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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που 

είναι απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά 

Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. 

1.1 Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ 

περαιωμζνων εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα 

εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι του Ζργου. Οι τιμζσ μονάδοσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ 

δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν περιγραφι των εργαςιϊν, κακϊσ και όςεσ 

απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα και με τα 

λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 

Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, ωσ προσ το είδοσ και τθν 

απόδοςθ των μθχανθμάτων, τισ ειδικότθτεσ και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ και τθν δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ ι μι μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν 

άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, με τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου  

προκφπτει το προχπολογιηόμενο άμεςο κόςτοσ του Ζργου, δθλαδι το ςυνολικό 

κόςτοσ των επί μζρουσ εργαςιϊν ι λειτουργιϊν, οι οποίεσ ςυνκζτουν το φυςικό 

αντικείμενο του Ζργου. Στισ τιμζσ μονάδοσ αυτζσ, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, 

περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 

1.1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματουμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, 

ζξοδα εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ κ.λπ., πλθν του Φ.Ρ.Α. Ο Ανάδοχοσ δεν 

απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων.  

1.1.2 Οι δαπάνεσ προμθκείασ των πάςθσ φφςεωσ, ενςωματουμζνων και μθ, κυρίων και 

βοθκθτικϊν υλικϊν, μεταφοράσ τουσ ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, 

αποκικευςθσ, φφλαξθσ, επεξεργαςίασ τουσ (αν απαιτείται) και προςζγγιςισ τουσ, με 

τισ απαιτοφμενεσ φορτοεκφορτϊςεισ, τισ αςφαλίςεισ των μεταφορϊν, τισ ςταλίεσ 

των μεταφορικϊν μζςων και τισ απαιτοφμενεσ πλάγιεσ μεταφορζσ, εκτόσ των ειδικϊν 

περιπτϊςεων, που θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με αντίςτοιχα άρκρα του 

Τιμολογίου.  
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 Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία 

μεταφορικϊν μζςων) των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν 

και λοιπϊν υλικϊν, ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 

ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ. 

 Το κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ, των αποβλιτων από εκςκαφζσ, 

καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεφονται με τθν Εγκφκλιο αρ. 

πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ 

Αλλαγισ, δεν περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του τιμολογίου. 

 Ωσ «κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ» νοείται το κόςτοσ χριςθσ του 

ςυγκεκριμζνου χϊρου από τθν παράδοςθ των υλικϊν αυτϊν και τθν επζκεινα 

διαχείριςι τουσ. 

1.1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν (ςτο Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και 

αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κλπ.), δϊρων εορτϊν, επιδομάτων που 

κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ (αδείασ, 

οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ εργαςίασ, εξαιρεςίμων αργιϊν κ.λπ.), 

νυκτερινισ απαςχόλθςθσ (πλθν των ζργων που θ εκτζλεςι τουσ προβλζπεται κατά 

τισ νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται ιδιαιτζρωσ) κ.λπ., του πάςθσ φφςεωσ 

προςωπικοφ (εργατοτεχνικοφ όλων των ειδικοτιτων οδθγϊν και χειριςτϊν οχθμάτων 

και μθχανθμάτων, τεχνιτϊν ςυνεργείων, επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και των 

επιςτατϊν με εξειδικευμζνο αντικείμενο, θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται 

για τθν καταςκευι του ζργου, επί τόπου ι οπουδιποτε αλλοφ. 

1.1.4 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία 

εργοταξιακοφ εργαςτθρίου, εάν προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων 

και τθν εκτζλεςθ ελζγχων και δοκιμϊν, είτε ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε 

κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ. 

1.1.5 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ 

προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων, εφ’ όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτθμάτων παραγωγισ κραυςτϊν υλικϊν (ςπαςτθροτριβείο), 

ςκυροδζματοσ, αςφαλτομιγμάτων κ.λπ., ςτον εργοταξιακό χϊρο ι εκτόσ αυτοφ.  

Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ 

καταςκευι των υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ 

εγκατάςταςθ του απαιτουμζνου κατά περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ 

δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των πρϊτων υλϊν 

ςτθν μονάδα και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ ενςωμάτωςισ τουσ 

ςτο Ζργο, κακϊσ και θ αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ των 

εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ (βάςεισ, τοιχία κλπ καταςκευζσ από 

ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλλο υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό 

αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ 

όρουσ.  
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Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων 

ζχουν εφαρμογι ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α)  Πταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί 

από το Δθμόςιο 

(β)  Πταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο 

Ανάδοχοσ, αλλά ζχει δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για 

τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου. 

1.1.6 Τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα 

μεταφορικά μζςα, τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, 

1.1.7 Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ 

κυκλοφορίασ και τθν λιψθ των απαιτουμζνων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ 

των μζτρων προςταςίασ των όμορων καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν, τθσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ αποφυγισ βλαβϊν 

ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, τθσ αποφυγισ ρφπανςθσ ρεμάτων, ποταμϊν, 

ακτϊν κ.λπ., κακϊσ και οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των ζργων ςε κάκε φάςθ 

τθσ καταςκευισ τουσ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ (εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ, 

ικριϊματα, ςκυροδετιςεισ κ.λπ.) και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.  

1.1.8 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των 

πάςθσ φφςεωσ ‘’δοκιμαςτικϊν τμθμάτων’’ που προβλζπονται ςτθν Τ.Σ.Υ. και τουσ 

λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ (μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία 

υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, εργαςία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ 

μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για 

ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ/λειτουργίεσ του ζργου, ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου 

χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά επί 

τόπου, θ ςυναρμολόγθςθ (όταν απαιτείται), θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ, θ αςφάλιςθ, 

οι αποδοχζσ οδθγϊν, χειριςτϊν, βοθκϊν και τεχνιτϊν, τα καφςιμα, τα λιπαντικά και 

λοιπά αναλϊςιμα, τα ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι μετακινιςεισ ςτον χϊρο του 

ζργου, οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ και 

κακυςτεριςεισ (που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Κυρίου του Ζργου), θ 

αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν απαιτείται) και θ απομάκρυνςι τουσ από το Ζργο.  

Ρεριλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που 

διατθρείται ςε ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ 

αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνεσ προμθκείασ ι παραγωγισ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ ςτθ κζςθ 

ενςωμάτωςθσ και τυχόν προςωρινϊν αποκζςεων και επαναφορτϊςεων αδρανϊν 

υλικϊν προζλευςθσ λατομείων, ορυχείων κλπ. πλθν των περιπτϊςεων που ςτα 

οικεία άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρεται ρθτά ότι θ μεταφορά 

πλθρϊνεται ιδιαίτερα (άρκρα που επιςθμαίνονται με αςτερίςκο **+).  

  Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ, ανάμιξθσ ι εμπλουτιςμοφ των υλικϊν, ϊςτε 

να ανταποκρίνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Μελζτθ του Ζργου προδιαγραφζσ, 

λαμβανομζνων υπόψθ των ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων  
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1.1.11 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ 

μθχανθμάτων και προςωπικοφ που οφείλονται: 

(α)  ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, 

δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  ςτθν μθ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν απαλλοτρίωςθσ τμθμάτων του χϊρου 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρζχεται θ δυνατότθτα 

τμθματικισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν),  

(γ)  ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ 

αρμόδιουσ για αυτά φορείσ (ΥΡ.ΡΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω 

εμποδίων,  

(ε)  ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν 

(τοπογραφικϊν, εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε 

τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& 

Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου,  

(ςτ) ςτθν λιψθ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων,  

(η) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

του ζργου για οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ 

δικτφου και υποδομϊν, βλάβεσ ςε άλλα ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων 

ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται 

απαραίτθτο από τθν Υπθρεςία ι τισ αρμόδιεσ Αρχζσ.  

(2) Οι δαπάνεσ λιψθσ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι 

κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων ςτθν περίμετρο των χϊρων εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν, όπου απαιτείται, ιτοι για τθν περίφραξθ των ορυγμάτων και γενικά 

των χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν, τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ, τθν ςιμανςθ και 

φωτεινι ςθματοδότθςθ του εργοταξιακοφ χϊρου (πλθν εκείνθσ που προκφπτει 

από μελζτθ ςιμανςθσ και τιμολογείται ιδιαιτζρωσ), τθν προςωρινι διευκζτθςθ 

και αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ κλπ. κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν 

απομάκρυνςθ των παραπάνω προςωρινϊν καταςκευϊν και ςιμανςθσ μετά τθν 

περαίωςθ των εργαςιϊν και τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ ςιμανςθσ. 

1.1.13 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, 

αναπαςςαλϊςεων, πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, 

εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν αφετθριϊν κ.λπ.) που απαιτοφνται για τθν χάραξθ 

των επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, οι δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ (όταν 

απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ 

ανάγλυφο του εδάφουσ ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ), καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και 

ςχεδίων λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ εμποδίων ςτον χϊρο 
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εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. υπάρχοντα 

κεμζλια, υψθλόσ ορίηοντασ υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ 

*ΟΚΩ+).  

1.1.14 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που 

απαντϊνται ςτο χϊρο του ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ 

με τοπογραφικζσ μεκόδουσ κακϊσ και οι δαπάνεσ λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων 

κατ’ αντιπαράςταςθ με εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ και ςφνταξθσ των πάςθσ φφςεωσ 

επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν που κα υποβλθκοφν ςτθν 

Υπθρεςία προσ ζλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ. 

1.1.16 Οι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ των οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ με τα ςτοιχεία των 

εντοπιηομζνων με ερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων 

Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (πλθν των αντλιςεων κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν 

εντόσ κοίτθσ ποταμϊν ι ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα παροχζτευςθσ 

προσ φυςικό ι τεχνθτό αποδζκτθ υδάτων) κακϊσ και των προςωρινϊν διευκετιςεων 

για τθν αντιμετϊπιςθ των επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν ϊςτε να 

προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα οςο και τα υπάρχοντα ζργα και το 

περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτα τεφχθ 

δθμοπράτθςθσ. 

1.1.18 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και 

ευρεςιτεχνιϊν που εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

1.1.19 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα 

διάφορα τμιματα του ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα 

απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των εργαςιϊν, όταν δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ 

επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποξιλωςθσ των 

προςωρινϊν καταςκευϊν και περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ των χϊρων 

(προςβάςεων, προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κ.λπ.) εκτόσ εάν υπάρχει ζγγραφθ 

αποδοχι τθσ Υπθρεςίασ για τθν διατιρθςι τουσ. 

1.1.20 Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων 

Ο.Κ.Ω. που διαςχίηουν εγκάρςια τα ορφγματα ι επθρεάηονται τοπικά από τισ 

εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, Τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν και 

φκορϊν ςτα δίκτυα αυτά κα φζρει, τόςο αςτικά όςο και ποινικά και μζχρι 

περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του Ζργου. 

1.1.21 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι 

αποηθμιϊςεισ για κάκε είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων 

καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ 

του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, ερπυςτριοφόρων 

μθχανθμάτων κ.λπ.) που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των 
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υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα 

του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ: Οι πάςθσ 

φφςεωσ δαπάνεσ για τισ εργοταξιακζσ οδοφσ που προκφπτουν από τθ μεκοδολογία 

καταςκευισ του Αναδόχου και απαιτοφνται για τθν αςφαλι διακίνθςθ εξοπλιςμοφ 

και υλικϊν καταςκευισ του Ζργου (μίςκωςθ ι εξαςφάλιςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ 

από ιδιωτικι ζκταςθ, καταςκευι των οδϊν ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, 

ςυντιρθςθ), κακϊσ και οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ των αναγκαίων χϊρων απόκεςθσ 

των πλεοναηόντων ι ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν (καταβολι τιμιματοσ προσ 

ιδιοκτιτεσ, αν απαιτείται, εξαςφάλιςθ ςχετικϊν αδειϊν, καταςκευι οδϊν 

προςπζλαςθσ ι επζκταςθ ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν) και θ τελικι διαμόρφωςθ των 

χϊρων μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ 

περιβαλλοντικοφσ όρουσ. 

1.1.23 Οι δαπάνεσ των προεργαςιϊν ςτισ παλιζσ ι νζεσ επιφάνειεσ οδοςτρωμάτων για τθν 

εφαρμογι αςφαλτικϊν επιςτρϊςεων επ' αυτϊν, όπωσ π.χ. ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, 

δθμιουργία οπϊν αγκφρωςθσ (πικοφνιςμα), κακϊσ και οι δαπάνεσ μεταφοράσ και 

απόκεςθσ των προϊόντων που παράγονται ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω εργαςιϊν. 

1.1.24 Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων αγωγϊν, 

φρεατίων, τεχνικϊν ζργων κ.λπ., με οποιαδιποτε μζςα, για τθ ςφνδεςθ νζων 

ςυμβαλλόντων αγωγϊν, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα 

τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.1.25 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να 

εκπονθκοφν από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ 

ςκυροδεμάτων και αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ 

αρμόδιεσ Αρχζσ, τθν Ρολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, εκτόσ αν 

προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.1.27 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ 

λειτουργίασ των υπαρχόντων ςτθν περιοχι του Ζργου δικτφων (δίκτυα φδρευςθσ, 

άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και αποςτράγγιςθσ, τάφροι, διϊρυγεσ, υδατορζματα κ.λπ.), 

τα οποία επθρεάηονται από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι ςχετικά ανεπαρκι και ευαίςκθτα ςε δυςμενι μεταχείριςθ, 

(2) κα επιβαρυνκεί υπζρμετρα θ λειτουργικότθτα των δικτφων αν ο Ανάδοχοσ δεν 

λάβει μζτρα για να αποτρζψει τθν είςοδο φερτϊν υλϊν από τισ 

χωματουργικζσ, κυρίωσ, ι άλλεσ εργαςίεσ. 

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οφζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ 

δαπάνεσ οι οποίεσ δεν μποροφν να κατανεμθκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ αλλά αφοροφν 

ςυνολικά το κόςτοσ του ζργου όπωσ, κρατιςεισ ι υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ 

διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ εργοταξίων, φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, τόκοι 

κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζξοδα λειτουργίασ γραφείων κ.λπ., τα 
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επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το προςδοκϊμενο κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. 

Το ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) του προχπολογιςμοφ 

των εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Τιμολογίου Ρροςφοράσ του 

αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και διακρίνεται ςε: 

(α)  Στακερά ζξοδα, δθλαδι άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα 

οποία περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Εξαςφάλιςθσ και διαρρφκμιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, για τθν ανζγερςθ 
κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων π.χ.  γραφείων, 
εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι άλλων, εφόςον 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(2) Ανζγερςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων του 
Αναδόχου ι άλλων, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(3) Ρερίφραξθσ ι/και διατάξεων επιτιρθςθσ εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και 
χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(4) Εξοπλιςμοφ  κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων για τθ 
διαςφάλιςθ λειτουργικισ ετοιμότθτασ, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ, κακϊσ και λοιπϊν 
απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

(5) Απομάκρυνςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων μετά 
τθν περαίωςθ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των χϊρων 
κατά τρόπο αποδεκτό  και ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ Ρεριβαλλοντικοφσ 
Προυσ. 

(6) Κινθτοποίθςθσ (ειςκόμιςθσ ςτο εργοτάξιο) του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ 
γενικισ χριςθσ (π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ), όπωσ 
προβλζπεται ςτο χρονοδιάγραμμα του ζργου και αποκινθτοποίθςθσ με το 
πζρασ του προβλεπόμενου χρόνου απαςχόλθςθσ. 

(7) Οι δαπάνεσ επιςκόπθςθσ των μελετϊν του ζργου και τυχόν ςυμπλθρϊςεισ 
τροποποιιςεισ, εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτο άμεςο κόςτοσ. 

