα της γραμμής. Στις καμπύλες ο πάσσαλος θα τοποθετείται από την 

πλευρά της εσωτερικής σιδηροτροχιάς  

 

δ) βαφή των κουπονιών πρώτα με αντισκωριακό χρώμα και κατόπιν με 2 στρώσεις ελαιόχρωμα. Το χρώμα βαφής 

του πασσάλου διαφέρει ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται:  

 Ευθυγραμμία και κυκλικό τόξο : κάτω μαύρο, πάνω λευκό. 

 Παραβολή : κάτω μαύρο, πάνω κόκκινο.  

 Κατακόρυφα τόξα : κάτω μαύρο, πάνω μπλε.  

ε) αναγραφή με ανεξίτηλο χρώμα επί του πασσάλου των στοιχείων εξασφάλισης, δηλ. αρίθμηση του πασσάλου 

και απόσταση του εξασφαλιστικού σημείου από το έξω μέρος της κεφαλής της πλησιέστερης σιδηροτροχιάς προς 

τον πάσσαλο.  

στ) απασχόληση τοπογραφικού συνεργείου για την χάραξη και πασσάλωση του άξονα της γραμμής, επί τόπου 

υπολογισμός της ακριβούς θέσης τοποθέτησης του πασσάλου και γεωμετρική χωροστάθμηση του άνω άκρου 

του πασσάλου και κάθε άλλη απαραίτητη τοπογραφική εργασία. 

2. Ο ποιοτικός έλεγχος της εργασίας. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, απολυμένος χρόνος φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς επί τόπου όλων των απαιτούμενων υλικών, οι σταλίες των αυτοκινήτων, οι πάσης φύσεως δαπάνες 

μηχανημάτων κλπ., η εργασία κατασκευής ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητώς κατονομαζόμενη, αλλά απαραίτητη 
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για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΕ Α.Ε. και τις οδηγίες της 

επίβλεψης. 

 

Τιμή για ένα τεμάχιο πασσάλου 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ): 25,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 

Α.Τ: Θ.5  ΑΤΣΕ 5.6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΝΑΤΕΟ 2312 100% 

 

Σποραδική αντικατάσταση ξύλινων στρωτήρων 

Για την σποραδική αντικατάσταση, µε οποιοδήποτε µέσο της επιλογής του Αναδόχου (χειρωνακτικά ή µε µηχανικά 

µέσα), ξύλινων στρωτήρων οιουδήποτε τύπου, σε µονή σιδηροδροµική γραµµή οποιουδήποτε εύρους, υπό 

κυκλοφορία, των εργασιών εκτελουµένων είτε σε ανοικτή γραµµή, είτε εντός Σταθµών, είτε σε ισόπεδες διαβάσεις, 

σήραγγες, γέφυρες καιγενικότερα σε οποιοδήποτε σηµείο της σιδηροδροµικής γραµµής, σύµφωνα µε τις οδηγίες 

το υΟ.Σ.Ε. και όταν η εργασία εκτελείται στα διαθέσιµα κενά κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους 

δηµοπράτησης, ήτοι αναλυτικότερα : 

1) Την αποµάκρυνση του έρµατος, χειρωνακτικά ή µε µηχανικά µέσα. 

2) Την εξαγωγή όλων των υλικών προσήλωσης. 

3) Την εξαγωγή του στρωτήρα, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τακτοποίησή του σε χώρους αποθήκευσης 

του ΟΣΕ. 

4) Την φόρτωση και µεταφορά από χώρους αποθήκευσης του ΟΣΕ, εκφόρτωση και τοποθέτηση στη θέση του 

εξαγχθέντος, του νέου στρωτήρα, αφού υποστεί την κατάλληλη ευθυγράµµιση. 

5) Την διάτρηση του στρωτήρα στη θέση τοποθέτησης των ελικωτών σύνδεσης µε τις πλάκες 

έδρασης σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό εύρος της 

σιδ/κής γραµµής. 

6) Την επανατοποθέτηση των συνδέσµων και σύσφιξη των προσηλώσεων. 

7) Την επαναφορά και τακτοποίηση του έρµατος και την υπογόµωση του νέου στρωτήρα χειρωνακτικά ή µε 

κατάλληλο µέσο. Οι ξύλινοι στρωτήρες διατίθενται από τον ΟΣΕ στην περιοχή του έργου σύμφωνα µε τους 

Γενικούς Όρους του παρόντος τιµολογίου και µεταφέρονται επιτόπου από τον Ανάδοχο. 

Η τιμή του άρθρου είναι γενικής εφαρμογής όπου η εργασία σποραδικής αντικαταστάσεως στρωτήρων 

προβλέπεται να εκτελείται ανεξάρτητα από άλλες εργασίες συντήρησης γραµµής (µη κυκλική εργασία). Επίσης 

στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται το κόστος γερανοδραιζίνας, το κόστος µηχ/τος αντικ/σης στρωτήρων, όλα 

τα αναγκαία µικρά µηχ/τα γραµµής που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας, τα µικροϋλικά, οι εργατικές 

δαπάνες, οι χειριστές της δραιζίνας, καύσιμα, λιπαντικά, έξοδα συντήρησης κλπ., όλες οι σταλίες, ο απολυµένος 

χρόνος και κάθε δαπάνη λόγω καθυστερήσεων εξ’ αιτίας του κυκλοφοριακού φόρτου στις γραµµές Ο.Σ.Ε., κλπ. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΜΧ) αντικατασταθέντος ξύλινου στρωτήρα 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) : 31,24 €  
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(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  
 

Α.Τ: Θ.6       ΑΤΣΕ 5.2  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :      ΝΑΤΕΟ 2312 100% 

 

Σποραδική αντικατάσταση σιδηροτροχιών, βάρους < 40 kg/m  
Σποραδική αντικατάσταση σιδηροτροχιών ή τµηµάτων αυτών, βάρους < 40Kgr/m, στην ελεύθερη γραµµή, σε 

γέφυρες, σήραγγες κλπ. όταν η εργασία εκτελείται στα πλαίσια έκτακτης –διορθωτικής συντήρησης. Για την 

εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης σιδ/χιών ή τµηµάτων αυτών (κουπόνια) µέγιστου µήκους 18 µ. οποιουδήποτε 

τύπου και επί οποιουδήποτε τύπου στρωτήρα και συνδέσµου, και σε οποιαδήποτε θέση (ελεύθερη γραµµή, 

σήραγγες, γέφυρες, κ.α.), σε γραµµή υπό κυκλοφορία, ήτοι αναλυτικότερα : 

1) Την αποµάκρυνση του έρµατος από τους συνδέσµους.  