(8) Οι δαπάνεσ ςυμπλιρωςθσ των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχζδιο Αςφάλειασ και 
Υγείασ/Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

(9) Για φόρουσ. 

(10) Για εγγυθτικζσ. 

(11) Αςφάλιςθσ του ζργου. 

(12) Ρροςυμβατικοφ ςταδίου. 

(13) Διάκεςθσ μζςων ατομικισ προςταςίασ. 

(14) Για επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ (π.χ. εξεφρεςθσ χϊρων γραφείων και 
λοιπϊν εγκαταςτάςεων, χρθματοοικονομικϊν εξόδων, απαιτιςεωσ για 
μελζτεσ που μπορεί να προκφψουν κατά τθν πορεία των εργαςιϊν, 
εκτεταμζνεσ διαφωνίεσ και απαίτθςθ ιςχυρισ νομικισ υποςτιριξθσ, 
απαιτιςεισ για μζτρα προςταςίασ από μθ λθφκείςεσ υπόψθ ακραίεσ επιτόπου 
ςυνκικεσ, κλοπζσ μθ καλυπτόμενεσ από αςφάλιςθ). 
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(β)  Χρονικϊσ ςυνθρτθμζνα ζξοδα, δθλαδι εξαρτϊμενα από τθ χρονικι διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ, τα οποία περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Χριςεωσ - λειτουργίασ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν 
(περιλαμβάνει τθ χριςθ των εγκαταςτάςεων και χϊρων κακαρϊν ςφμφωνα 
με τισ προβλζψεισ των εγκεκριμζνων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων) 

(2) Ρροςωπικοφ γενικισ επιςταςίασ και διοίκθςθσ του Αναδόχου και υπό τθν 
προχπόκεςθ μόνιμθσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο (ςε 
περίπτωςθ μθ μόνιμθσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ κα λαμβάνεται 
υπόψθ ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ και θ διακεςιμότθτα ςτο ζργο). Ανθγμζνεσ 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ για προβλεπόμενεσ νόμιμεσ αποηθμιϊςεισ. 
Το επιςτθμονικό προςωπικό και οι επιςτάτεσ, με εξειδικευμζνο αντικείμενο 
(π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, αςφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικισ υποςτιριξθσ  

(4) Εξωτερικϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων με ad hoc  μετάκλθςθ 

(5) Για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ παραπάνω κατθγορίασ προςωπικοφ π.χ. 
χριςθ αυτοκινιτων 

(6) Λειτουργίασ μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ 
προςωπικοφ  

(7) Μετριςεων γενικϊν δεικτϊν και παραμζτρων που προβλζπονται ςτουσ 
εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ και λιψθ μζτρων για ςυμμόρφωςθ 
προσ αυτοφσ 

(8) Συντιρθςθσ του ζργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ και γενικότερα χρθματοοικονομικό κόςτοσ 

(10) Το αναλογοφν, ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτον κφκλο εργαςιϊν τθσ 
επιχείρθςθσ, κόςτοσ  ζδρασ επιχείρθςθσ ι/και λειτουργίασ κοινοπραξίασ 

  Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) επί των λογαριαςμϊν του Αναδόχου βαρφνει 

τον Κφριο του Ζργου. 

  Εάν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρουςιάηουν διαφορετικά 

χαρακτθριςτικά ζναντι παρεμφερϊν προσ αυτζσ εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτο 

παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμωσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ι 

εργαςιϊν που επιμετρϊνται διαφορετικά, οι εργαςίεσ αυτζσ είναι δυνατόν να 

αναχκοφν ςε άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου με αναγωγι των μεγεκϊν τουσ 

ςφμφωνα με το ακόλουκο παράδειγμα: 

(1) Διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων, αγωγοί αποχζτευςθσ ομβρίων και 

ακακάρτων από ςκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαςτικι διάμετρο DN χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα διαφορετικι από τισ 

αναφερόμενεσ ςτα υποάρκρα των αντιςτοίχων άρκρων του παρόντοσ Τιμολογίου 

και για αντίςτοιχο υλικό καταςκευισ, κατθγορία αντοχισ και μζκοδο προςταςίασ, 

κα γίνεται αναγωγι του μικουσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα ςε μικοσ ςωλινα 

τθσ αμζςωσ μικρότερθσ ςτο παρόν Τιμολόγιο ονομαςτικισ διαμζτρου, με βάςθ το 

λόγο: 

     DN / DM  
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  όπου  DN:  Ονομαςτικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα 

   DM:  Η αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςωλινα που περιλαμβάνεται 

ςτο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερθ διάμετροσ ωσ DM κα χρθςιμοποιείται θ αμζςωσ 

μεγαλφτερθ υπάρχουςα διάμετροσ. 

(2) Μόρφωςθ αρμϊν με προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ τφπου FLEXCELL ι 

αναλόγου 

Για πάχοσ DN χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ μεγαλφτερο από το πάχοσ τθσ ςυμβατικισ 

πλάκασ του παρόντοσ τιμολογίου (12 mm), κα γίνεται αναγωγι τθσ επιφάνειασ τθσ 

χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε επιφάνεια ςυμβατικισ πλάκασ πάχουσ 12 mm, με 

βάςθ το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε mm. 

(3) Στεγάνωςθ αρμϊν με ταινίεσ τφπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτοσ ΒN χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ μεγαλφτερο από το πλάτοσ τθσ ςυμβατικισ 

ταινίασ του παρόντοσ Τιμολογίου (240 mm), κα γίνεται αναγωγι του μικουσ τθσ 

χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε μικοσ ςυμβατικι ταινίασ πλάτουσ 240 mm, με βάςθ 

το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε mm 

Ραρεμφερισ πρακτικι μπορεί να ζχει εφαρμογι και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ άρκρων 

του παρόντοσ Τιμολογίου. 

Ππου ςτα επιμζρουσ άρκρα υπάρχει αναφορά ςε ΕΤΕΡ των οποίων ζχει αρκεί με απόφαςθ θ 

υποχρεωτικι εφαρμογι, θ ςχετικι αναφορά μπορεί να αντιςτοιχίηεται με αναφορά ςε ΡΕΤΕΡ 

ι άλλο πρότυπο που κα περιλαμβάνεται ςε ςχετικό πίνακα ςτουσ γενικοφσ όρουσ του 

παρόντοσ. 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.1.1 Η επιμζτρθςθ των εργαςιϊν γίνεται είτε βάςει των ςχεδίων των 
εγκεκριμζνων μελετϊν είτε βάςει μετριςεων και των ςυνταςςόμενων 
βάςει αυτϊν επιμετρθτικϊν ςχεδίων και πινάκων, λαμβανομζνων υπόψθ 
των ζγγραφων εντολϊν τθσ Υπθρεςίασ και των εκάςτοτε οριηομζνων 
ανοχϊν. 

2.1.2 Η Υπθρεςία δικαιοφται να ελζγξει το ςφνολο ι μζροσ του Ζργου, κατά 
τθν κρίςθ τθσ, προκειμζνου να επιβεβαιϊςει τθν ορκότθτα των 
επιμετρθτικϊν ςτοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχοσ. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται με δικι του δαπάνθ να διακζςει τον απαιτοφμενο 
εξοπλιςμό και προςωπικό για τθν υποςτιριξθ τθσ Υπθρεςίασ ςτθν 
διεξαγωγι του εν λόγω ελζγχου. 
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2.1.3 Η πλθρωμι των εργαςιϊν γίνεται βάςει τθσ πραγματικισ ποςότθτασ 
κάκε εργαςίασ, επιμετροφμενθσ ωσ ανωτζρω με κατάλλθλθ μονάδα 
μζτρθςθσ, επί τθν τιμι μονάδασ τθσ εργαςίασ, όπωσ αυτι κακορίηεται 
ςτο παρόν Ρεριγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάκε εργαςία, ο τρόποσ και θ μονάδα επιμζτρθςθσ, 
κακϊσ και ο τρόποσ πλθρωμισ κακορίηονται ςτισ αντίςτοιχεσ 
παραγράφουσ των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΩΝ και των επί μζρουσ 
εργαςιϊν του παρόντοσ Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενόσ επιμζρουσ άρκρου του παρόντοσ Τιμολογίου, 
που αναφζρεται ςε μια τιμι μονάδασ, ορίηει ότι θ εν λόγω τιμι αποτελεί 
πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του 
ςυγκεκριμζνου άρκρου, τότε οι ίδιεσ επιμζρουσ εργαςίεσ δεν κα 
επιμετρϊνται οφτε κα πλθρϊνονται ςτο πλαίςιο άλλου άρκρου που 
περιλαμβάνεται ςτο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στθ περίπτωςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ με τον ςυνοπτικό πίνακα 
τιμϊν, υπεριςχφουν οι όροι του παρόντοσ. 

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.2.1  ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ  

Κατάταξθ εδαφϊν ωσ προσ τθν εκςκαψιμότθτα 

Ωσ "χαλαρά εδάφθ" χαρακτθρίηονται οι φυτικζσ γαίεσ, θ ιλφσ, θ τφρφθ και λοιπά 
εδάφθ που ζχουν προζλκει από επιχωματϊςεισ με ανομοιογενι υλικά.  

Ωσ "γαίεσ και θμίβραχοσ" χαρακτθρίηονται τα αργιλικά, αργιλοαμμϊδθ ι 
αμμοχαλικϊδθ υλικά, κακϊσ και μίγματα αυτϊν, οι μάργεσ, τα μετρίωσ 
τςιμεντωμζνα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακόσ, κατακερματιςμζνοσ ι 
αποςακρωμζνοσ βράχοσ, και γενικά τα εδάφθ που μποροφν να εκςκαφκοφν 
αποτελεςματικά με ςυνικθ εκςκαπτικά μθχανιματα (εκςκαφείσ ι 
προωκθτζσ), χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν ι 
κρουςτικοφ εξοπλιςμοφ. 

Ωσ "βράχοσ" χαρακτθρίηεται το ςυμπαγζσ πζτρωμα που δεν μπορεί να εκςκαφκεί 
εάν δεν χαλαρωκεί προθγουμζνωσ με εκρθκτικζσ φλεσ, διογκωτικά υλικά ι 
κρουςτικό εξοπλιςμό (λ.χ. αερόςφυρεσ ι υδραυλικζσ ςφφρεσ). Στθν 
κατθγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμζνοι ογκόλικοι 
μεγζκουσ πάνω από 0,50 m3. 

Ωσ "ςκλθρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγι" χαρακτθρίηονται οι ςυμπαγείσ ςκλθροί 
βραχϊδεισ ςχθματιςμοί από πυριγενι πετρϊματα και οι ιςχυρϊσ 
τςιμεντωμζνεσ κροκάλεσ ι αμμοχάλικα, κλιπτικισ αντοχισ μεγαλφτερθσ των 
150 MPa. Η εκςκαφι των ςχθματιςμϊν αυτϊν είναι δυςχερισ (δεν 
αναμοχλεφονται με το ripper των προωκθτϊν ιςχφοσ 300 Η, θ δε απόδοςθ 
των υδραυλικϊν ςφυρϊν είναι μειωμζνθ) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ  

Τα κυριότερα είδθ κιγκαλερίασ, τα οποία ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται (ενδεικτικά και 
όχι περιοριςτικά) να προμθκευτεί και να τα παραδϊςει τοποκετθμζνα και ζτοιμα 
προσ λειτουργία είναι τα ακόλουκα: 
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Χειρολαβζσ 

Ρλιρεσ ηεφγοσ χειρολαβϊν για ςτρεπτά ξφλινα κυρόφυλλα (μζςα-ζξω) με τισ 
ανάλογεσ ειδικζσ πλάκεσ ςτερζωςθσ (μζςα-ζξω) με ενςωματωμζνο ειδικό 
ςφςτθμα κλειδϊματοσ και ζνδειξθ κατάλθψθσ (πράςινο-κόκκινο), όπου 
απαιτείται. 

Ρλιρεσ ηεφγοσ χειρολαβϊν για ςτρεπτά ξφλινα κυρόφυλλα (μζςα-ζξω) με τισ 
ανάλογεσ ειδικζσ πλάκεσ ςτερζωςθσ (μζςα-ζξω), με μθχανιςμό ρφκμιςθσ 
χειρολαβϊν και ενςωματωμζνθ οπι για κφλινδρο κλειδαριάσ αςφαλείασ. 

Χειρολαβι (γρυλόχερο) για ςτρεπτό παράκυρο με τθν ανάλογθ πλάκα ςτερζωςθσ 
(μζςα), με μθχανιςμό ρφκμιςθσ χειρολαβισ και αντίκριςμα ςτο πλαίςιο ι ςτο 
άλλο φφλλο (δίφυλλο παράκυρο). 

Χωνευτζσ χειρολαβζσ για ςυρόμενα κουφϊματα μπροφτηινεσ ι ανοξείδωτεσ ι 
χαλφβδινεσ ι πλαςτικζσ με κλειδαριά αςφαλείασ. 

Κλειδαριζσ - διατάξεισ αςφάλιςθσ 

Κλειδαριζσ (χωνευτζσ ι εξωτερικζσ) και κφλινδροι αςφαλείασ 

Κφλινδροι κεντρικοφ κλειδϊματοσ  

Κλειδαριά αςφαλείασ, χαλφβδινθ, γαλβανιςμζνθ και χωνευτι για κφρεσ 
πυραςφάλειασ 

άβδοι (μπάρεσ) πανικοφ για κφρεσ πυραςφάλειασ ςτισ εξόδουσ κινδφνου 

Χωνευτόσ, χαλφβδινοσ (μπροφτηινοσ ι γαλβανιςμζνοσ) ςφρτθσ με βραχίονα (ντίηα) 
που αςφαλίηει επάνω - κάτω μζςα ςε διπλά αντίςτοιχα αντικρίςματα 
(πλαίςιο - φφλλο και φφλλο - δάπεδο). 

Μθχανιςμοί λειτουργίασ και επαναφοράσ κυρϊν 

Μθχανιςμόσ επαναφοράσ ςτθν κλειςτι κζςθ με χρονικι κακυςτζρθςθ ςτρεπτισ 
κφρασ χωρίσ απαιτιςεισ πυραςφάλειασ, ςτο άνω μζροσ τθσ κφρασ. 

Μθχανιςμόσ επαναφοράσ όπωσ παραπάνω αλλά με απαιτιςεισ πυραςφάλειασ. 

Μθχανιςμόσ επαναφοράσ κφρασ επιδαπζδιοσ, με χρονικι κακυςτζρθςθ 

Ρλάκα ςτο κάτω μζροσ κφρασ για προςταςία από κτυπιματα ποδιϊν κτλ. 

Αναςτολείσ (stoppers) 

Αναςτολείσ κφρασ - δαπζδου 

Αναςτολείσ κφρασ - τοίχου 

Αναςτολείσ φφλλων ερμαρίου 

Αναςτολείσ ςυγκράτθςθσ εξϊφυλλων παρακφρων 

Ρλάκεσ ςτιριξθσ, ροηζτεσ κτλ 

Σφρτεσ οριηόντιασ ι κατακόρυφθσ λειτουργίασ 

Μθχανιςμοί ςκιαςμοφ (ρολοπετάςματα, ςκίαςτρα) 

Ειδικόσ Εξοπλιςμόσ κουφωμάτων κάκε τφπου για ΑΜΕΑ 

Μεταλλικά εξαρτιματα λειτουργίασ ανοιγόμενων ι ςυρόμενων κυρϊν 
αςφαλείασ, με Master Key 

Ειδικοί μθχανιςμοί αυτόματου κλειςίματοσ κουφωμάτων κάκε τφπου 
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Μθχανιςμοί αυτόματων κυρϊν, με θλεκτρομθχανικό ςφςτθμα, με θλεκτρονικι 
μονάδα ελζγχοφ, με ςυςκευι μικροκυμάτων 

Η προμικεια των παραπάνω ειδϊν κιγκαλερίασ, κα γίνει απολογιςτικά, και 

ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ ποφ προβλζπονται από τισ κείμενεσ "περί Δθμοςίων 

Εργων"διατάξεισ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά ςτα οικεία άρκρα του 

παρόντοσ Τιμολογίου, θ δε τοποκζτθςθ περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του κάκε 

είδουσ κουφϊματοσ. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΙ  

Οι εργαςίεσ χρωματιςμϊν επιμετρϊνται ςε τετραγωνικά μζτρα (m²) επιφανειϊν ι 
ςε μζτρα μικουσ (m) γραμμικϊν ςτοιχείων ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων, πλιρωσ 
περαιωμζνων, ανά είδοσ χρωματιςμοφ. Από τισ επιμετροφμενεσ επιφάνειεσ 
αφαιρείται κάκε άνοιγμα, οπι ι κενό και από τα γραμμικά ςτοιχεία κάκε 
αςυνζχεια που δεν χρωματίηεται ι χρωματίηεται με άλλο είδοσ χρωματιςμοφ.  

Η εφαρμογι ςυντελεςτϊν κα γίνεται όπωσ ορίηεται παρακάτω, ενϊ θ 
αντιδιαβρωτικι προςταςία των ςιδθρϊν επιφανειϊν επιμετράται ανά kg βάρουσ 
των ςιδθρϊν καταςκευϊν, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά. 

Οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ικανοποιθτικά, όπωσ αυτζσ 
επιμετροφνται ςφμφωνα με τα ανωτζρω και ζγιναν αποδεκτζσ από τθν Υπθρεςία, 
κα πλθρϊνονται ςφμφωνα με τθν παροφςα παράγραφο για τα διάφορα είδθ 
χρωματιςμϊν.  

Οι τιμζσ μονάδασ κα αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ για τα όςα ορίηονται ςτθν 
ανωτζρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και για κάκε 
άλλθ δαπάνθ που είναι αναγκαία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο "Γενικοί 
Προι". 

Οι τιμζσ μονάδοσ όλων των κατθγοριϊν χρωματιςμϊν του παρόντοσ τιμολογίου 

αναφζρονται ςε πραγματικι χρωματιηόμενθ επιφάνεια και ςε φψοσ από το 

δάπεδο εργαςίασ μζχρι 5,0 m. Οι τιμζσ για χρωματιςμοφσ που εκτελοφνται ςε 

φψοσ μεγαλφτερο, κακορίηονται ςε αντίςτοιχα άρκρα του παρόντοσ τιμολογίου, 

τα οποία ζχουν εφαρμογι όταν δεν πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ θ δαπάνθ των 

ικριωμάτων.  

Σε όλεσ τισ τιμζσ εργαςιϊν χρωματιςμϊν περιλαμβάνονται οι αναμίξεισ των 

χρωμάτων, οι δοκιμαςτικζσ βαφζσ για ζγκριςθ των χρωμάτων από τθν Επίβλεψθ, 

τα κινθτά ικριϊματα τα οποία κα καταςκευάηονται ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα 

με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί αςφαλείασ του αςχολοφμενου ςτισ οικοδομικζσ 

εργαςίεσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, και θ εργαςία αφαιρζςεωσ και 

επανατοποκετιςεωσ ςτοιχείων (π.χ. ςτοιχείων κουφωμάτων κλπ) ςτισ 

περιπτϊςεισ που αυτό απαιτείται ι επιβάλλεται. 

Πταν πρόκεται για κουφϊματα και κιγκλιδϊματα τα οποία χρωματίηονται εξ 

ολοκλιρου, θ επιμετροφμενθ επιφάνεια των χρωματιςμϊν υπολογίηεται ωσ το 

γινόμενο τθσ απλισ ςυμβατικισ επιφάνειασ καταςκευαηόμενου κουφϊματοσ 

(βάςει των εξωτερικϊν διαςτάςεων του τετράξυλου ι τρίξυλου) ι τθσ 

καταλαμβανόμενθσ από μεταλλικι κφρα ι κιγκλίδωμα πλιρουσ, απλισ 

επιφάνειασ, επί ςυμβατικό ςυντελεςτι ο οποίοσ ορίηεται παρακάτω: 
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α/α Είδος υνηελεζηής 

1. Θφρεσ ταμπλαδωτζσ ι πρεςςαριςτζσ πλιρεισ ι με 

υαλοπίνακεσ οι οποίοι καλφπτουν λιγότερο από το 50% 

του φψουσ κάςςασ κφρασ. 

α) με κάςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου) 

β) με κάςα επί δρομικοφ τοίχου 

γ) με κάςα επί μπατικοφ τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόκυρεσ ταμπλαδωτζσ ι πρεςςαριςτζσ 

με υαλοπίνακεσ που καλφπτουν περιςςότερο από το 50% 

του φψουσ κάςςασ κφρασ. 

α) με κάςςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου) 

β) με κάςςα επί δρομικοφ τοίχου 

γ) με κάςςα επί μπατικοφ τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοςτάςια : 

α) με κάςςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου) 

β) με κάςςα επί δρομικοφ τοίχου 

γ) με κάςςα επί μπατικοφ 

δ) παρακφρων ρολλϊν 

ε) ςιδερζνια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Ραράκυρα με εξϊφυλλα οιουδιποτε τφπου (χωρικοφ, 

γαλλικοφ, γερμανικοφ) πλθν ρολλϊν 

 

3,70 

5. ολλά ξφλινα, πλαίςιο και πιχεισ βάςει των εξωτερικϊν 

διαςτάςεων ςιδθροφ πλαιςίου 

 

2,60 

6. Σιδερζνιεσ κφρεσ : 

α) με μίαν πλιρθ επζνδυςθ με λαμαρίνα 

β) με επζνδυςθ με λαμαρίνα και ςτισ δφο πλευρζσ 

γ) χωρίσ επζνδφςθ με λαμαρίνα (ι μόνον με ποδιά) 

δ) με κινθτά υαλοςτάςία, κατά τα λοιπά ωσ γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Ρροπετάςματα ςιδθρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από ςιδθρόπλεγμα 

γ) πτυςςόμενα (φυςαρμόνικασ) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδϊματα ξφλινα ι ςιδθρά : 

α) απλοφ ι ςυνκζτου ςχεδίου 

β) πολυςυνκζτου ςχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά ςϊματα : 

Ρραγματικι χρωματιηομζνθ επιφάνεια βάςει των Ρινάκων 

ςυντελεςτϊν των εργοςταςίων καταςκευισ των 

κερμαντικϊν ςωμάτων 
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2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα ςτθν ςυνζχεια ςτοιχεία προελεφςεωσ, ςκλθρότθτασ και 
χρϊματοσ μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τισ πιο διαδεδομζνεσ 
ποικιλίεσ που παράγονται. Αυτό ςε καμμιά περίπτωςθ δεν ςθμαίνει ότι 
τα κοιτάςματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχϊν είναι ομοιόμορφα ωσ 
προσ το χρϊμα, τθν ςκλθρότθτα και τισ λοιπζσ ιδιότθτεσ. Άλλωςτε και οι 
τιμζσ διάκεςθσ των μαρμάρων κάκε περιοχισ διαφοροποιοφνται και 
μάλιςτα ςθμαντικά, ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τουσ. 

Για τον λόγο αυτό τα άρκρα των διαφόρων εργαςιϊν επίςτρωςθσ με 

μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτζρωσ τιμι "φατοφρασ" που 

επιςθμαίνεται με διπλό αςτερίςκο. 

2. Οι τιμζσ για τθν πλιρθ εργαςία αναφζρονται ςε μάρμαρο προζλευςθσ 
Βζροιασ, λευκό, εξαιρετικισ ποιότθτοσ (extra), ςκλθρό ι μαλακό κατά 
περίπτωςθ, και είναι ευνόθτο ότι είναι απλϊσ ενδεικτικζσ για 
επιςτρϊςεισ με μάρμαρο μζςων ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν. 

3. Ο Μελετθτισ αφοφ επιλζξει τα χαρακτθριςτικά του μαρμάρου που κα 
χρθςιμοποιιςει ςτο ζργο (λ.χ. χρϊμα, υφι, ςκλθρότθτα, διακεςιμότθτα 
ςτθν περιοχι του ζργου), πρζπει να κάνει ζρευνα αγοράσ, να 
διαπιςτϊςει τθν τιμι διάκεςθσ του ςυγκεκριμζνου τφπου μαρμάρου και 
ς' αυτιν να προςκζςει τθν τιμι "φατοφρασ" που προβλζπεται ςτο ΝΕΤ 
ΟΙΚ.  Ραράλλθλα κα πρζπει να επζμβει ςτθν περιγραφι του άρκρου και 
να ειςάγει εκεί τα επικυμθτά χαρακτθριςτικά του μαρμάρου. 

Επειδι οι τιμζσ των μαρμάρων διαφζρουν ςθμαντικά, είναι ςκόπμο θ 

επιλογι του τφπου να γίνεται ςε ςυνεννόθςθ με τθν Δ/νουςα τθν 

Μελζτθ Υπθρεςία. 

4. Επιςθμαίνεται ότι τα μάρμαρα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των 
Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - 
Ρροϊόντα από φυςικοφσ λίκουσ - Ρλάκεσ για δάπεδα και ςκάλεσ - 
Απαιτιςεισ και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Ρροϊόντα από 
φυςικοφσ λίκουσ - Ρλάκεσ για επενδφςεισ -  Απαιτιςεισ και να φζρουν 
ςιμανςθ CE, ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 

ΜΑΛΑΚΑ : ςυνθκιςμζνθσ φκοράσ και εφκολθσ κατεργαςίασ 

1 Ρεντζλθσ Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοηάνθσ Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνασ Λευκό ςυνεφϊδεσ 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαρακϊνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαρακϊνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βζροιασ Λευκό 

11 Θάςου Λευκό 

12 Ρθλίου Λευκό 
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ΣΚΛΗΑ: ςυνθκιςμζνθσ φκοράσ και δφςκολθσ κατεργαςίασ 

1 Ερζτριασ Ερυκρότεφρο 

2 Αμαρφνκου Ερυκρότεφρο 

3 Δομβραϊνθσ Θθβϊν Μπεη 

4 Δομβραϊνθσ Θθβϊν Κίτρινο 

5 Δομβραϊνθσ Θθβϊν Ερυκρό 

6 Στφρων Ρράςινο 

7 Λάριςασ Ρράςινο 

8 Ιωαννίνων Μπεη 

9 Φαρςάλων Γκρι 

10 Φδρασ οδότεφρο πολφχρωμο 

11 Διονφςου Χιονόλευκο 

 

ΕΞΑΙΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΑ: μζτριασ φκοράσ και δφςκολθσ κατεργαςίασ  

1 Ιωαννίνων οδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τινου Ρράςινο 

5 όδου Μπεη 

6 Αγίου Ρζτρου Μαφρο 

7 Βυτίνασ Μαφρο 

8 Μάνθσ Ερυκρό 

9 Ναυπλίου Ερυκρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλινθσ Ερυκρό πολφχρωμο 

12 Τρίπολθσ Γκρι με λευκζσ φζτεσ 

13 Σαλαμίνασ Γκρι ι πολφχρωμο 

14 Αράχωβασ καφζ 
 

5. Σε όλεσ τισ τιμζσ των μαρμαροςτρϊςεων, περιλαμβάνεται και θ 
ςτίλβωςθ αυτϊν (νερόλουςτρο) 

6. Το κονίαμα δόμθςθσ των μαρμαροςτρϊςεων, καταςκευάηεται με λευκό 
τςιμζντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΤΔΟΡΟΦΩΝ. 

Οι εργαςίεσ καταςκευισ μεταλλικϊν ςκελετϊν (εκτόσ αλουμινίου) τοίχων 

και ψευδοροφϊν τιμολογοφνται με τα άρκρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργαςίεσ καταςκευισ επίπεδθσ επιφάνειασ γυψοςανίδων 

τοιχοπετάςματοσ ςε ζτοιμο ςκελετό τιμολογείται με το άρκρο 78.05. 

Οι εργαςίεσ καταςκευισ καμπφλων τοιχοπεταςμάτων αποηθμιϊνονται 

επιπλζον και με τθν πρόςκετθ τιμι του άρκρου 78.12. 

Οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ γυψοςανίδων επίπεδθσ ψευδοροφισ ςε 

ζτοιμο ςκελετό αποηθμιϊνονται, μαηί με τισ εργαςίεσ αλλουμινίου, με το 
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άρκρο 78.34 και ςτθν περίπτωςθ μθ επίπεδθσ με το άρκρο 78.35. Στθν 

περίπτωςθ χριςθσ γυψοςανίδασ διαφορετικοφ πάχουσ από το 

προβλεπόμενο ςτα παραπάνω άρκρα 78.34 και 78.35, οι τιμζσ 

προςαρμόηονται αναλογικά με τισ τιμζσ του άρκρου 61.30. 

 Σε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ και ορυκτοβάμβακα, θ αποηθμίωςι του 

τιμολογείται με το άρκρο 79.55. 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

Α.  Οι τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φζρουν τθν ςιμανςθ **+ 
παραπλζυρωσ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ ςε ΕΤΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν τθν 
δαπάνθ τθσ κακαρισ μεταφοράσ των, κατά περίπτωςθ, υλικών ι προϊόντων. 

 Η Δθμοπρατοφςα Αρχι κα προςκζτει ςτισ τιμζσ αυτζσ τθν δαπάνθ του μεταφορικοφ 
ζργου, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου. 

 Για τον προςδιοριςμό τθσ ωσ άνω δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου κακορίηονται οι 
ακόλουκεσ τιμζσ μονάδασ ςε €/m3.km 

 

ε αςτικζσ περιοχζσ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,28   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21   

Εκτόσ πόλεωσ   

 · οδοί καλισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,20   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,25   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακζσ οδοί   

 - απόςταςθ < 3 km 0,22   

 - απόςταςθ ≥ 3 km 0,20   

Πρόςκετθ τιμι για παρατεταμζνθ αναμονι 

φορτοεκφόρτωςθσ (αςφαλτικά, εκςκαφζσ κεμελίων 

και χανδάκων, μικρισ κλίμακασ εκςκαφζσ) 

0,03 

 
 

Oι τιμζσ αυτζσ ζχουν εφαρμογι ςτον προςδιοριςμό τθσ τιμισ του αςτερίςκου **+ 
των άρκρων του παρόντοσ τιμολογίου των οποίων οι εργαςίεσ επιμετρώνται ςε 
κυβικά μζτρα (m3), κατά τον τρόπο που κακορίηεται ςε ζκαςτο άρκρο.  

ε καμμία περίπτωςθ δεν εφαρμόηεται ςυντελεςτισ επιπλιςματοσ ι οποιαδιποτε 
άλλθ προςαφξθςθ και ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςθ τα επιμετροφμενα m3 κάκε 
εργαςίασ, όπωσ κακορίηεται ςτο αντίςτοιχο άρκρο. 