2) Το λύσιµο και αφαίρεση των συνδέσµων. 

3) Το λύσιµο και αφαίρεση των αµφιδέσεων ή την κοπή του τµήµατος της σιδ/χιάς µε ειδικό µηχάνηµα κοπής 

(δισκοπρίονο). 

4) Την εξαγωγή, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τακτοποίηση σε χώρους αποθήκευσης του ΟΣΕ της 

εξαγχθείσης σιδ/χιάς. 

5) Την φόρτωση και µεταφορά από τους χώρους αποθήκευσης του ΟΣΕ, εκφόρτωση, κοπή και τοποθέτηση στη 

θέση της εξαγχθείσης, της νέας σιδ/χιάς. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισµό του µήκους και 

στην κοπή της νέας σιδ/χιάς ώστε να εξασφαλίζονται τα αναγκαία διάκενα για την κατασκευή αµφίδεσης ή την 

συγκόλληση των σιδ/χιών ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση. 

6) Την σύσφιξη των συνδέσµων. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται µε µηχάνηµα µε ρυθµιζόµενη σύσφιξη και 

ενδεικτικό όργανο µέτρησης ροπής και περιλαµβάνει την ρύθµιση σύσφιξης των µηχανηµάτων, τον έλεγχο της 

θέσης των συνδέσµων, την διόρθωση τυχόν µετατοπισθέντων, και την τελική σύσφιξη των συνδέσµων. 

7) Την εξαγωγή από την παλαιά και την επανατοποθέτηση στη νέα σιδ/χιά των αντιοδευτικών (εφ’ όσον 

απαιτείται). 

8) Η σύνδεση των σιδηροτροχιών µε την υπόλοιπη γραµµή. 

9) Την εκτέλεση της αµφίδεσης.  

Όλα τα σιδηροδροµικά υλικά (σιδ/χιές, υλικά αµφίδεσης, µερίδες συγκόλλησης κλπ.) θα τα διαθέσει ο ΟΣΕ στον 

Ανάδοχο. Η τιµή του άρθρου είναι γενικής εφαρµογής για περιπτώσεις έκτακτης – διορθωτικής συντήρησης όπου 

η εργασία αντικαταστάσεως σιδηροτροχιών προβλέπεται να εκτελείται σε οποιαδήποτε θέση της γραµµής, 

ανεξάρτητα από άλλες εργασίες συντήρησης γραµµής και εκτός των περιοχών όπου εκτελούνται εργασίες Γενικής 

Επισκευής. Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η χρήση γερανοδραιζίνας για την µεταφορά του προσωπικού 

και των αναγκαίων υλικών, οι χειριστές της δραιζίνας, καύσιµα, λιπαντικά, έξοδα συντήρησης κλπ., όλες οι σταλίες 

και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει εξ’ αιτίας του κυκλοφοριακού φόρτου στις γραµµές Ο.Σ.Ε. 

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) αντικατασταθείσης σιδηροτροχιάς 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) : 43,58 €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ  
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Α.Τ: Θ.7        ΑΤΣΕ 4.3.3           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :      ΝΑΤΕΟ 1310 100% 

 
Γώνιασµα αρµών γραµµής Μ.Ε. σε γραµµή υπό κυκλοφορία 

Για την εκτέλεση εργασιών γωνιάσµατος των αρµών και των δύο σιδηροτροχιών της γραµµής µετρικού 
εύρους, αποτελούµενης από σιδηροτροχιές οιουδήποτε τύπου, ρύθµισης του διακένου των αρµών και 
συντήρησης των αµφιδέσεων για από οποιοδήποτε τύπο στρωτήρων και συνδέσµων, σε ανοικτή γραµµή ή 
ισόπεδες διαβάσεις ή σε γέφυρες ή σε σήραγγες, όταν η εργασία εκτελείται σε γραµµή υπό κυκλοφορία, σύµφωνα 
µε την Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, ήτοι 
αναλυτικότερα: 
 
1) Μέτρηση της θερµοκρασίας της σιδ/χιάς µε ειδικό θερµόµετρο, και καθορισµό του διακένου που απαιτείται 
για τον αρµό. 
2) Την αποµάκρυνση του έρµατος από τους συνδέσµους και την χαλάρωση (ξέσφιγµα) των συνδέσµων κατά 
µήκος της σιδ/χιάς σε όποιο µήκος απαιτηθεί.  
3) Την αποσυναρµολόγηση και εξαγωγή των αµφιδέσεων.  
4) Την µετατόπιση κατά µήκος των σιδ/χιών ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό διάκενο στον αρµό. 
5) Τον έλεγχο της θέσης των συνδέσµων, διόρθωση τυχόν µετατοπισθέντων και την τελική σύσφιξη των 
συνδέσµων. 
6) Το λιµάρισµα των άκρων των σιδ/χιών και την αποκοπή τυχόν προεξοχών. 
7) Τον καθαρισµό και λάδωµα των αµφιδετών και των βλήτρων, τον έλεγχο αυτών και την αντικατάσταση τυχόν 
φθαρµένων. 
8) Την λίπανση (γρασάρισµα) της περιοχής του αρµού και των υλικών αµφίδεσης. 
9) Την συναρµολόγηση της αµφίδεσης και την τελική σύσφιξή της.  
 
∆ιευκρινίζεται ότι το παρόν άρθρο αφορά µεµονωµένες εργασίες τακτοποίησης αρµών, οι οποίες θα γίνουν βάσει 
του Ν.Κ.Ε.Γ. και έπειτα από υποβολή σχετικής µελέτης από την Υπηρεσία. Η τιµή εφαρµόζεται µόνο στις 
περιπτώσεις εργασιών που γίνονται εκτός των προβλεπόµενων θέσεων εργασιών Γενικής Επισκευής, σύµφωνα 
µε την Τεχνική Περιγραφή του έργου και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Η τιµή του άρθρου είναι γενικής 
εφαρµογής για περιπτώσεις τακτικής και έκτακτης συντήρησης και στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η 
χρήση δραιζίνας για την µεταφορά του προσωπικού και των αναγκαίων υλικών, οι χειριστές της δραιζίνας, 
καύσιµα, λιπαντικά, έξοδα συντήρησης κλπ. και για περιπτώσεις έκτακτης συντήρησης ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση. Στην τιµή περιλαµβάνονται και όλες οι σταλίες, ο απολυµένος χρόνος και 
κάθε δαπάνη λόγω καθυστερήσεων εξ’ αιτίας του κυκλοφοριακού φόρτου στις γραµµές Ο.Σ.Ε. 
 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (ΜΜ) πλήρους και περαιωμένης εργασίας για μονή γραμμή (και 
οι δύο σιδηροτροχιές) 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) : 3,93 €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  

 

Α.Τ: Θ.8        ΑΤΣΕ 5.28           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :   ΝΑΤΕΟ 1520 10% 2312 90% 

 

Εκτέλεση εργασιών ρύθμισης του διακένου τακτοποίησης ενός μεμονωμένου αρμού σε σποραδικά 
τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής μετρικού εύρους 
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Για την εκτέλεση εργασιών ρύθµισης του διακένου - τακτοποίησης ενός µεµονωµένου αρµού σεσποραδικά 
τµήµατα της σιδ/κής γραµµής µετρικού εύρους, αποτελούµενης από οποιοδήποτετύπο σιδ/χιών, στρωτήρων και 
συνδέσµων, σε µονή γραµµή και στα οποιαδήποτε διατιθέµεναπεριθώρια κυκλοφορίας, ήτοι αναλυτικότερα: 
 
1) Μέτρηση της θερµοκρασίας της σιδ/χιάς µε ειδικό θερµόµετρο, και καθορισµό του διακένουπου απαιτείται 
για τον αρµό. 
2) Την αποµάκρυνση του έρµατος από τους συνδέσµους και την χαλάρωση (ξέσφιγµα) τωνσυνδέσµων κατά 
µήκος της σιδ/χιάς στο απαιτούµενο µήκος. 
3) Την αποσυναρµολόγηση και εξαγωγή των αµφιδέσεων. 
4) Την µετατόπιση κατά µήκος των σιδ/χιών ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό διάκενο στον αρµό. 
5) Τον έλεγχο της θέσης των συνδέσµων, διόρθωση τυχόν µετατοπισθέντων και την τελικήσύσφιξη των 
συνδέσµων. 
6) Τον καθαρισµό και λάδωµα των αµφιδετών και των βλήτρων, τον έλεγχο αυτών και τηναντικατάσταση τυχόν 
φθαρµένων. 
7) Την λίπανση (γρασάρισµα) της περιοχής του αρµού και των υλικών αµφίδεσης. 
8) Την συναρµολόγηση της αµφίδεσης και την τελική σύσφιξή της. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι το παρόν άρθρο αφορά µεµονωµένες ρυθµίσεις αρµών, οι οποίες θα γίνουνβάσει του ισχύοντος 
κανονισµού και έπειτα από υποβολή σχετικής µελέτης από την Υπηρεσία. Ητιµή του άρθρου είναι γενικής 
εφαρµογής για περιπτώσεις έκτακτης συντήρησης και στην τιµή τουάρθρου περιλαµβάνεται η χρήση δραιζίνας 
για την µεταφορά του προσωπικού και των αναγκαίωνυλικών, οι χειριστές της δραιζίνας, καύσιµα, λιπαντικά, 
έξοδα συντήρησης κλπ., όλες οι σταλίες, οαπολυµένος χρόνος και κάθε δαπάνη λόγω καθυστερήσεων εξ’ αιτίας 
του κυκλοφοριακού φόρτουστις γραµµές Ο.Σ.Ε. Η αντιµετώπιση τυχών επικάµψεων πληρώνεται ιδιαιτέρως. 
 

Τιμή για ένα (ΤΕΜ)  
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) : 64,97 €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ: Θ.9        ΑΤΣΕ 3.8.2           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :      ΝΑΤΕΟ 1123.Β 100% 

 

Αποξήλωση, μεταφορά και αποθήκευση αλλαγής μετρικής γραμμής 
Για την αποξήλωση µιας αλλαγής τροχιάς οιουδήποτε τύπου σε γραµµή µετρικού εύρους, µεταφορά και 
αποθήκευση αυτής, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις οδηγίες του Ο.Σ.Ε. Αναλυτικότερα θα 

εκτελεσθούν οι ακόλουθες εργασίες :  

• Αποσύνδεση της αλλαγής (κοπή σιδ/χιών µε κατάλληλο µηχάνηµα των σιδ/χιών ή λύσιµο των αµφιδετών 

στην περίπτωση αρµών).  

• Αποσυναρµολόγηση της αλλαγής εφ’ όσον αυτό απαιτείται, δηλαδή την εξαγωγή των προσηλώσεων, την 

εξαγωγή των σιδηροτροχιών και την εξαγωγή των στρωτήρων από το έρµα. Σε περίπτωση 

αποσυναρµολόγησης της αλλαγής προβλέπεται η σήµανση µε τρία διαφορετικά ανεξίτηλα χρώµατα όλων 

των άκρων των σιδηροτροχιών που αποτελούν την αλλαγή τροχιάς. Ο συνδυασµός των χρωµάτων θα είναι 

διαφορετικός για κάθε αλλαγή. Επίσης γίνεται αρίθµηση όλων των στρωτήρων της αλλαγής µε µεταλλικά 

νούµερα που θα στερεώνονται επί των ξύλινων στρωτήρων ή αναγραφή µε ανεξίτηλο χρώµα στους 

µεταλλικούς στρωτήρες.  
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• Φόρτωση της αλλαγής, µεταφορά, εκφόρτωση και τακτοποίηση των εξαγχθέντων υλικών σε χώρους που θα 

υποδειχθούν από τον Ο.Σ.Ε. ή σε άλλη θέση της γραµµής.  