Η δαπάνθ του μεταφορικοφ ζργου, όπωσ προςδιορίηεται ςτο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΣ 
ΟΙΚ), προςτίκεται ςτθν τιμι βάςεωσ των άρκρων που επιςθμαίνονται με **+, και 
ανακεωρείται με βάςθ τον εκάςτοτε κακοριηόμενο κωδικό ανακεώρθςθσ (δεν 
προβλζπεται άλλθ, ιδιαίτερθ ανακεώρθςθ του μεταφορικοφ ζργου). 
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Β. τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φζρουν τθν ςιμανςθ ***] 
παρατίκεται θ τιμι που αναλογεί ςτθν κακαρι εργαςία (φατοφρα) και τα 
βοθκθτικά υλικά. Οταν διαφοροποιοφνται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των κυρίων 
ενςωματουμζνων υλικών, ζναντι αυτών που αναφζρονται ςτο Περιγραφικό Αρκρο, 
θ Δθμοπρατοφςα Αρχι κα προςαρμόηει ανάλογα τισ τιμζσ εφαρμογισ (περιπτώςεισ 
ξυλείασ, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατθγοριών και 
ποιοτιτων). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΝΕΣ-ΕΣΕΠ οικοδομικϊν εργαςιϊν 

Κωδ. ΝΕΣ φντομθ περιγραφι 
Κωδ. ΕΣΕΠ 'ΕΛΟΣ ΣΠ 
1501-' 

OIK 22.10.01 
Κακαίρεςθ ςτοιχείων καταςκευϊν από άοπλο 
ςκυρόδεμα με χριςθ ςυνικουσ κρουςτικοφ εξοπλιςμοφ 

15-02-01-01 

ΟΙΚ 22.56 Κακαίρεςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν 15-02-02-02 

ΟΙΚ 22.50 Αποξιλωςθ ξυλίνων δαπζδων ι επενδφςεων ---- 

ΟΙΚ 20.01.01 
Εκκάμνωςθ εδάφουσ με δενδρφλλια περιμζτρου κορμοφ 
μζχρι 0,25 m 

02-01-01-01 

ΟΙΚ 22.40.02 
Διάνοιξθ οπισ ι φωλιάσ ςε άοπλο ςκυρόδεμα, για πάχοσ 
ςκυροδζματοσ 0,16 ζωσ 0,25 m 

---- 

ΟΙΚ 20.10 
Eπίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι 
κατεδαφίςεων 

02-07-02-00 

ΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό υλικό λατομείου ---- 

ΟΙΚ 20.30 
Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφϊν με μθχανικά 
μζςα 

---- 

ΟΙΚ 32.01.04 

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου, διάςτρωςθ και 
ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ με χριςθ αντλίασ ι 
πυργογερανοφ, για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα 
κατθγορίασ C16/20   

ΡΕΤΕΡ 01-01-01-00 
01-01-02-00 

ΡΕΤΕΡ 01-01-03-00 
ΡΕΤΕΡ 01-01-04-00 

01-01-05-00 
01-01-07-00 

ΟΙΚ 38.20.02 Χαλφβδινοι οπλιςμοί κατθγορίασ Β500C(S220s) ΡΕΤΕΡ 01-02-01-00 

ΟΙΚ 38.20.03 Δομικά πλζγματα Β500C (S500s) ΡΕΤΕΡ 01-02-01-00 

ΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτϊν μικροκαταςκευϊν 01-04-00-00 

ΟΙΚ 53.43 
Δάπεδο κολλθτό από πλάκεσ ςυνδυαςμζνων δρφινων 
λωρίδων 

03-07-01-02 

Ν.ΟΙΚ 53.43.01 Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του παρκζ 

Ν.ΟΙΚ 73.91.2 Ελαςτικό δάπεδο αςφαλείασ γθπζδων εξωτερικοφ χϊρου ---- 

ΟΙΚ 77.20.02 
Εφαρμογι αντιςκωριακοφ υποςτρϊματοσ δφο ι τριϊν 
ςυςτατικϊν διαλφτου, με βάςθ εποξειδικό, 

03-10-03-00 
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πολυουρεκανικό ι ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο 

ΟΙΚ 77.55 
Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν επιφανειϊν με 
χρϊματα αλκυδικϊν ι  ακρυλικϊν ρθτινϊν, βάςεωσ 
νεροφ θ διαλφτου 

03-10-03-00 

ΟΙΚ 73.33.02 
Επιςτρϊςεισ δαπζδων με πλακίδια GROUP 4, διαςτάςεων 
30x30 cm 

03-07-02-00 

ΟΙΚ 73.34.01 
Επενδφςεισ τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαςτάςεων 
20x20 cm 

ΟΙΚ 50.15.01 
Τυποποιθμζνα κινθτά διαχωριςτικά χϊρων υγιεινισ 
βιομθχανικισ προζλευςθσ 

---- 

Ν.ΟΙΚ 73.100 
Επίςτρωςθ επιφανειϊν ςτίβου με ςυνκετικό τάπθτα 
πάχουσ 13-15 χιλ. 

---- 

ΟΙΚ 64.26.01 
Σιδθροςωλινεσ κιγκλιδωμάτων γαλβανιςμζνοι, 
ςιδθροςωλινεσ γαλβανιςμζνοι Φ 1" 

---- 

ΟΙΚ 64.47 Συρματόπλεγμα με τετραγωνικι οπι ---- 

ΟΙΚ 62.21 
Θφρεσ ςιδθρζσ απλοφ ςχεδίου από ευκφγραμμεσ 
ράβδουσ 

03-08-02-00 

Ν.ΟΙΚ 56 Ρρομικειεσ ςυνολικοφ εξοπλιςμοφ ιατρείου ---- 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που 

είναι απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά 

Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. 

1. Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ 

περαιωμζνων εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα 

εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι του Ζργου. Οι τιμζσ μονάδοσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ 

δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν περιγραφι των εργαςιϊν, κακϊσ και όςεσ 

απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα και με τα 

λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 

Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, ωσ προσ το είδοσ και τθν 

απόδοςθ των μθχανθμάτων, τισ ειδικότθτεσ και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ και τθν δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ ι μι μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν 

άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, με τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου  

προκφπτει το προχπολογιηόμενο άμεςο κόςτοσ του Ζργου, δθλαδι το ςυνολικό 

κόςτοσ των επί μζρουσ εργαςιϊν ι λειτουργιϊν, οι οποίεσ ςυνκζτουν το φυςικό 

αντικείμενο του Ζργου. Στισ τιμζσ μονάδοσ αυτζσ, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, 

περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 
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1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματουμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, 

ζξοδα εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ κ.λπ., πλθν του Φ.Ρ.Α. Ο Ανάδοχοσ δεν 

απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων.  

1.2 Οι δαπάνεσ προμθκείασ των πάςθσ φφςεωσ, ενςωματουμζνων και μθ, κυρίων και 

βοθκθτικϊν υλικϊν, μεταφοράσ τουσ ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, 

αποκικευςθσ, φφλαξθσ, επεξεργαςίασ τουσ (αν απαιτείται) και προςζγγιςισ τουσ, με 

τισ απαιτοφμενεσ φορτοεκφορτϊςεισ, τισ αςφαλίςεισ των μεταφορϊν, τισ ςταλίεσ 

των μεταφορικϊν μζςων και τισ απαιτοφμενεσ πλάγιεσ μεταφορζσ, εκτόσ των ειδικϊν 

περιπτϊςεων, που θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με αντίςτοιχα άρκρα του 

Τιμολογίου.  

 Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία 

μεταφορικϊν μζςων) των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν 

και λοιπϊν υλικϊν, ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 

ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ. 

 Το κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ, των αποβλιτων από εκςκαφζσ, 

καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεφονται με τθν Εγκφκλιο αρ. 

πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ 

Αλλαγισ, δεν περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του τιμολογίου. 

 Ωσ «κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ» νοείται το κόςτοσ χριςθσ του 

ςυγκεκριμζνου χϊρου από τθν παράδοςθ των υλικϊν αυτϊν και τθν επζκεινα 

διαχείριςι τουσ. 

1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν (ςτο Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και 

αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κλπ.), δϊρων εορτϊν, επιδομάτων που 

κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ (αδείασ, 

οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ εργαςίασ, εξαιρεςίμων αργιϊν κ.λπ.), 

νυκτερινισ απαςχόλθςθσ (πλθν των ζργων που θ εκτζλεςι τουσ προβλζπεται κατά 

τισ νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται ιδιαιτζρωσ) κ.λπ., του πάςθσ φφςεωσ 

προςωπικοφ (εργατοτεχνικοφ όλων των ειδικοτιτων οδθγϊν και χειριςτϊν οχθμάτων 

και μθχανθμάτων, τεχνιτϊν ςυνεργείων, επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και των 

επιςτατϊν με εξειδικευμζνο αντικείμενο, θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται 

για τθν καταςκευι του ζργου, επί τόπου ι οπουδιποτε αλλοφ. 

1.4 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία 

εργοταξιακοφ εργαςτθρίου, εάν προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων 

και τθν εκτζλεςθ ελζγχων και δοκιμϊν, είτε ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε 

κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ. 

1.5 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ 

προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων, εφ’ όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτθμάτων παραγωγισ κραυςτϊν υλικϊν (ςπαςτθροτριβείο), 

ςκυροδζματοσ, αςφαλτομιγμάτων κ.λπ., ςτον εργοταξιακό χϊρο ι εκτόσ αυτοφ.  
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Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ 

καταςκευι των υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ 

εγκατάςταςθ του απαιτουμζνου κατά περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ 

δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των πρϊτων υλϊν 

ςτθν μονάδα και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ ενςωμάτωςισ τουσ 

ςτο Ζργο, κακϊσ και θ αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ των 

εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ (βάςεισ, τοιχία κλπ καταςκευζσ από 

ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλλο υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό 

αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ 

όρουσ.  

Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων 

ζχουν εφαρμογι ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α)  Πταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί 

από το Δθμόςιο. 

(β)  Πταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο 

Ανάδοχοσ, αλλά ζχει δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για 

τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου. 

1.6 Τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα 

μεταφορικά μζςα, τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ. 

1.7 Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ 

κυκλοφορίασ και τθν λιψθ των απαιτουμζνων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ 

των μζτρων προςταςίασ των όμορων καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν, τθσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ αποφυγισ βλαβϊν 

ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, τθσ αποφυγισ ρφπανςθσ ρεμάτων, ποταμϊν, 

ακτϊν κ.λπ., κακϊσ και οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των ζργων ςε κάκε φάςθ 

τθσ καταςκευισ τουσ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ (εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ, 

ικριϊματα, ςκυροδετιςεισ κ.λπ.) και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.  

1.8 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των 

πάςθσ φφςεωσ ‘’δοκιμαςτικϊν τμθμάτων’’ που προβλζπονται ςτθν Τ.Σ.Υ. και τουσ 

λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ (μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία 

υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, εργαςία κ.λπ.). 

1.9 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ 

μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για 

ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ/λειτουργίεσ του ζργου, ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου 

χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά επί 

τόπου, θ ςυναρμολόγθςθ (όταν απαιτείται), θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ, θ αςφάλιςθ, 

οι αποδοχζσ οδθγϊν, χειριςτϊν, βοθκϊν και τεχνιτϊν, τα καφςιμα, τα λιπαντικά και 

λοιπά αναλϊςιμα, τα ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι μετακινιςεισ ςτον χϊρο του 

ζργου, οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ και 

κακυςτεριςεισ (που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Κυρίου του Ζργου), θ 

αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν απαιτείται) και θ απομάκρυνςι τουσ από το Ζργο.  
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Ρεριλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που 

διατθρείται ςε ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ 

αιτία. 

1.10 Οι δαπάνεσ προμθκείασ ι παραγωγισ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ ςτθ κζςθ 

ενςωμάτωςθσ και τυχόν προςωρινϊν αποκζςεων και επαναφορτϊςεων αδρανϊν 

υλικϊν προζλευςθσ λατομείων, ορυχείων κλπ. πλθν των περιπτϊςεων που ςτα 

οικεία άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρεται ρθτά ότι θ μεταφορά 

πλθρϊνεται ιδιαίτερα (άρκρα που επιςθμαίνονται με αςτερίςκο **+).  

  Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ, ανάμιξθσ ι εμπλουτιςμοφ των υλικϊν, ϊςτε 

να ανταποκρίνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Μελζτθ του Ζργου προδιαγραφζσ, 

λαμβανομζνων υπόψθ των ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων.  

1.11 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ 

μθχανθμάτων και προςωπικοφ που οφείλονται: 

(α)  ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, 

δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  ςτθν μθ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν απαλλοτρίωςθσ τμθμάτων του χϊρου 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρζχεται θ δυνατότθτα 

τμθματικισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν),  

(γ)  ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ 

αρμόδιουσ για αυτά φορείσ (ΥΡ.ΡΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω 

εμποδίων,  

(ε)  ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν 

(τοπογραφικϊν, εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε 

τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& 

Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου, 

(ςτ) ςτθν λιψθ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων,  

(η) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

του ζργου για οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ 

δικτφου και υποδομϊν, βλάβεσ ςε άλλα ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων 

ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται 

απαραίτθτο από τθν Υπθρεςία ι τισ αρμόδιεσ Αρχζσ. 

(2) Οι δαπάνεσ λιψθσ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι 

κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων ςτθν περίμετρο των χϊρων εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν, όπου απαιτείται, ιτοι για τθν περίφραξθ των ορυγμάτων και γενικά 

των χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν, τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ, τθν ςιμανςθ και 
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φωτεινι ςθματοδότθςθ του εργοταξιακοφ χϊρου (πλθν εκείνθσ που προκφπτει 

από μελζτθ ςιμανςθσ και τιμολογείται ιδιαιτζρωσ), τθν προςωρινι διευκζτθςθ 

και αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ κλπ. κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν 

απομάκρυνςθ των παραπάνω προςωρινϊν καταςκευϊν και ςιμανςθσ μετά τθν 

περαίωςθ των εργαςιϊν και τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ ςιμανςθσ. 

1.13 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, 

αναπαςςαλϊςεων, πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, 

εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν αφετθριϊν κ.λπ.) που απαιτοφνται για τθν χάραξθ 

των επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, οι δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ (όταν 

απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ 

ανάγλυφο του εδάφουσ ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ), καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και 

ςχεδίων λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ εμποδίων ςτον χϊρο 

εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. υπάρχοντα 

κεμζλια, υψθλόσ ορίηοντασ υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ 

*ΟΚΩ+). 

1.14 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που 

απαντϊνται ςτο χϊρο του ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ 

με τοπογραφικζσ μεκόδουσ κακϊσ και οι δαπάνεσ λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων 

κατ’ αντιπαράςταςθ με εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ και ςφνταξθσ των πάςθσ φφςεωσ 

επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν που κα υποβλθκοφν ςτθν 

Υπθρεςία προσ ζλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ. 

1.16 Οι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ των οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ με τα ςτοιχεία των 

εντοπιηομζνων με ερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων 

Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (πλθν των αντλιςεων κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν 

εντόσ κοίτθσ ποταμϊν ι ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα παροχζτευςθσ 

προσ φυςικό ι τεχνθτό αποδζκτθ υδάτων) κακϊσ και των προςωρινϊν διευκετιςεων 

για τθν αντιμετϊπιςθ των επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν ϊςτε να 

προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα οςο και τα υπάρχοντα ζργα και το 

περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτα τεφχθ 

δθμοπράτθςθσ. 

1.18 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και 

ευρεςιτεχνιϊν που εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

1.19 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα 

διάφορα τμιματα του ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα 

απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των εργαςιϊν, όταν δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ 

επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποξιλωςθσ των 

προςωρινϊν καταςκευϊν και περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ των χϊρων 

(προςβάςεων, προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κ.λπ.) εκτόσ εάν υπάρχει ζγγραφθ 

αποδοχι τθσ Υπθρεςίασ για τθν διατιρθςι τουσ. 
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1.20 Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων 

Ο.Κ.Ω. που διαςχίηουν εγκάρςια τα ορφγματα ι επθρεάηονται τοπικά από τισ 

εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, Τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν και 

φκορϊν ςτα δίκτυα αυτά κα φζρει, τόςο αςτικά όςο και ποινικά και μζχρι 

περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του Ζργου. 