Επίσης εκτός των προαναφεροµένων εργασιών στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα αναγκαία για την εκτέλεση της 

εργασίας µικρά µηχ/τα γραµµής (δισκοπρίονα, µηχ/τα κοχλίωσης - αποκοχλίωσης κλπ.) µετά των αναλωσίµων 

τους, τα απαιτούµενα αυτοκινούµενα µηχ/τα (φορτωτές, αυτοκίνητα, γερανοί, περονοφόρα κλπ.) για την 

αποξήλωση, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές και ταξινόµηση των υλικών αποξήλωσης, τις σταλίες όλων των 

µηχανηµάτων, το κόστος καυσίµων, λιπαντικών, οι χειριστές των αυτοκινούµενων, τα απαιτούµενα µικροϋλικά 

κλπ., οι απαιτούµενες εργατικές δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Η τιµή είναι γενικής 

εφαρµογής για αποξήλωση που λαµβάνει χώρα εντός σταθµών ή στην ελεύθερη γραµµή, εξαιρουµένων των 

βοηθητικών γραµµών και ανεξάρτητα από το διατιθέµενο περιθώριο κυκλοφορίας.  

 
Τιμή ανά ένα τεμάχιο 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ): 4.623,33 €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ: Θ.10  ΑΤΣΕ 3.8.5  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 1520 65% ΝΑΤΕΟ 2312 35% 

 

Κατασκευή - συναρμολόγηση & στρώση αλλαγής τροχιάς μετρικού εύρους 
Για το δέσιµο (συναρµολόγηση) µίας αλλαγής τροχιάς µετρικού εύρους, οιουδήποτε τύπου και γεωµετρίας, 

αποτελούµενης από οποιαδήποτε τύπου υλικά και τοποθετηµένη σε οποιαδήποτε θέση, επί καµπύλης κλπ. Η 

αλλαγή τοποθετείται  απ’ ευθείας επί τόπου ή προσωρινά σε αποθηκευτικό χώρο και µετά στην τελική της θέση 

(τοποθέτηση δεµένης αλλαγής) και η εργασία αφορά οποιοδήποτε σχέδιο στρώσης, άνευ της τιµής προµήθειας 

του σετ της αλλαγής και σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή τα σχέδια  και τις οδηγίες του Ο.Σ.Ε. 

Αναλυτικότερα για τις ακόλουθες εργασίες : 

• Την αφαίρεση του έρματος και μέρους της υποδομής σε βάθος 0,70 m και την μεταφορά των προϊόντων σε 

εγκεκριμένους χώρους απόθεσης 

• Την στρώση γεωϋφάσματος 

• Την ανακαίνιση της υποδομής σε βάθος 0,20 m με θραυστό υλικό λατομείου (3Α). 

• Την κατασκευή τυχόν απαιτούµενου επίπεδου δαπέδου εργασίας, επάνω στο οποίο θα δεθεί η αλλαγή, από 

παλαιές σιδηροτροχιές, οι οποίες θα αλφαδιασθούν κατάλληλα και θα διατεθούν στον Aνάδοχο (περίπτωση 

συναρµολόγησης σε αποθηκευτικό χώρο). 

• Φόρτωση από τη θέση παραλαβής της αλλαγής, µεταφορά επί τόπου των έργων, εκφόρτωση της αλλαγής η 

των τµηµάτων της (στρωτήρων, µεταλλικών µερών, µικρού (ψιλού) υλικού, χειριστηρίων κλπ)  στο χώρο 

ενσωµάτωσης της αλλαγής επί της γραµµής. 

• Πλήρης συναρµολόγηση των µερών της αλλαγής σε περίπτωση που αυτή θα µεταφερθεί 

αποσυναρµολογηµένη. Στην εργασία αυτή περιλαµβάνονται  οι µεταβατικές σιδηροτροχιές, εφόσον 

απαιτούνται και οι µηχανισµοί τής αλλαγής (όχι οι µηχανισµοί που αφορούν την ηλεκτροδότηση της αλλαγής). 

Σηµειώνεται ότι επιτρέπεται, σε περίπτωση συναρµολόγησης σε αποθηκευτικό χώρο, η στοίβαξη έως τριών 

αλλαγών επί αλλήλων. 
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• Την τοποθέτηση και σύνδεση της αλλαγής µε την γραµµή εκατέρωθεν, δηλαδή τη σύνδεσή της µε αρµούς ή 

προσωρινή σύνδεση µε εργοταξιακούς σφικτήρες του Αναδόχου. 

• Το τυχόν απαιτούµενο τακάρισµα της αλλαγής (η προµήθεια των τάκων θα βαρύνει τον ανάδοχο) κατά τρόπον 

που να είναι ασφαλής η µε βραδυπορία διέλευση σιδ/κών οχηµάτων (δραιζίνες, δηζελάµαξες µε σύνθεση 

σκυροβάγονων κλπ.). 

• Όλες οι απαιτούμενες αμφιδέσεις της αλλαγής. 

• Την περισυλλογή των περισσευόντων υλικών και µεταφορά τους σε προβλεπόµενες θέσεις. 