1.21 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι 

αποηθμιϊςεισ για κάκε είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων 

καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ 

του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, ερπυςτριοφόρων 

μθχανθμάτων κ.λπ.) που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των 

υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα 

του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ: Οι πάςθσ 

φφςεωσ δαπάνεσ για τισ εργοταξιακζσ οδοφσ που προκφπτουν από τθ μεκοδολογία 

καταςκευισ του Αναδόχου και απαιτοφνται για τθν αςφαλι διακίνθςθ εξοπλιςμοφ 

και υλικϊν καταςκευισ του Ζργου (μίςκωςθ ι εξαςφάλιςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ 

από ιδιωτικι ζκταςθ, καταςκευι των οδϊν ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, 

ςυντιρθςθ), κακϊσ και οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ των αναγκαίων χϊρων απόκεςθσ 

των πλεοναηόντων ι ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν (καταβολι τιμιματοσ προσ 

ιδιοκτιτεσ, αν απαιτείται, εξαςφάλιςθ ςχετικϊν αδειϊν, καταςκευι οδϊν 

προςπζλαςθσ ι επζκταςθ ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν) και θ τελικι διαμόρφωςθ των 

χϊρων μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ 

περιβαλλοντικοφσ όρουσ. 

1.23 Οι δαπάνεσ των προεργαςιϊν ςτισ παλιζσ ι νζεσ επιφάνειεσ οδοςτρωμάτων για τθν 

εφαρμογι αςφαλτικϊν επιςτρϊςεων επ' αυτϊν, όπωσ π.χ. ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, 

δθμιουργία οπϊν αγκφρωςθσ (πικοφνιςμα), κακϊσ και οι δαπάνεσ μεταφοράσ και 

απόκεςθσ των προϊόντων που παράγονται ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω εργαςιϊν. 

1.24 Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων αγωγϊν, 

φρεατίων, τεχνικϊν ζργων κ.λπ., με οποιαδιποτε μζςα, για τθ ςφνδεςθ νζων 

ςυμβαλλόντων αγωγϊν, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα 

τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.25 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να 

εκπονθκοφν από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ 

ςκυροδεμάτων και αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ 

αρμόδιεσ Αρχζσ, τθν Ρολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, εκτόσ αν 

προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.27 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ 

λειτουργίασ των υπαρχόντων ςτθν περιοχι του Ζργου δικτφων (δίκτυα φδρευςθσ, 

άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και αποςτράγγιςθσ, τάφροι, διϊρυγεσ, υδατορζματα κ.λπ.), 

τα οποία επθρεάηονται από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι ςχετικά ανεπαρκι και ευαίςκθτα ςε δυςμενι μεταχείριςθ, 
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(2) κα επιβαρυνκεί υπζρμετρα θ λειτουργικότθτα των δικτφων αν ο Ανάδοχοσ δεν 

λάβει μζτρα για να αποτρζψει τθν είςοδο φερτϊν υλϊν από τισ 

χωματουργικζσ, κυρίωσ, ι άλλεσ εργαςίεσ. 

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οφζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ 

δαπάνεσ οι οποίεσ δεν μποροφν να κατανεμθκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ αλλά αφοροφν 

ςυνολικά το κόςτοσ του ζργου όπωσ, κρατιςεισ ι υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ 

διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ εργοταξίων, φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, τόκοι 

κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζξοδα λειτουργίασ γραφείων κ.λπ., τα 

επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το προςδοκϊμενο κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. 

Το ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) του προχπολογιςμοφ 

των εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Τιμολογίου Ρροςφοράσ του 

αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και διακρίνεται ςε: 

(α)  Στακερά ζξοδα, δθλαδι άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα 

οποία περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Εξαςφάλιςθσ και διαρρφκμιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, για τθν ανζγερςθ 
κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων π.χ.  γραφείων, 
εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι άλλων, εφόςον 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(2) Ανζγερςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων του 
Αναδόχου ι άλλων, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(3) Ρερίφραξθσ ι/και διατάξεων επιτιρθςθσ εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και 
χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(4) Εξοπλιςμοφ  κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων για τθ 
διαςφάλιςθ λειτουργικισ ετοιμότθτασ, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ, κακϊσ και λοιπϊν 
απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

(5) Απομάκρυνςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων μετά 
τθν περαίωςθ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των χϊρων 
κατά τρόπο αποδεκτό  και ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ Ρεριβαλλοντικοφσ 
Προυσ. 

(6) Κινθτοποίθςθσ (ειςκόμιςθσ ςτο εργοτάξιο) του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ 
γενικισ χριςθσ (π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ), όπωσ 
προβλζπεται ςτο χρονοδιάγραμμα του ζργου και αποκινθτοποίθςθσ με το 
πζρασ του προβλεπόμενου χρόνου απαςχόλθςθσ. 

(7) Οι δαπάνεσ επιςκόπθςθσ των μελετϊν του ζργου και τυχόν ςυμπλθρϊςεισ 
τροποποιιςεισ, εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτο άμεςο κόςτοσ. 

(8) Οι δαπάνεσ ςυμπλιρωςθσ των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχζδιο Αςφάλειασ και 
Υγείασ/Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

(9) Για φόρουσ. 

(10) Για εγγυθτικζσ. 

(11) Αςφάλιςθσ του ζργου. 
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(12) Ρροςυμβατικοφ ςταδίου. 

(13) Διάκεςθσ μζςων ατομικισ προςταςίασ. 

(14) Για επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ (π.χ. εξεφρεςθσ χϊρων γραφείων και 
λοιπϊν εγκαταςτάςεων, χρθματοοικονομικϊν εξόδων, απαιτιςεωσ για 
μελζτεσ που μπορεί να προκφψουν κατά τθν πορεία των εργαςιϊν, 
εκτεταμζνεσ διαφωνίεσ και απαίτθςθ ιςχυρισ νομικισ υποςτιριξθσ, 
απαιτιςεισ για μζτρα προςταςίασ από μθ λθφκείςεσ υπόψθ ακραίεσ επιτόπου 
ςυνκικεσ, κλοπζσ μθ καλυπτόμενεσ από αςφάλιςθ). 

(β)  Χρονικϊσ ςυνθρτθμζνα ζξοδα, δθλαδι εξαρτϊμενα από τθ χρονικι διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ, τα οποία περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Χριςεωσ - λειτουργίασ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν 
(περιλαμβάνει τθ χριςθ των εγκαταςτάςεων και χϊρων κακαρϊν ςφμφωνα 
με τισ προβλζψεισ των εγκεκριμζνων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων). 

(2) Ρροςωπικοφ γενικισ επιςταςίασ και διοίκθςθσ του Αναδόχου και υπό τθν 
προχπόκεςθ μόνιμθσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο (ςε 
περίπτωςθ μθ μόνιμθσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ κα λαμβάνεται 
υπόψθ ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ και θ διακεςιμότθτα ςτο ζργο). Ανθγμζνεσ 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ για προβλεπόμενεσ νόμιμεσ αποηθμιϊςεισ. 
Το επιςτθμονικό προςωπικό και οι επιςτάτεσ, με εξειδικευμζνο αντικείμενο 
(π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, αςφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικισ υποςτιριξθσ.  

(4) Εξωτερικϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων με ad hoc  μετάκλθςθ. 

(5) Για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ παραπάνω κατθγορίασ προςωπικοφ π.χ. 
χριςθ αυτοκινιτων. 

(6) Λειτουργίασ μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ 
προςωπικοφ.  

(7) Μετριςεων γενικϊν δεικτϊν και παραμζτρων που προβλζπονται ςτουσ 
εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ και λιψθ μζτρων για ςυμμόρφωςθ 
προσ αυτοφσ. 

(8) Συντιρθςθσ του ζργου για τον προβλεπόμενο χρόνο. 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ και γενικότερα χρθματοοικονομικό κόςτοσ. 

(10) Το αναλογοφν, ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτον κφκλο εργαςιϊν τθσ 
επιχείρθςθσ, κόςτοσ  ζδρασ επιχείρθςθσ ι/και λειτουργίασ κοινοπραξίασ. 

  Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) επί των λογαριαςμϊν του Αναδόχου βαρφνει 

τον Κφριο του Ζργου. 

  Εάν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρουςιάηουν διαφορετικά 

χαρακτθριςτικά ζναντι παρεμφερϊν προσ αυτζσ εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτο 

παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμωσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ι 

εργαςιϊν που επιμετρϊνται διαφορετικά, οι εργαςίεσ αυτζσ είναι δυνατόν να 

αναχκοφν ςε άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου με αναγωγι των μεγεκϊν τουσ 

ςφμφωνα με το ακόλουκο παράδειγμα: 

(1) Διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων, αγωγοί αποχζτευςθσ ομβρίων και 

ακακάρτων από ςκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 
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Για ονομαςτικι διάμετρο DN χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα διαφορετικι από τισ 

αναφερόμενεσ ςτα υποάρκρα των αντιςτοίχων άρκρων του παρόντοσ Τιμολογίου 

και για αντίςτοιχο υλικό καταςκευισ, κατθγορία αντοχισ και μζκοδο προςταςίασ, 

κα γίνεται αναγωγι του μικουσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα ςε μικοσ ςωλινα 

τθσ αμζςωσ μικρότερθσ ςτο παρόν Τιμολόγιο ονομαςτικισ διαμζτρου, με βάςθ το 

λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαςτικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα 

   DM:  Η αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςωλινα που περιλαμβάνεται 

ςτο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερθ διάμετροσ ωσ DM κα χρθςιμοποιείται θ αμζςωσ 

μεγαλφτερθ υπάρχουςα διάμετροσ. 

(2) Μόρφωςθ αρμϊν με προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ τφπου FLEXCELL ι 

αναλόγου 

Για πάχοσ DN χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ μεγαλφτερο από το πάχοσ τθσ ςυμβατικισ 

πλάκασ του παρόντοσ τιμολογίου (12 mm), κα γίνεται αναγωγι τθσ επιφάνειασ τθσ 

χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε επιφάνεια ςυμβατικισ πλάκασ πάχουσ 12 mm, με 

βάςθ το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε mm. 

(3) Στεγάνωςθ αρμϊν με ταινίεσ τφπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτοσ ΒN χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ μεγαλφτερο από το πλάτοσ τθσ ςυμβατικισ 

ταινίασ του παρόντοσ Τιμολογίου (240 mm), κα γίνεται αναγωγι του μικουσ τθσ 

χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε μικοσ ςυμβατικι ταινίασ πλάτουσ 240 mm, με βάςθ 

το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε mm 

Ραρεμφερισ πρακτικι μπορεί να ζχει εφαρμογι και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ άρκρων 

του παρόντοσ Τιμολογίου. 

Ππου ςτα επιμζρουσ άρκρα υπάρχει αναφορά ςε ΕΤΕΡ των οποίων ζχει αρκεί με 

απόφαςθ θ υποχρεωτικι εφαρμογι, θ ςχετικι αναφορά μπορεί να αντιςτοιχίηεται 

με αναφορά ςε ΡΕΤΕΡ ι άλλο πρότυπο που κα περιλαμβάνεται ςε ςχετικό πίνακα 

ςτουσ γενικοφσ όρουσ του παρόντοσ. 
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Οι τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φζρουν τθν ςιμανςθ **+ 

παραπλεφρωσ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ ςε ΕΤΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν τθν 

δαπάνθ τθσ κακαρισ μεταφοράσ των, κατά περίπτωςθ, υλικών ι προϊόντων. 

Η Δθμοπρατοφςα Αρχι κα προςκζτει ςτισ τιμζσ αυτζσ τθν δαπάνθ του μεταφορικοφ 
ζργου, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου. 
 
Για τον προςδιοριςμό τθσ ωσ άνω δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου κακορίηονται οι 
ακόλουκεσ τιμζσ μονάδασ ςε €/m3.km 
 

ε αςτικζσ περιοχζσ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,28   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21   

Εκτόσ πόλεωσ   

 · οδοί καλισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,20   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,25   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακζσ οδοί   

 - απόςταςθ < 3 km 0,22   

 - απόςταςθ ≥ 3 km 0,20   

Πρόςκετθ τιμι για παρατεταμζνθ αναμονι 

φορτοεκφόρτωςθσ (αςφαλτικά, εκςκαφζσ κεμελίων 

και χανδάκων, μικρισ κλίμακασ εκςκαφζσ) 

0,03 

 
Oι τιμζσ αυτζσ ζχουν εφαρμογι ςτον προςδιοριςμό τθσ τιμισ του αςτερίςκου **+ 

των άρκρων του παρόντοσ τιμολογίου των οποίων οι εργαςίεσ επιμετρώνται ςε 

κυβικά μζτρα (m3), κατά τον τρόπο που κακορίηεται ςε ζκαςτο άρκρο.  

ε καμία περίπτωςθ δεν εφαρμόηεται ςυντελεςτισ επιπλιςματοσ ι οποιαδιποτε 

άλλθ προςαφξθςθ και ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςθ τα επιμετροφμενα m3 κάκε 

εργαςίασ, όπωσ κακορίηεται ςτο αντίςτοιχο άρκρο. 

Η δαπάνθ του μεταφορικοφ ζργου, όπωσ προςδιορίηεται ςτο παρόν τιμολόγιο, 

προςτίκεται ςτθν τιμι βάςεωσ των άρκρων που επιςθμαίνονται με **+, και 

ανακεωρείται με βάςθ τον εκάςτοτε κακοριηόμενο κωδικό ανακεώρθςθσ (δεν 

προβλζπεται άλλθ, ιδιαίτερθ ανακεώρθςθ του μεταφορικοφ ζργου). 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΝΕΣ-ΕΣΕΠ υδραυλικϊν εργαςιϊν 

Κωδ. ΝΕΣ φντομθ περιγραφι 
Κωδ. ΕΣΕΠ 'ΕΛΟΣ 
ΣΠ 1501-' 

ΥΔ 5.07 
Στρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων με άμμο 
προελεφςεωσ λατομείου 

ΡΕΤΕΡ 
08-01-03-02 

ΥΔ 
12.36.01.01 

Σωλθνϊςεισ προςταςίασ καλωδίων, από πολυαικυλζνιο  
(PE), δομθμζνου τοιχϊματοσ, Σωλθνϊςεισ DN/ΟD 40 mm 

---- 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που 

είναι απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά 

Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. 

1. Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ 

περαιωμζνων εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα 

εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι του Ζργου. Οι τιμζσ μονάδοσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ 

δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν περιγραφι των εργαςιϊν, κακϊσ και όςεσ 

απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα και με τα 

λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 

Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, ωσ προσ το είδοσ και τθν 

απόδοςθ των μθχανθμάτων, τισ ειδικότθτεσ και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ και τθν δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ ι μι μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν 

άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, με τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου  

προκφπτει το προχπολογιηόμενο άμεςο κόςτοσ του Ζργου, δθλαδι το ςυνολικό 

κόςτοσ των επί μζρουσ εργαςιϊν ι λειτουργιϊν, οι οποίεσ ςυνκζτουν το φυςικό 

αντικείμενο του Ζργου. Στισ τιμζσ μονάδοσ αυτζσ, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, 

περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 

1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματουμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, 

ζξοδα εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ κ.λπ., πλθν του Φ.Ρ.Α. Ο Ανάδοχοσ δεν 

απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων.  