• Το προσωρινό µπουράρισµα της αλλαγής µε φορητό µηχάνηµα υπογόµωσης (τύπου Jackson). Η 

σκυρόστρωση της αλλαγής πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

• Ο ποιοτικός έλεγχος των εργασιών  

Γενικά όλα τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου των έργων και στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης οι δαπάνες 

φορτοεκφόρτωσης, οι απολυµένοι χρόνοι, οι πάσης φύσέως δαπάνες των µηχανηµάτων, ως και για κάθε άλλη 

δαπάνη µη ρητώς αναφερόµενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές του ΟΣΕ και τις οδηγίες της Επίβλεψης. Η τιµή είναι γενικής εφαρµογής για αποξήλωση που 

λαµβάνει χώρα εντός σταθµών ή στην ελεύθερη γραµµή, εξαιρουµένων των βοηθητικών γραµµών και ανεξάρτητα 

από το διατιθέµενο περιθώριο κυκλοφορίας.  

 
Τιμή ανά ένα τεμάχιο 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ): 5.742,18 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ: Θ.11       ΑΤΣΕ 3.3.18                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 1520 100% 

 

Οδική μεταφορά σιδηροτροχιών 31.6 σε οποιαδήποτε απόσταση   
Οδική μεταφορά σιδηροτροχιών 31.6 σε οποιαδήποτε απόσταση και με οποιεσδήποτε συνθήκες κυκλοφορίας, 

δηλαδή φόρτωση προς μεταφορά από τη θέση παράδοσης οποιουδήποτε αριθμού σιδηροτροχιών 31.6 και 

οποιουδήποτε ενιαίου μήκους, οδική μεταφορά στους προβλεπόμενους χώρους απόθεσης με οποιεσδήποτε 

συνθήκες κυκλοφορίας και με οποιαδήποτε ταχύτητα και εκφόρτωση προς ενσωμάτωση στο έργο. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις και σε όποιες θέσεις απαιτηθούν, τα αναγκαία μηχ/τα 

(αυτοκίνητο με πλατφόρμα, γερανοί κλπ), οι χειριστές, το κόστος καυσίμων -λιπαντικών, οι σταλίες των μηχ/των 

και η τιμή εφαρμόζεται για οποιαδήποτε απόσταση οδικής μεταφοράς των σιδηροτροχιών, σύμφωνα με τους 

Γενικούς Όρους Τιμολογίου και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη δεν 

περιλαμβάνεται ανηγμένη σε άλλα άρθρα του σιδηροδρομικού τιμολογίου.  

 
Τιμή ανά ένα μέτρο μήκους (μμ) απλής σιδηροτροχιάς 31.6 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ): 1,39 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ: Θ.12  ΑΤΣΕ 3.3.29                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 1520 100% 

 
Οδική μεταφορά ξύλινων στρωτήρων γραμμής Μ.Ε. 
Οδική μεταφορά ξύλινων στρωτήρων γραμμής μετρικού εύρους σε οποιαδήποτε απόσταση και με 
οποιεσδήποτε συνθήκες κυκλοφορίας, δηλαδή φόρτωση προς μεταφορά από τη θέση παράδοσης 

οποιουδήποτε αριθμού και τύπου ξύλινων στρωτήρων γραμμής μετρικού εύρους μετά των συνδέσμων, οδική 

μεταφορά στους προβλεπόμενους χώρους απόθεσης με οποιεσδήποτε συνθήκες κυκλοφορίας και με 

οποιαδήποτε ταχύτητα και εκφόρτωση προς ενσωμάτωση στο έργο. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 

απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις και σε όποιες θέσεις απαιτηθούν, τα αναγκαία μηχ/τα (αυτοκίνητο με πλατφόρμα, 

γερανοί κλπ), οι χειριστές, το κόστος καυσίμων -λιπαντικών, οι σταλίες των μηχ/των και η τιμή εφαρμόζεται για 

οποιαδήποτε απόσταση οδικής μεταφοράς των στρωτήρων, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Τιμολογίου και 

τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη δεν περιλαμβάνεται ανηγμένη σε άλλα 

άρθρα του σιδηροδρομικού τιμολογίου.  
 
Τιμή ανά ένα τεμάχιο (ΤΕΜ) 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ): 1,89 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ: Θ.13     ΑΤΣΕ 7.3.17                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 2612 100% 

 
Προμήθεια πλακών τριών οπών για σιδ/χιές 31.6 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου ή σε οποιοδήποτε άλλο αποθηκευτικό σημείο ορισθεί από τον 
ΟΣΕ, προσκόμιση και παράδοση μίας πλάκας έδρασης τριών οπών, για σιδηροτροχιές 31.6, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις Προδιαγραφές και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  
 

Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΜΧ) 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) : 10,00 €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 
 

Α.Τ: Θ.14       ΑΤΣΕ 7.6.7                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 2612 100% 

 
Προμήθεια ενός σετ αμφιδετών για σιδηροτροχιές 31.6 
Για την προμήθεια και την μεταφορά επί τόπου του έργου ή σε οποιοδήποτε άλλο αποθηκευτικό σημείο ορισθεί 

από τον ΟΣΕ, προσκόμιση και παράδοση ενός σετ αμφιδετών για σιδηροτροχιές 31.6, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις Προδιαγραφές και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  
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Τιμή ανά ένα σετ (ΣΕΤ) 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ): 99,93 € 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ: Θ.15       ΑΤΣΕ 7.6.10                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 2612 100% 

 

Προμήθεια ενός βλήτρου αμφιδετών για σιδηροτροχιές 31.6 
Για την προμήθεια και την μεταφορά επί τόπου του έργου ή σε οποιοδήποτε άλλο αποθηκευτικό σημείο ορισθεί 

από τον ΟΣΕ, προσκόμιση και παράδοση βλήτρων αμφιδετών μετά των ροδελών και περικοχλίων, για 

σιδηροτροχιές 31.6, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Προδιαγραφές και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  

.  
Τιμή ανά ένα τεμάχιο (ΤΕΜ) 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ): 2,50 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Α.Τ: Θ.16        ΑΤΣΕ 7.3.32                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 2612 100% 

 
Προμήθεια τυρφωνίου για σιδηροτροχιές 31.6 
 
Για την προμήθεια και την μεταφορά επί τόπου του έργου ή σε οποιοδήποτε άλλο αποθηκευτικό σημείο ορισθεί 