1.2 Οι δαπάνεσ προμθκείασ των πάςθσ φφςεωσ, ενςωματουμζνων και μθ, κυρίων και 

βοθκθτικϊν υλικϊν, μεταφοράσ τουσ ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, 

αποκικευςθσ, φφλαξθσ, επεξεργαςίασ τουσ (αν απαιτείται) και προςζγγιςισ τουσ, με 

τισ απαιτοφμενεσ φορτοεκφορτϊςεισ, τισ αςφαλίςεισ των μεταφορϊν, τισ ςταλίεσ 

των μεταφορικϊν μζςων και τισ απαιτοφμενεσ πλάγιεσ μεταφορζσ, εκτόσ των ειδικϊν 

περιπτϊςεων, που θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με αντίςτοιχα άρκρα του 

Τιμολογίου.  
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 Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία 

μεταφορικϊν μζςων) των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν 

και λοιπϊν υλικϊν, ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 

ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ. 

 Το κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ, των αποβλιτων από εκςκαφζσ, 

καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεφονται με τθν Εγκφκλιο αρ. 

πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ 

Αλλαγισ, δεν περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του τιμολογίου. 

 Ωσ «κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ» νοείται το κόςτοσ χριςθσ του 

ςυγκεκριμζνου χϊρου από τθν παράδοςθ των υλικϊν αυτϊν και τθν επζκεινα 

διαχείριςι τουσ. 

1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν (ςτο Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και 

αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κ.λπ.), δϊρων εορτϊν, επιδομάτων που 

κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ (αδείασ, 

οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ εργαςίασ, εξαιρεςίμων αργιϊν κλπ), νυκτερινισ 

απαςχόλθςθσ (πλθν των ζργων που θ εκτζλεςι τουσ προβλζπεται κατά τισ 

νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται ιδιαιτζρωσ) κ.λπ., του πάςθσ φφςεωσ 

προςωπικοφ (εργατοτεχνικοφ όλων των ειδικοτιτων οδθγϊν και χειριςτϊν οχθμάτων 

και μθχανθμάτων, τεχνιτϊν ςυνεργείων, επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και των 

επιςτατϊν με εξειδικευμζνο αντικείμενο, θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται 

για τθν καταςκευι του ζργου, επί τόπου ι οπουδιποτε αλλοφ. 

1.4 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία 

εργοταξιακοφ εργαςτθρίου, εάν προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων 

και τθν εκτζλεςθ ελζγχων και δοκιμϊν, είτε ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε 

κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ. 

1.5 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ 

προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων, εφ’ όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτθμάτων παραγωγισ κραυςτϊν υλικϊν (ςπαςτθροτριβείο), 

ςκυροδζματοσ, αςφαλτομιγμάτων κλπ, ςτον εργοταξιακό χϊρο ι εκτόσ αυτοφ.  

Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ 

καταςκευι των υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ 

εγκατάςταςθ του απαιτουμζνου κατά περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ 

δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των πρϊτων υλϊν 

ςτθν μονάδα και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ ενςωμάτωςισ τουσ 

ςτο Ζργο, κακϊσ και θ αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ των 

εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ (βάςεισ, τοιχία κ.λπ. καταςκευζσ από 

ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλλο υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό 

αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ 

όρουσ.  
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Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων 

ζχουν εφαρμογι ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α)  Πταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί 

από το Δθμόςιο 

(β)  Πταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο 

Ανάδοχοσ, αλλά ζχει δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για 

τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου. 

1.6 Τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα 

μεταφορικά μζςα, τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, 

1.7 Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ 

κυκλοφορίασ και τθν λιψθ των απαιτουμζνων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ 

των μζτρων προςταςίασ των όμορων καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν, τθσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ αποφυγισ βλαβϊν 

ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, τθσ αποφυγισ ρφπανςθσ ρεμάτων, ποταμϊν, 

ακτϊν κ.λπ., κακϊσ και οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των ζργων ςε κάκε φάςθ 

τθσ καταςκευισ τουσ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ (εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ, 

ικριϊματα, ςκυροδετιςεισ κ.λπ.) και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.  

1.8 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των 

πάςθσ φφςεωσ ‘’δοκιμαςτικϊν τμθμάτων’’ που προβλζπονται ςτθν Τ.Σ.Υ. και τουσ 

λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ (μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία 

υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, εργαςία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ 

μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για 

ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ/λειτουργίεσ του ζργου, ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου 

χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά επί 

τόπου, θ ςυναρμολόγθςθ (όταν απαιτείται), θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ, θ αςφάλιςθ, 

οι αποδοχζσ οδθγϊν, χειριςτϊν, βοθκϊν και τεχνιτϊν, τα καφςιμα, τα λιπαντικά και 

λοιπά αναλϊςιμα, τα ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι μετακινιςεισ ςτον χϊρο του 

ζργου, οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ και 

κακυςτεριςεισ (που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Κυρίου του Ζργου), θ 

αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν απαιτείται) και θ απομάκρυνςι τουσ από το Ζργο.  

Ρεριλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που 

διατθρείται ςε ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ 

αιτία. 

1.10 Οι δαπάνεσ προμθκείασ ι παραγωγισ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ ςτθ κζςθ 

ενςωμάτωςθσ και τυχόν προςωρινϊν αποκζςεων και επαναφορτϊςεων αδρανϊν 

υλικϊν προζλευςθσ λατομείων, ορυχείων κλπ. πλθν των περιπτϊςεων που ςτα 

οικεία άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρεται ρθτά ότι θ μεταφορά 

πλθρϊνεται ιδιαίτερα (άρκρα που επιςθμαίνονται με αςτερίςκο **+).  

  Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ, ανάμιξθσ ι εμπλουτιςμοφ των υλικϊν, ϊςτε 

να ανταποκρίνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Μελζτθ του Ζργου προδιαγραφζσ, 

λαμβανομζνων υπόψθ των ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων  
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1.11 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ 

μθχανθμάτων και προςωπικοφ που οφείλονται: 

(α)  ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, 

δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  ςτθν μθ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν απαλλοτρίωςθσ τμθμάτων του χϊρου 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρζχεται θ δυνατότθτα 

τμθματικισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν),  

(γ)  ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ 

αρμόδιουσ για αυτά φορείσ (ΥΡ.ΡΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω 

εμποδίων,  

(ε)  ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν 

(τοπογραφικϊν, εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε 

τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& 

Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου  

(ςτ) ςτθν λιψθ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων,  

(η) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

του ζργου για οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ 

δικτφου και υποδομϊν, βλάβεσ ςε άλλα ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων 

ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται 

απαραίτθτο από τθν Υπθρεςία ι τισ αρμόδιεσ Αρχζσ  

(2) Οι δαπάνεσ λιψθσ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι 

κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων ςτθν περίμετρο των χϊρων εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν, όπου απαιτείται, ιτοι για τθν περίφραξθ των ορυγμάτων και γενικά 

των χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν, τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ, τθν ςιμανςθ και 

φωτεινι ςθματοδότθςθ του εργοταξιακοφ χϊρου (πλθν εκείνθσ που προκφπτει 

από μελζτθ ςιμανςθσ και τιμολογείται ιδιαιτζρωσ), τθν προςωρινι διευκζτθςθ 

και αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ κ.λπ. κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν 

απομάκρυνςθ των παραπάνω προςωρινϊν καταςκευϊν και ςιμανςθσ μετά τθν 

περαίωςθ των εργαςιϊν και τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ ςιμανςθσ. 

1.13 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, 

αναπαςςαλϊςεων, πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, 

εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν αφετθριϊν κ.λπ.) που απαιτοφνται για τθν χάραξθ 

των επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, οι δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ (όταν 

απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ 

ανάγλυφο του εδάφουσ ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ), καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και 

ςχεδίων λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ εμποδίων ςτον χϊρο 
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εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. υπάρχοντα 

κεμζλια, υψθλόσ ορίηοντασ υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ 

*ΟΚΩ+),  

1.14 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που 

απαντϊνται ςτο χϊρο του ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ 

με τοπογραφικζσ μεκόδουσ κακϊσ και οι δαπάνεσ λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων 

κατ’ αντιπαράςταςθ με εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ και ςφνταξθσ των πάςθσ φφςεωσ 

επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν που κα υποβλθκοφν ςτθν 

Υπθρεςία προσ ζλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ. 

1.16 Οι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ των οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ με τα ςτοιχεία των 

εντοπιηομζνων με ερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων 

Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (πλθν των αντλιςεων κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν 

εντόσ κοίτθσ ποταμϊν ι ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα παροχζτευςθσ 

προσ φυςικό ι τεχνθτό αποδζκτθ υδάτων) κακϊσ και των προςωρινϊν διευκετιςεων 

για τθν αντιμετϊπιςθ των επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν ϊςτε να 

προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα οςο και τα υπάρχοντα ζργα και το 

περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτα τεφχθ 

δθμοπράτθςθσ. 

1.18 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και 

ευρεςιτεχνιϊν που εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

1.19 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα 

διάφορα τμιματα του ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα 

απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των εργαςιϊν, όταν δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ 

επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποξιλωςθσ των 

προςωρινϊν καταςκευϊν και περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ των χϊρων 

(προςβάςεων, προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κ.λπ.) εκτόσ εάν υπάρχει ζγγραφθ 

αποδοχι τθσ Υπθρεςίασ για τθν διατιρθςι τουσ. 

1.20 Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων 

Ο.Κ.Ω. που διαςχίηουν εγκάρςια τα ορφγματα ι επθρεάηονται τοπικά από τισ 

εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, Τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν και 

φκορϊν ςτα δίκτυα αυτά κα φζρει, τόςο αςτικά όςο και ποινικά και μζχρι 

περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του Ζργου. 

1.21 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι 

αποηθμιϊςεισ για κάκε είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων 

καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ 

του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, ερπυςτριοφόρων 

μθχανθμάτων κ.λπ.) που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των 
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υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα 

του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ: Οι πάςθσ 

φφςεωσ δαπάνεσ για τισ εργοταξιακζσ οδοφσ που προκφπτουν από τθ μεκοδολογία 

καταςκευισ του Αναδόχου και απαιτοφνται για τθν αςφαλι διακίνθςθ εξοπλιςμοφ 

και υλικϊν καταςκευισ του Ζργου (μίςκωςθ ι εξαςφάλιςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ 

από ιδιωτικι ζκταςθ, καταςκευι των οδϊν ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, 

ςυντιρθςθ), κακϊσ και οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ των αναγκαίων χϊρων απόκεςθσ 

των πλεοναηόντων ι ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν (καταβολι τιμιματοσ προσ 

ιδιοκτιτεσ, αν απαιτείται, εξαςφάλιςθ ςχετικϊν αδειϊν, καταςκευι οδϊν 

προςπζλαςθσ ι επζκταςθ ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν) και θ τελικι διαμόρφωςθ των 

χϊρων μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ 

περιβαλλοντικοφσ όρουσ. 

1.23 Οι δαπάνεσ των προεργαςιϊν ςτισ παλιζσ ι νζεσ επιφάνειεσ οδοςτρωμάτων για τθν 

εφαρμογι αςφαλτικϊν επιςτρϊςεων επ' αυτϊν, όπωσ π.χ. ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, 

δθμιουργία οπϊν αγκφρωςθσ (πικοφνιςμα), κακϊσ και οι δαπάνεσ μεταφοράσ και 

απόκεςθσ των προϊόντων που παράγονται ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω εργαςιϊν. 

1.24 Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων αγωγϊν, 

φρεατίων, τεχνικϊν ζργων κ.λπ., με οποιαδιποτε μζςα, για τθ ςφνδεςθ νζων 

ςυμβαλλόντων αγωγϊν, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα 

τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.25 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να 

εκπονθκοφν από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ 

ςκυροδεμάτων και αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ 

αρμόδιεσ Αρχζσ, τθν Ρολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, εκτόσ αν 

προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.27 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ 

λειτουργίασ των υπαρχόντων ςτθν περιοχι του Ζργου δικτφων (δίκτυα φδρευςθσ, 

άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και αποςτράγγιςθσ, τάφροι, διϊρυγεσ, υδατορζματα κ.λπ.), 

τα οποία επθρεάηονται από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι ςχετικά ανεπαρκι και ευαίςκθτα ςε δυςμενι μεταχείριςθ, 

(2) κα επιβαρυνκεί υπζρμετρα θ λειτουργικότθτα των δικτφων αν ο Ανάδοχοσ δεν 

λάβει μζτρα για να αποτρζψει τθν είςοδο φερτϊν υλϊν από τισ 

χωματουργικζσ, κυρίωσ, ι άλλεσ εργαςίεσ. 

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οφζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ 

δαπάνεσ οι οποίεσ δεν μποροφν να κατανεμθκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ αλλά αφοροφν 

ςυνολικά το κόςτοσ του ζργου όπωσ, κρατιςεισ ι υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ 

διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ εργοταξίων, φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, τόκοι 

κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζξοδα λειτουργίασ γραφείων κ.λπ., τα 
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επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το προςδοκϊμενο κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. 

Το ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) του προχπολογιςμοφ 

των εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Τιμολογίου Ρροςφοράσ του 

αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και διακρίνεται ςε: 

(α)  Στακερά ζξοδα, δθλαδι άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα 

οποία περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Εξαςφάλιςθσ και διαρρφκμιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, για τθν ανζγερςθ 
κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων π.χ.  γραφείων, 
εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι άλλων, εφόςον 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(2) Ανζγερςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων του 
Αναδόχου ι άλλων, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(3) Ρερίφραξθσ ι/και διατάξεων επιτιρθςθσ εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και 
χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(4) Εξοπλιςμοφ  κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων για τθ 
διαςφάλιςθ λειτουργικισ ετοιμότθτασ, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ, κακϊσ και λοιπϊν 
απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

(5) Απομάκρυνςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων μετά 
τθν περαίωςθ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των χϊρων 
κατά τρόπο αποδεκτό  και ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ Ρεριβαλλοντικοφσ 
Προυσ. 

(6) Κινθτοποίθςθσ (ειςκόμιςθσ ςτο εργοτάξιο) του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ 
γενικισ χριςθσ (π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ), όπωσ 
προβλζπεται ςτο χρονοδιάγραμμα του ζργου και αποκινθτοποίθςθσ με το 
πζρασ του προβλεπόμενου χρόνου απαςχόλθςθσ. 

(7) Οι δαπάνεσ επιςκόπθςθσ των μελετϊν του ζργου και τυχόν ςυμπλθρϊςεισ 
τροποποιιςεισ, εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτο άμεςο κόςτοσ. 

(8) Οι δαπάνεσ ςυμπλιρωςθσ των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχζδιο Αςφάλειασ και 
Υγείασ/Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

(9) Για φόρουσ. 

(10) Για εγγυθτικζσ. 

(11) Αςφάλιςθσ του ζργου. 

(12) Ρροςυμβατικοφ ςταδίου. 

(13) Διάκεςθσ μζςων ατομικισ προςταςίασ. 

(14) Για επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ (π.χ. εξεφρεςθσ χϊρων γραφείων και 
λοιπϊν εγκαταςτάςεων, χρθματοοικονομικϊν εξόδων, απαιτιςεωσ για 
μελζτεσ που μπορεί να προκφψουν κατά τθν πορεία των εργαςιϊν, 
εκτεταμζνεσ διαφωνίεσ και απαίτθςθ ιςχυρισ νομικισ υποςτιριξθσ, 
απαιτιςεισ για μζτρα προςταςίασ από μθ λθφκείςεσ υπόψθ ακραίεσ επιτόπου 
ςυνκικεσ, κλοπζσ μθ καλυπτόμενεσ από αςφάλιςθ). 
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(β)  Χρονικϊσ ςυνθρτθμζνα ζξοδα, δθλαδι εξαρτϊμενα από τθ χρονικι διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ, τα οποία περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Χριςεωσ - λειτουργίασ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν 
(περιλαμβάνει τθ χριςθ των εγκαταςτάςεων και χϊρων κακαρϊν ςφμφωνα 
με τισ προβλζψεισ των εγκεκριμζνων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων) 

(2) Ρροςωπικοφ γενικισ επιςταςίασ και διοίκθςθσ του Αναδόχου και υπό τθν 
προχπόκεςθ μόνιμθσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο (ςε 
περίπτωςθ μθ μόνιμθσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ κα λαμβάνεται 
υπόψθ ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ και θ διακεςιμότθτα ςτο ζργο). Ανθγμζνεσ 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ για προβλεπόμενεσ νόμιμεσ αποηθμιϊςεισ. 
Το επιςτθμονικό προςωπικό και οι επιςτάτεσ, με εξειδικευμζνο αντικείμενο 
(π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, αςφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικισ υποςτιριξθσ  

(4) Εξωτερικϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων με ad hoc  μετάκλθςθ 

(5) Για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ παραπάνω κατθγορίασ προςωπικοφ π.χ. 
χριςθ αυτοκινιτων 

(6) Λειτουργίασ μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ 
προςωπικοφ  

(7) Μετριςεων γενικϊν δεικτϊν και παραμζτρων που προβλζπονται ςτουσ 
εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ και λιψθ μζτρων για ςυμμόρφωςθ 
προσ αυτοφσ 

(8) Συντιρθςθσ του ζργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ και γενικότερα χρθματοοικονομικό κόςτοσ 

(10) Το αναλογοφν, ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτον κφκλο εργαςιϊν τθσ 
επιχείρθςθσ, κόςτοσ  ζδρασ επιχείρθςθσ ι/και λειτουργίασ κοινοπραξίασ 

  Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) επί των λογαριαςμϊν του Αναδόχου βαρφνει 

τον Κφριο του Ζργου. 

  Εάν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρουςιάηουν διαφορετικά 

χαρακτθριςτικά ζναντι παρεμφερϊν προσ αυτζσ εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτο 

παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμωσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ι 

εργαςιϊν που επιμετρϊνται διαφορετικά, οι εργαςίεσ αυτζσ είναι δυνατόν να 

αναχκοφν ςε άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου με αναγωγι των μεγεκϊν τουσ 

ςφμφωνα με το ακόλουκο παράδειγμα: 

(1) Διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων, αγωγοί αποχζτευςθσ ομβρίων και 

ακακάρτων από ςκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαςτικι διάμετρο DN χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα διαφορετικι από τισ 

αναφερόμενεσ ςτα υποάρκρα των αντιςτοίχων άρκρων του παρόντοσ Τιμολογίου 

και για αντίςτοιχο υλικό καταςκευισ, κατθγορία αντοχισ και μζκοδο προςταςίασ, 

κα γίνεται αναγωγι του μικουσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα ςε μικοσ ςωλινα 

τθσ αμζςωσ μικρότερθσ ςτο παρόν Τιμολόγιο ονομαςτικισ διαμζτρου, με βάςθ το 

λόγο: 

     DN / DM  
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  όπου  DN:  Ονομαςτικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα 

   DM:  Η αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςωλινα που περιλαμβάνεται 

ςτο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερθ διάμετροσ ωσ DM κα χρθςιμοποιείται θ αμζςωσ 

μεγαλφτερθ υπάρχουςα διάμετροσ. 

(2) Μόρφωςθ αρμϊν με προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ τφπου FLEXCELL ι 

αναλόγου 

Για πάχοσ DN χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ μεγαλφτερο από το πάχοσ τθσ ςυμβατικισ 

πλάκασ του παρόντοσ τιμολογίου (12 mm), κα γίνεται αναγωγι τθσ επιφάνειασ τθσ 

χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε επιφάνεια ςυμβατικισ πλάκασ πάχουσ 12 mm, με 

βάςθ το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε mm. 

(3) Στεγάνωςθ αρμϊν με ταινίεσ τφπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτοσ ΒN χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ μεγαλφτερο από το πλάτοσ τθσ ςυμβατικισ 

ταινίασ του παρόντοσ Τιμολογίου (240 mm), κα γίνεται αναγωγι του μικουσ τθσ 

χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε μικοσ ςυμβατικι ταινίασ πλάτουσ 240 mm, με βάςθ 

το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε mm 

Ραρεμφερισ πρακτικι μπορεί να ζχει εφαρμογι και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ άρκρων 

του παρόντοσ Τιμολογίου. 

Ππου ςτα επιμζρουσ άρκρα υπάρχει αναφορά ςε ΕΤΕΡ των οποίων ζχει αρκεί με 

απόφαςθ θ υποχρεωτικι εφαρμογι, θ ςχετικι αναφορά μπορεί να αντιςτοιχίηεται 

με αναφορά ςε ΡΕΤΕΡ ι άλλο πρότυπο που κα περιλαμβάνεται ςε ςχετικό πίνακα 

ςτουσ γενικοφσ όρουσ του παρόντοσ. 
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Οι τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φζρουν τθν ςιμανςθ **+ 

παραπλζυρωσ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ ςε ΕΤΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν τθν 

δαπάνθ τθσ κακαρισ μεταφοράσ των, κατά περίπτωςθ, υλικών ι προϊόντων. 

Η Δθμοπρατοφςα Αρχι κα προςκζτει ςτισ τιμζσ αυτζσ τθν δαπάνθ του μεταφορικοφ 
ζργου, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου. 
 
Για τον προςδιοριςμό τθσ ωσ άνω δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου κακορίηονται οι 
ακόλουκεσ τιμζσ μονάδασ ςε €/m3.km 
 

ε αςτικζσ περιοχζσ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,28   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21   

Εκτόσ πόλεωσ   

 · οδοί καλισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,20   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,25   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακζσ οδοί   

 - απόςταςθ < 3 km 0,22   

 - απόςταςθ ≥ 3 km 0,20   

Πρόςκετθ τιμι για παρατεταμζνθ αναμονι 

φορτοεκφόρτωςθσ (αςφαλτικά, εκςκαφζσ κεμελίων 

και χανδάκων, μικρισ κλίμακασ εκςκαφζσ) 

0,03 

 
 
Oι τιμζσ αυτζσ ζχουν εφαρμογι ςτον προςδιοριςμό τθσ τιμισ του αςτερίςκου **+ 

των άρκρων του παρόντοσ τιμολογίου των οποίων οι εργαςίεσ επιμετρώνται ςε 

κυβικά μζτρα (m3), κατά τον τρόπο που κακορίηεται ςε ζκαςτο άρκρο.  

ε καμμία περίπτωςθ δεν εφαρμόηεται ςυντελεςτισ επιπλιςματοσ ι οποιαδιποτε 

άλλθ προςαφξθςθ και ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςθ τα επιμετροφμενα m3 κάκε 

εργαςίασ, όπωσ κακορίηεται ςτο αντίςτοιχο άρκρο. 

Η δαπάνθ του μεταφορικοφ ζργου, όπωσ προςδιορίηεται ςτο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΣ 

ΟΔΟ), προςτίκεται ςτθν τιμι βάςεωσ των άρκρων που επιςθμαίνονται με **+, και 

ανακεωρείται με βάςθ τον εκάςτοτε κακοριηόμενο κωδικό ανακεώρθςθσ (δεν 

προβλζπεται άλλθ, ιδιαίτερθ ανακεώρθςθ του μεταφορικοφ ζργου). 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΝΕΣ-ΕΣΕΠ εργαςιϊν οδοποιίασ 

Κωδ. ΝΕΣ φντομθ περιγραφι 
Κωδ. ΕΣΕΠ 'ΕΛΟΣ 
ΣΠ 1501-' 

Ν.ΟΔΟ Α10.01 Κακαίρεςθ ςυρματoπλζγματοσ περιφράξεων ---- 

ΟΔΟ Α2 Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ-θμιβραχϊδεσ ΡΕΤΕΡ 02-02-01-00 

ΟΔΟ Β 29.3.4 
Μικροκαταςκευζσ (φρεάτια, ορκογωνικζσ τάφροι κλπ)  

με ςκυρόδεμα C16/20 

ΡΕΤΕΡ 01-01-01-00 
01-01-02-00 

ΡΕΤΕΡ 01-01-03-00 
ΡΕΤΕΡ 01-01-04-00 

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

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΙΩΝ 

(Η/Μ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

 ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που 

είναι απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά 

Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. 

1. Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ 

περαιωμζνων εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα 

εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι του Ζργου. Οι τιμζσ μονάδοσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ 

δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν περιγραφι των εργαςιϊν, κακϊσ και όςεσ 

απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα και με τα 

λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 

Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, ωσ προσ το είδοσ και τθν 

απόδοςθ των μθχανθμάτων, τισ ειδικότθτεσ και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ και τθν δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ ι μι μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν 

άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, με τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου  

προκφπτει το προχπολογιηόμενο άμεςο κόςτοσ του Ζργου, δθλαδι το ςυνολικό 

κόςτοσ των επί μζρουσ εργαςιϊν ι λειτουργιϊν, οι οποίεσ ςυνκζτουν το φυςικό 

αντικείμενο του Ζργου. Στισ τιμζσ μονάδοσ αυτζσ, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, 

περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 
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1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματουμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, 

ζξοδα εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ κ.λπ., πλθν του Φ.Ρ.Α. Ο Ανάδοχοσ δεν 

απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων.  

1.2 Οι δαπάνεσ προμθκείασ των πάςθσ φφςεωσ, ενςωματουμζνων και μθ, κυρίων και 

βοθκθτικϊν υλικϊν, μεταφοράσ τουσ ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, 

αποκικευςθσ, φφλαξθσ, επεξεργαςίασ τουσ (αν απαιτείται) και προςζγγιςισ τουσ, με 

τισ απαιτοφμενεσ φορτοεκφορτϊςεισ, τισ αςφαλίςεισ των μεταφορϊν, τισ ςταλίεσ 

των μεταφορικϊν μζςων και τισ απαιτοφμενεσ πλάγιεσ μεταφορζσ, εκτόσ των ειδικϊν 

περιπτϊςεων, που θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με αντίςτοιχα άρκρα του 

Τιμολογίου.  

 Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία 

μεταφορικϊν μζςων) των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν 

και λοιπϊν υλικϊν, ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 

ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ. 

 Το κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ, των αποβλιτων από εκςκαφζσ, 

καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεφονται με τθν Εγκφκλιο αρ. 

πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ 

Αλλαγισ, δεν περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του τιμολογίου. 

 Ωσ «κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ» νοείται το κόςτοσ χριςθσ του 

ςυγκεκριμζνου χϊρου από τθν παράδοςθ των υλικϊν αυτϊν και τθν επζκεινα 

διαχείριςι τουσ. 

1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν (ςτο Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και 

αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κλπ.), δϊρων εορτϊν, επιδομάτων που 

κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ (αδείασ, 

οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ εργαςίασ, εξαιρεςίμων αργιϊν κ.λπ.), 

νυκτερινισ απαςχόλθςθσ (πλθν των ζργων που θ εκτζλεςι τουσ προβλζπεται κατά 

τισ νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται ιδιαιτζρωσ) κ.λπ., του πάςθσ φφςεωσ 

προςωπικοφ (εργατοτεχνικοφ όλων των ειδικοτιτων οδθγϊν και χειριςτϊν οχθμάτων 

και μθχανθμάτων, τεχνιτϊν ςυνεργείων, επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και των 

επιςτατϊν με εξειδικευμζνο αντικείμενο, θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται 

για τθν καταςκευι του ζργου, επί τόπου ι οπουδιποτε αλλοφ. 

1.4 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία 

εργοταξιακοφ εργαςτθρίου, εάν προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων 

και τθν εκτζλεςθ ελζγχων και δοκιμϊν, είτε ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε 

κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ. 

1.5 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ 

προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων, εφ’ όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτθμάτων παραγωγισ κραυςτϊν υλικϊν (ςπαςτθροτριβείο), 

ςκυροδζματοσ, αςφαλτομιγμάτων κ.λπ., ςτον εργοταξιακό χϊρο ι εκτόσ αυτοφ.  
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Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ 

καταςκευι των υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ 

εγκατάςταςθ του απαιτουμζνου κατά περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ 

δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των πρϊτων υλϊν 

ςτθν μονάδα και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ ενςωμάτωςισ τουσ 

ςτο Ζργο, κακϊσ και θ αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ των 

εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ (βάςεισ, τοιχία κλπ καταςκευζσ από 

ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλλο υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό 

αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ 

όρουσ.  

Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων 

ζχουν εφαρμογι ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α)  Πταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί 

από το Δθμόςιο 

(β)  Πταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο 

Ανάδοχοσ, αλλά ζχει δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για 

τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου. 

1.6 Τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα 

μεταφορικά μζςα, τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, 

1.7 Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ 

κυκλοφορίασ και τθν λιψθ των απαιτουμζνων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ 

των μζτρων προςταςίασ των όμορων καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν, τθσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ αποφυγισ βλαβϊν 

ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, τθσ αποφυγισ ρφπανςθσ ρεμάτων, ποταμϊν, 

ακτϊν κ.λπ., κακϊσ και οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των ζργων ςε κάκε φάςθ 

τθσ καταςκευισ τουσ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ (εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ, 

ικριϊματα, ςκυροδετιςεισ κ.λπ.) και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.  

1.8 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των 

πάςθσ φφςεωσ ‘’δοκιμαςτικϊν τμθμάτων’’ που προβλζπονται ςτθν Τ.Σ.Υ. και τουσ 

λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ (μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία 

υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, εργαςία κ.λπ.). 

1.9 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ 

μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για 

ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ/λειτουργίεσ του ζργου, ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου 

χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά επί 

τόπου, θ ςυναρμολόγθςθ (όταν απαιτείται), θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ, θ αςφάλιςθ, 

οι αποδοχζσ οδθγϊν, χειριςτϊν, βοθκϊν και τεχνιτϊν, τα καφςιμα, τα λιπαντικά και 

λοιπά αναλϊςιμα, τα ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι μετακινιςεισ ςτον χϊρο του 

ζργου, οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ και 

κακυςτεριςεισ (που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Κυρίου του Ζργου), θ 

αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν απαιτείται) και θ απομάκρυνςι τουσ από το Ζργο.  
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Ρεριλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που 

διατθρείται ςε ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ 

αιτία. 

1.10 Οι δαπάνεσ προμθκείασ ι παραγωγισ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ ςτθ κζςθ 

ενςωμάτωςθσ και τυχόν προςωρινϊν αποκζςεων και επαναφορτϊςεων αδρανϊν 

υλικϊν προζλευςθσ λατομείων, ορυχείων κλπ. πλθν των περιπτϊςεων που ςτα 

οικεία άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρεται ρθτά ότι θ μεταφορά 

πλθρϊνεται ιδιαίτερα (άρκρα που επιςθμαίνονται με αςτερίςκο **+).  

  Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ, ανάμιξθσ ι εμπλουτιςμοφ των υλικϊν, ϊςτε 

να ανταποκρίνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Μελζτθ του Ζργου προδιαγραφζσ, 

λαμβανομζνων υπόψθ των ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων.  

1.11 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ 

μθχανθμάτων και προςωπικοφ που οφείλονται: 

(α)  ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, 

δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  ςτθν μθ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν απαλλοτρίωςθσ τμθμάτων του χϊρου 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρζχεται θ δυνατότθτα 

τμθματικισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν),  

(γ)  ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ 

αρμόδιουσ για αυτά φορείσ (ΥΡ.ΡΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω 

εμποδίων,  

(ε)  ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν 

(τοπογραφικϊν, εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε 

τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& 

Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου,  

(ςτ) ςτθν λιψθ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων,  

(η) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

του ζργου για οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ 

δικτφου και υποδομϊν, βλάβεσ ςε άλλα ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων 

ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται 

απαραίτθτο από τθν Υπθρεςία ι τισ αρμόδιεσ Αρχζσ.  