από τον ΟΣΕ, προσκόμιση και παράδοση τυρφωνιών για σιδηροτροχιές 31.6, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

Προδιαγραφές και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  

 
Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΜΧ) 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) : 1,00 €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ΕΝΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ: Θ.17       ΑΤΣΕ 7.2.10                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 2612 100% 

 

Προμήθεια ξύλινων στρωτήρων μετρικής γραμμής, μετά των συνδέσμων 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου, σε θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης που θα υποδείξει ο ΟΣΕ, ενός 

ξύλινου στρωτήρα από ξυλεία Azobe για επιδομή με έρμα, για γραμμή μετρικού εύρους, με το σετ συνδέσμων 

(πλάκες έδρασης, ελικωτά και ελαστικά υπόθεματα), πλήρης, σύμφωνα με την σχετική Τεχνική προδιαγραφή του 

ΟΣΕ, το πρότυπο EN13145+A1 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η 
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δαπάνη για την οδική μεταφορά των στρωτήρων από το εργοστάσιο παραγωγής τους, στον χώρο προσωρινής 

απόθεσης (εργοτάξιο), μετά των αναγκαίων φορτοεκφορτώσεων και με τις σταλίες των μηχανημάτων.  

.  
Τιμή ανά ένα τεμάχιο (ΤΕΜ) 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ): 137,82 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 

Α.Τ: Θ.18       ΑΤΣΕ 3.1.18     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 2312 25 %, ΝΑΤΕΟ 1520 75% 

 
Αποξήλωση μετρικής γραµµής  από ξύλινους/μεταλλικούς στρωτήρες σε 6,5-8 ώρες ελεύθερο περιθώριο 

 
Αποξήλωση, μεταφορά και αποθήκευση μονής γραμμής μετρικού εύρους, από ξύλινους/μεταλλικούς στρωτήρες, 

της εργασίας εκτελούμενης σε γραμμή υπό κυκλοφορία, σε ελεύθερο περιθώριο κυκλοφορίας 6,5-8 ώρες. Για την 

αποξήλωση, μεταφορά και αποθήκευση 1 μέτρου μονής γραμμής δηλαδή και των δυο σιδηροτροχιών βάρους 

>30 Kgr/m, που εδράζονται επί ξύλινων ή μεταλλικών στρωτήρων, είτε πρόκειται για γραμμή ΣΣΣ ή για γραμμή 

με αμφιδέσεις, μετά των στρωτήρων και του υλικού σύνδεσης, ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία βρίσκονται τα 

υλικά επιδομής (επί ανοικτής γραμμής, γεφυρών, γεφυριδίων, ισόπεδων διαβάσεων, σηράγγων), όταν η εργασία 

εκτελείται σε ελεύθερο περιθώριο κυκλοφορίας 6,5-8 ώρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τους Γενικούς 

Όρους Τιμολογίου. 

 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

 

1. Την κοπή με κατάλληλο μηχάνημα των σιδ/χιών, εκατέρωθεν των συγκολλήσεων ή σε άλλες θέσεις και μήκη 

που θα καθορισθούν επί τόπου από την Επίβλεψη, ή το λύσιμο των αμφιδετών στην περίπτωση αρμών.  

2. Το λύσιμο της γραμμής, δηλαδή την εξαγωγή των προσηλώσεων της γραμμής, την εξαγωγή των 

σιδηροτροχιών και την εξαγωγή των στρωτήρων από το έρμα ή το λύσιμό τους από το μεταλλικό φορέα (όταν 

πρόκειται για μεταλλική γέφυρα) κλπ.  

3. Την ταξινόμηση κατ΄ είδος, φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση του μικρού υλικού σε χώρο που θα υποδειχθεί 

από τον ΟΣΕ. Η ταξινόμηση του μικρού υλικού και η διαλογή του (κατάλληλα υλικά προς 

επαναχρησιμοποίηση) θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΟΣΕ και όλο το ανώτερο μικρό υλικό, 

συμπεριλαμβανομένων και των αμφιδετών, θα παραδίδεται εντός ξύλινων κιβωτίων με δυνατότητα 

φορτοεκφόρτωσης δια περονοφόρου μηχανήματος.  

4. Την φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και κανονική στοίβαξη των σιδ/χιών στους χώρους που θα καθορίσει ο 

ΟΣΕ και με τρόπο που να μην προκαλούνται φθορές στις σιδ/χιές,  

5. Την φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και κανονική στοίβαξη των στρωτήρων στους χώρους που θα καθορίσει 

ο ΟΣΕ. Η στοίβαξη των στρωτήρων θα γίνεται υποχρεωτικά με τρόπο που θα είναι εύκολη και ασφαλής για τα 

υλικά η μεταφόρτωσή τους, δηλαδή με τη χρήση ξύλινων καδρονιών που θα παρεμβάλλονται κατάλληλα, ανά 

σειρά στοιβαγμένων στρωτήρων.  
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6. Τις όποιες απαιτούμενες μεταφορτώσεις - πρόσθετες τοπικές μεταφορές των ανωτέρω υλικών, προς την τελική 

θέση αποθήκευσης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.  

7. Όλα τα αναγκαία για την εκτέλεση της εργασίας μικρά μηχ/τα γραμμής (δισκοπρίονα , μηχ/τα κοχλίωσης - 

αποκοχλίωσης κλπ.) μετά των αναλωσίμων τους.  

8. Τα απαιτούμενα αυτοκινούμενα μηχ/τα (φορτωτές, αυτοκίνητα, γερανοί, περονοφόρα κλπ.) για την αποξήλωση, 

φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και ταξινόμηση των υλικών αποξήλωσης.  

9. Τις σταλίες όλων των μηχ/των.  

10. Το κόστος καυσίμων, λιπαντικών, οι χειριστές των αυτοκινούμενων, τα απαιτούμενα μικροϋλικά κλπ .  

11. Τις απαιτούμενες εργατικές δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας συμπεριλαμβανομένων 

και των πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (αεροτενόροι κλπ).  

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα βαρέα, τροχιοδικά και μικρά μηχανήματα γραμμής που απαιτούνται 

ως κάθε άλλη εργασία μη ρητώς αναφερόμενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση της όλης 

εργασίας.Η ίδια τιµή εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που µέρος των σιδηροδροµικών υλικών που 

αποξηλώθηκαν µεταφερθούν προς ενσωµάτωση σε άλλες θέσεις εντός της περιοχής του έργου ή αποθηκευτούν 

σε περιοχές εκτός σταθµών. 

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) μονής γραμμής (και οι δύο σιδηροτροχιές) 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) : 27,08 €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ: Θ.19        ΑΤΣΕ 3.2.10           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 2312 75% , ΝΑΤΕΟ 1520 25% 

 
Στρώση μετρικής γραμμής σε 6,5-8 ώρες περιθώριο, χωρίς τα υλικά. 
 

ΣΤΡΩΣΗ σιδηροδρομικής γραμμής μετρικού εύρους, επί στρωτήρων οποιουδήποτε τύπου, της εργασίας 

εκτελούμενης σε γραμμή υπό κυκλοφορία, σε 6,5-8 ώρες απασχόληση και άνω, ΑΝΕΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΗΣ (η μεταφορά στρωτήρων και σιδηροτροχιών επί τόπου του έργου 

πληρώνεται ιδιαιτέρως). Για τη κατασκευή (στρώση) ενός (1,00) μέτρου μήκους μονής γραμμής (και οι δύο 

σιδηροτροχιές) μετρικού εύρους, στην ανοικτή γραμμή, σε γέφυρες, σε ισόπεδες διαβάσεις με σιδηροτροχιές 

βάρους <40kg/mεπί οποιουδήποτε τύπουστρωτήρων και υλικού συνδέσεως, δηλ. την τοποθέτηση των 

στρωτήρων και των δύο σιδ/χιών επί των στρωτήρων και τη σύνδεσή τους σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

και τα σχέδια του Ο.Σ.Ε. για στρώση σιδ/κής γραμμής. Η εργασία της στρώσης εκτελείται σύμφωνα με την 

Τεχνική Περιγραφή και τους Γενικούς Όρους Τιμολογίου. 

 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
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α). Η φόρτωση από τις θέσεις εναπόθεσης, μεταφορά, εκφόρτωση, διασπορά του μικρού υλικού γραμμής.  

β). Η τοποθέτηση των στρωτήρων επί του σκύρου στις προβλεπόμενες μεταξύ τους αποστάσεις σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές και τα σχέδια του ΟΣΕ και γενικά όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τη σωστή και με 

ακρίβεια τοποθέτησή τους τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά.  

γ). Η τοποθέτηση των σιδ/χιών επί των στρωτήρων με διάκενο μεταξύ των σιδηροτροχιών 2 εκατ. ±0,5 εκατ.  

δ). Το γώνιασμα των αρμών των απέναντι σιδ/χιών και τακτοποίηση των αρμών σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του ΟΣΕ. (ανοχή γωνιάσματος αρμών ± 3cm). Στους αρμούς που πρόκειται να συγκολληθούν θα αφήνεται 

κατάλληλο διάκενο και θα γίνεται προσωρινή σύνδεση που θα επιτρέπει την κυκλοφορία Συρμών Έργων με 

μικρή ταχύτητα έως την συγκόλληση τους.  

ε). Η τοποθέτηση των συνδέσμων και των αντίστοιχων ελαστικών υποθεμάτων (τέσσερις συνδέσμους ανά 

στρωτήρα) σε περίπτωση που αυτοί δεν είναι προσυναρμολογημένοι.  

στ). Η σύσφιξη των προσηλώσεων με βοήθεια ειδικών μηχανημάτων κοχλίωσης τα οποία θα φέρουν 

ενσωματωμένο δυναμόμετρο για τον έλεγχο της σύσφιξης.  

ζ). Το γρασάρισμα, το λάδωμα, η διάτρηση, σύνδεση με αμφιδέτες ή σφικτήρες των άκρων των σιδηροτροχιών, 

όπου απαιτηθεί.  

η). Η ρύθμιση του εύρους της γραμμής βάσει των Κανονισμών του ΟΣΕ.  

θ). Η καμπύλωση των σιδ/χιών με ειδική συσκευή καμπύλωσης του Αναδόχου, όπου απαιτείται.  

ι). Η στρώση τυχόν βοηθητικής γραμμής και γραμμών κυλίσεων πυλώνων καθώς και κάθε άλλη βοηθητική 

εργασία που απαιτείται ανάλογα με τον τρόπο επιλογής της στρώσης γραμμής.  

ια). Όλες οι βοηθητικές εργασίες που απαιτούνται, δηλαδή η χειρωνακτική, οριζοντιογραφική και υψομετρική 

τακτοποίηση της γραμμής, το γώνιασμα των στρωτήρων ανά 60 εκ., ο έλεγχος του εύρους της γραμμής, η 

διασπορά του ψιλού υλικού σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί, η στρώση μικρών τμημάτων γραμμής σε 

σημεία σύνδεσης με αλλαγές τροχιάς, με υφιστάμενες γραμμές, σε ισόπεδες διαβάσεις κλπ όπου κριθεί 

απαραίτητο, η περισυλλογή όλων των υλικών που θα περισσέψουν, η μεταφορά και αποθήκευσή τους σε 

θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  

ιγ) Η στρώση συσκευών διαστολής οιουδήποτε τύπου, ενώ η συναρμολόγηση, ρύθμιση, φορτοεκφόρτωση και 

η μεταφορά επιτόπου πληρώνονται ιδιαιτέρως.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης, εκτός από τις προαναφερόμενες εργασίες, κάθε είδους επιβαρύνσεις λόγω 

κυκλοφοριακού φόρτου, οι απολυμένοι χρόνοι των μηχανημάτων, τα μικρά και τα βαρέα μηχ/τα γραμμής 

(πυλώνες, πυλωνάκια, δισκοπρίονα, κραπωνιέρες, rail threader κ.α.) μετά των αναλωσίμων τους, τα οποία 

απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας, η διάθεση από τον Ανάδοχο εργοταξιακών σφικτήρων, το κόστος 

καυσίμων - λιπαντικών, οι χειριστές και βοηθοί, τα έξοδα μίσθωσης, συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, το 

προσωρινό τακάρισμα και η προσωρινή τοποθέτηση σφικτήρων του Αναδόχου, ώστε να είναι δυνατή η 
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κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών «έργων», ο ποιοτικός έλεγχος των εργασιών, η τυχόν δαπάνη διάνοιξης και 

κατασκευής προσωρινών οδών προσπέλασης στους χώρους εργασιών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δαπανών 

μίσθωσης εκτάσεων τρίτων καθώς και κάθε άλλη εργασία μη ρητώς αναφερόμενη αλλά απαραίτητη για την 

πλήρη έντεχνο και σύμφωνα με τα σχέδια και τους κανονισμούς του Ο.Σ.Ε. για την εκτέλεση της όλης εργασίας. 

Η ίδια τιμή εφαρμόζεται και για την περίπτωση στρώσης γραμμής επί μεταλλικών γεφυρών, γεφυριδίων, 

σηράγγων και ισόπεδων διαβάσεων. Στις μεταλλικές γέφυρες απαιτείται και δέσιμο των στρωτήρων επί των 

δοκών με ειδικά βλήτρα που θα διαθέσει ο ΟΣΕ στον Ανάδοχο και η εργασία αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας χωρίς επιπλέον αποζημίωση.  

Οι μεταφορές όλων των σιδηροδρομικών υλικών και οι φορτοεκφορτώσεις πληρώνονται ιδιαιτέρως και η 

εργασία εκτελείται σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τους Γενικούς Όρους Τιμολογίου. Η τιμή είναι 

γενικής εφαρμογής και εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του τρόπου της στρώσης, δηλαδή η ίδια τιμή εφαρμόζεται 

και στην περίπτωση στρώσης έτοιμων δεμένων εσχαρών ή προσυναρμολόγησης εσχαρών εκτός του 

επιχώματος και τοποθέτησης εντός αυτού, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο στρώσης, της επιλογής του 

Αναδόχου. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) μονής γραμμής (και οι δύο σιδηροτροχιές) 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) : 24,63 €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Η: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α.Τ:  Η.1                ΑΤΣΕ 6.2              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 2312 100% 
 
Ημερομίσθιο ειδικευμένου τεχνίτη σε σιδηροδρομικές εργασίες 
Ημερομίσθιο ειδικευμένου τεχνίτη για τις πάσης φύσεως απολογιστικές εργασίες συμπεριλαμβανομένων και των 

ειδικών σιδηροδρομικών εργασιών ή χειριστή ελαφρών μηχανημάτων 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 μεταφορά 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 ενός ημερομισθίου (ΗΜ) 
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(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):         140,00  € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):         ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Α.Τ:  Η.2                  ΑΤΣΕ 6.1             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 2312 100% 
 
Ημερομίσθιο ειδικευμένου εργάτη σε σιδηροδρομικές εργασίες 

Ημερομίσθιο ειδικευμένου εργάτη για τις πάσης φύσεως απολογιστικές εργασίες συμπεριλαμβανομένων και των 

ειδικών σιδηροδρομικών εργασιών ή χειριστή ελαφρών μηχανημάτων 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 μεταφορά 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 ενός ημερομισθίου (ΗΜ) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):         120,00  € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):         ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

Α.Τ:  Η.3                  ΑΤΣΕ 6.3            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΔΟ 506.3 100% 
 
Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός υδραυλικού εκσκαφέα περιστρεφόμενου ή σφύρας ισχύος 
από 160 HP έως 200 HP 

Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός υδραυλικού εκσκαφέα , περιστρεφόμενου, ισχύος από 160 έως 

220 ΗΡ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εκσκαφέα (καύσιμα, λιπαντικά, αποζημίωση χειριστού 

και βοηθού κλπ.) για οκτάωρη εργασία, καθώς και οι δαπάνες (εργατικά, ανταλλακτικά, κάθε φύσεως επισκευές 

και για τις ημεραργίες).  

 

Τιμή μιας ημερήσιας δαπάνης (ΗΔ) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):         410,00  € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):         ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

Α.Τ:  Η.4                  ΑΤΣΕ 6.4             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΔΟ 531.1 100% 
 
Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός τηλεσκοπικού γερανού 50 tn 
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Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός τηλεσκοπικού γερανού 50 tn. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

όλες οι δαπάνες λειτουργίας του αυτοκινήτου (καύσιμα, λιπαντικά, αποζημίωση οδηγού και βοηθού κλπ.) 

για οκτάωρη εργασία, καθώς και όλες οι δαπάνες (εργατικά, ανταλλακτικά, κάθε φύσεως επισκευές και για 

τις ημεραργίες). 

 

Τιμή μιας ημερήσιας δαπάνης (ΗΔ) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):         650,00  € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):         ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Α.Τ:  Η.5                   ΑΤΣΕ 6.5                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΔΟ 509.1 100% 

 
Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός συρομενου φορτηγού αυτοκινήτου (ΝΤΑΛΙΚΑ) 
 

Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός τροχοφόρου συρόμενου οχήματος (νταλίκα) ωφέλιμου φορτίου 
20 - 40 t. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες λειτουργίας του οχήματος (καύσιμα, λιπαντικά, 
αποζημίωση οδηγού και βοηθού κλπ.) για οκτάωρη εργασία, καθώς και όλες οι δαπάνες (εργατικά, 
ανταλλακτικά, κάθε φύσεως επισκευές και για τις ημεραργίες). 
 
 

Τιμή ημερήσιας δαπάνης (Η.Δ.) 
 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) : 560,00 €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 
 
 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΠ 

 
 
 
 

Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 

 
 
 
 

Θ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΣΥΓ 

 
 
 
 

Ε. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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