(2) Οι δαπάνεσ λιψθσ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι 

κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων ςτθν περίμετρο των χϊρων εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν, όπου απαιτείται, ιτοι για τθν περίφραξθ των ορυγμάτων και γενικά 

των χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν, τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ, τθν ςιμανςθ και 
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φωτεινι ςθματοδότθςθ του εργοταξιακοφ χϊρου (πλθν εκείνθσ που προκφπτει 

από μελζτθ ςιμανςθσ και τιμολογείται ιδιαιτζρωσ), τθν προςωρινι διευκζτθςθ 

και αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ κλπ. κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν 

απομάκρυνςθ των παραπάνω προςωρινϊν καταςκευϊν και ςιμανςθσ μετά τθν 

περαίωςθ των εργαςιϊν και τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ ςιμανςθσ. 

1.13 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, 

αναπαςςαλϊςεων, πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, 

εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν αφετθριϊν κ.λπ.) που απαιτοφνται για τθν χάραξθ 

των επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, οι δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ (όταν 

απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ 

ανάγλυφο του εδάφουσ ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ), καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και 

ςχεδίων λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ εμποδίων ςτον χϊρο 

εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. υπάρχοντα 

κεμζλια, υψθλόσ ορίηοντασ υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ 

*ΟΚΩ+).  

1.14 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που 

απαντϊνται ςτο χϊρο του ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ 

με τοπογραφικζσ μεκόδουσ κακϊσ και οι δαπάνεσ λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων 

κατ’ αντιπαράςταςθ με εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ και ςφνταξθσ των πάςθσ φφςεωσ 

επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν που κα υποβλθκοφν ςτθν 

Υπθρεςία προσ ζλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ. 

1.16 Οι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ των οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ με τα ςτοιχεία των 

εντοπιηομζνων με ερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων 

Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (πλθν των αντλιςεων κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν 

εντόσ κοίτθσ ποταμϊν ι ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα παροχζτευςθσ 

προσ φυςικό ι τεχνθτό αποδζκτθ υδάτων) κακϊσ και των προςωρινϊν διευκετιςεων 

για τθν αντιμετϊπιςθ των επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν ϊςτε να 

προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα οςο και τα υπάρχοντα ζργα και το 

περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτα τεφχθ 

δθμοπράτθςθσ. 

1.18 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και 

ευρεςιτεχνιϊν που εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

1.19 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα 

διάφορα τμιματα του ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα 

απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των εργαςιϊν, όταν δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ 

επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποξιλωςθσ των 

προςωρινϊν καταςκευϊν και περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ των χϊρων 

(προςβάςεων, προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κ.λπ.) εκτόσ εάν υπάρχει ζγγραφθ 

αποδοχι τθσ Υπθρεςίασ για τθν διατιρθςι τουσ. 
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1.20 Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων 

Ο.Κ.Ω. που διαςχίηουν εγκάρςια τα ορφγματα ι επθρεάηονται τοπικά από τισ 

εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, Τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν και 

φκορϊν ςτα δίκτυα αυτά κα φζρει, τόςο αςτικά όςο και ποινικά και μζχρι 

περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του Ζργου. 

1.21 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι 

αποηθμιϊςεισ για κάκε είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων 

καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ 

του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, ερπυςτριοφόρων 

μθχανθμάτων κ.λπ.) που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των 

υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα 

του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ: Οι πάςθσ 

φφςεωσ δαπάνεσ για τισ εργοταξιακζσ οδοφσ που προκφπτουν από τθ μεκοδολογία 

καταςκευισ του Αναδόχου και απαιτοφνται για τθν αςφαλι διακίνθςθ εξοπλιςμοφ 

και υλικϊν καταςκευισ του Ζργου (μίςκωςθ ι εξαςφάλιςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ 

από ιδιωτικι ζκταςθ, καταςκευι των οδϊν ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, 

ςυντιρθςθ), κακϊσ και οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ των αναγκαίων χϊρων απόκεςθσ 

των πλεοναηόντων ι ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν (καταβολι τιμιματοσ προσ 

ιδιοκτιτεσ, αν απαιτείται, εξαςφάλιςθ ςχετικϊν αδειϊν, καταςκευι οδϊν 

προςπζλαςθσ ι επζκταςθ ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν) και θ τελικι διαμόρφωςθ των 

χϊρων μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ 

περιβαλλοντικοφσ όρουσ. 

1.23 Οι δαπάνεσ των προεργαςιϊν ςτισ παλιζσ ι νζεσ επιφάνειεσ οδοςτρωμάτων για τθν 

εφαρμογι αςφαλτικϊν επιςτρϊςεων επ' αυτϊν, όπωσ π.χ. ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, 

δθμιουργία οπϊν αγκφρωςθσ (πικοφνιςμα), κακϊσ και οι δαπάνεσ μεταφοράσ και 

απόκεςθσ των προϊόντων που παράγονται ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω εργαςιϊν. 

1.24 Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων αγωγϊν, 

φρεατίων, τεχνικϊν ζργων κ.λπ., με οποιαδιποτε μζςα, για τθ ςφνδεςθ νζων 

ςυμβαλλόντων αγωγϊν, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα 

τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.25 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να 

εκπονθκοφν από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ 

ςκυροδεμάτων και αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ 

αρμόδιεσ Αρχζσ, τθν Ρολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, εκτόσ αν 

προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.27 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ 

λειτουργίασ των υπαρχόντων ςτθν περιοχι του Ζργου δικτφων (δίκτυα φδρευςθσ, 

άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και αποςτράγγιςθσ, τάφροι, διϊρυγεσ, υδατορζματα κ.λπ.), 

τα οποία επθρεάηονται από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι ςχετικά ανεπαρκι και ευαίςκθτα ςε δυςμενι μεταχείριςθ, 
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(2) κα επιβαρυνκεί υπζρμετρα θ λειτουργικότθτα των δικτφων αν ο Ανάδοχοσ δεν 

λάβει μζτρα για να αποτρζψει τθν είςοδο φερτϊν υλϊν από τισ 

χωματουργικζσ, κυρίωσ, ι άλλεσ εργαςίεσ. 

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οφζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ 

δαπάνεσ οι οποίεσ δεν μποροφν να κατανεμθκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ αλλά αφοροφν 

ςυνολικά το κόςτοσ του ζργου όπωσ, κρατιςεισ ι υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ 

διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ εργοταξίων, φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, τόκοι 

κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζξοδα λειτουργίασ γραφείων κ.λπ., τα 

επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το προςδοκϊμενο κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. 

Το ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) του προχπολογιςμοφ 

των εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Τιμολογίου Ρροςφοράσ του 

αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και διακρίνεται ςε: 

(α)  Στακερά ζξοδα, δθλαδι άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα 

οποία περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Εξαςφάλιςθσ και διαρρφκμιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, για τθν ανζγερςθ 
κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων π.χ.  γραφείων, 
εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι άλλων, εφόςον 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(2) Ανζγερςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων του 
Αναδόχου ι άλλων, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(3) Ρερίφραξθσ ι/και διατάξεων επιτιρθςθσ εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και 
χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(4) Εξοπλιςμοφ  κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων για τθ 
διαςφάλιςθ λειτουργικισ ετοιμότθτασ, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ, κακϊσ και λοιπϊν 
απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

(5) Απομάκρυνςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων μετά 
τθν περαίωςθ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των χϊρων 
κατά τρόπο αποδεκτό  και ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ Ρεριβαλλοντικοφσ 
Προυσ. 

(6) Κινθτοποίθςθσ (ειςκόμιςθσ ςτο εργοτάξιο) του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ 
γενικισ χριςθσ (π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ), όπωσ 
προβλζπεται ςτο χρονοδιάγραμμα του ζργου και αποκινθτοποίθςθσ με το 
πζρασ του προβλεπόμενου χρόνου απαςχόλθςθσ. 

(7) Οι δαπάνεσ επιςκόπθςθσ των μελετϊν του ζργου και τυχόν ςυμπλθρϊςεισ 
τροποποιιςεισ, εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτο άμεςο κόςτοσ. 

(8) Οι δαπάνεσ ςυμπλιρωςθσ των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχζδιο Αςφάλειασ και 
Υγείασ/Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

(9) Για φόρουσ. 

(10) Για εγγυθτικζσ. 

(11) Αςφάλιςθσ του ζργου. 
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(12) Ρροςυμβατικοφ ςταδίου. 

(13) Διάκεςθσ μζςων ατομικισ προςταςίασ. 

(14) Για επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ (π.χ. εξεφρεςθσ χϊρων γραφείων και 
λοιπϊν εγκαταςτάςεων, χρθματοοικονομικϊν εξόδων, απαιτιςεωσ για 
μελζτεσ που μπορεί να προκφψουν κατά τθν πορεία των εργαςιϊν, 
εκτεταμζνεσ διαφωνίεσ και απαίτθςθ ιςχυρισ νομικισ υποςτιριξθσ, 
απαιτιςεισ για μζτρα προςταςίασ από μθ λθφκείςεσ υπόψθ ακραίεσ επιτόπου 
ςυνκικεσ, κλοπζσ μθ καλυπτόμενεσ από αςφάλιςθ). 

(β)  Χρονικϊσ ςυνθρτθμζνα ζξοδα, δθλαδι εξαρτϊμενα από τθ χρονικι διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ, τα οποία περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Χριςεωσ - λειτουργίασ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν 
(περιλαμβάνει τθ χριςθ των εγκαταςτάςεων και χϊρων κακαρϊν ςφμφωνα 
με τισ προβλζψεισ των εγκεκριμζνων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων). 

(2) Ρροςωπικοφ γενικισ επιςταςίασ και διοίκθςθσ του Αναδόχου και υπό τθν 
προχπόκεςθ μόνιμθσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο (ςε 
περίπτωςθ μθ μόνιμθσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ κα λαμβάνεται 
υπόψθ ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ και θ διακεςιμότθτα ςτο ζργο). Ανθγμζνεσ 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ για προβλεπόμενεσ νόμιμεσ αποηθμιϊςεισ. 
Το επιςτθμονικό προςωπικό και οι επιςτάτεσ, με εξειδικευμζνο αντικείμενο 
(π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, αςφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικισ υποςτιριξθσ.  

(4) Εξωτερικϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων με ad hoc  μετάκλθςθ. 

(5) Για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ παραπάνω κατθγορίασ προςωπικοφ π.χ. 
χριςθ αυτοκινιτων. 

(6) Λειτουργίασ μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ 
προςωπικοφ.  

(7) Μετριςεων γενικϊν δεικτϊν και παραμζτρων που προβλζπονται ςτουσ 
εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ και λιψθ μζτρων για ςυμμόρφωςθ 
προσ αυτοφσ. 

(8) Συντιρθςθσ του ζργου για τον προβλεπόμενο χρόνο. 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ και γενικότερα χρθματοοικονομικό κόςτοσ. 

(10) Το αναλογοφν, ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτον κφκλο εργαςιϊν τθσ 
επιχείρθςθσ, κόςτοσ  ζδρασ επιχείρθςθσ ι/και λειτουργίασ κοινοπραξίασ. 

  Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) επί των λογαριαςμϊν του Αναδόχου βαρφνει 

τον Κφριο του Ζργου. 

  Εάν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρουςιάηουν διαφορετικά 

χαρακτθριςτικά ζναντι παρεμφερϊν προσ αυτζσ εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτο 

παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμωσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ι 

εργαςιϊν που επιμετρϊνται διαφορετικά, οι εργαςίεσ αυτζσ είναι δυνατόν να 

αναχκοφν ςε άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου με αναγωγι των μεγεκϊν τουσ 

ςφμφωνα με το ακόλουκο παράδειγμα: 

(1) Διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων, αγωγοί αποχζτευςθσ ομβρίων και 

ακακάρτων από ςκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 
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Για ονομαςτικι διάμετρο DN χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα διαφορετικι από τισ 

αναφερόμενεσ ςτα υποάρκρα των αντιςτοίχων άρκρων του παρόντοσ Τιμολογίου 

και για αντίςτοιχο υλικό καταςκευισ, κατθγορία αντοχισ και μζκοδο προςταςίασ, 

κα γίνεται αναγωγι του μικουσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα ςε μικοσ ςωλινα 

τθσ αμζςωσ μικρότερθσ ςτο παρόν Τιμολόγιο ονομαςτικισ διαμζτρου, με βάςθ το 

λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαςτικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα 

   DM:  Η αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςωλινα που περιλαμβάνεται 

ςτο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερθ διάμετροσ ωσ DM κα χρθςιμοποιείται θ αμζςωσ 

μεγαλφτερθ υπάρχουςα διάμετροσ. 

(2) Μόρφωςθ αρμϊν με προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ τφπου FLEXCELL ι 

αναλόγου 

Για πάχοσ DN χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ μεγαλφτερο από το πάχοσ τθσ ςυμβατικισ 

πλάκασ του παρόντοσ τιμολογίου (12 mm), κα γίνεται αναγωγι τθσ επιφάνειασ τθσ 

χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε επιφάνεια ςυμβατικισ πλάκασ πάχουσ 12 mm, με 

βάςθ το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε mm. 

(3) Στεγάνωςθ αρμϊν με ταινίεσ τφπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτοσ ΒN χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ μεγαλφτερο από το πλάτοσ τθσ ςυμβατικισ 

ταινίασ του παρόντοσ Τιμολογίου (240 mm), κα γίνεται αναγωγι του μικουσ τθσ 

χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε μικοσ ςυμβατικι ταινίασ πλάτουσ 240 mm, με βάςθ 

το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε mm 

Ραρεμφερισ πρακτικι μπορεί να ζχει εφαρμογι και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ άρκρων 

του παρόντοσ Τιμολογίου. 

Ππου ςτα επιμζρουσ άρκρα υπάρχει αναφορά ςε ΕΤΕΡ των οποίων ζχει αρκεί με 

απόφαςθ θ υποχρεωτικι εφαρμογι, θ ςχετικι αναφορά μπορεί να αντιςτοιχίηεται 

με αναφορά ςε ΡΕΤΕΡ ι άλλο πρότυπο που κα περιλαμβάνεται ςε ςχετικό πίνακα 

ςτουσ γενικοφσ όρουσ του παρόντοσ. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΝΕΣ-ΕΣΕΠ Η/Μ εργαςιϊν 

Κωδ. ΝΕΣ φντομθ περιγραφι 
Κωδ. ΕΣΕΠ 
'ΕΛΟΣ ΣΠ 
1501-' 

ΑΤΗΕ 
62.10.48.03 

Αγωγόσ γυμνόσ χάλκινοσ πολφκλωνοσ διατομισ 25 mm2 ---- 

ΑΤΗΕ 
60.20.30.04 

Ρρομικεια, τοποκζτθςθ και θλεκτρικι ςφνδεςθ 
καλωδίου J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομισ 5Χ1,5 
mm2 

---- 

ΑΤΗΕ 
60.10.01.02 

Χαλφβδινοσ ιςτόσ οδοφωτιςμοφ φψουσ 9,00 m 
05-07-01-00 
05-07-02-00 

Ν. ATHE 
62.10.30.01 

Φωτιςτικό ςϊμα ιςχφοσ 400 W ---- 

Ν.ΑΤΗΕ 
8983.1.1 

Φωτιςτικό ςϊμα αςφαλείασ φκοριςμοφ, αυτονομίασ> 1 
1/2 h, με ι χωρίσ τθν ζνδειξθ ΕΞΟΔΟΣ, με ζνα λαμπτιρα 
ιςχφοσ 6 ζωσ 8 W 

---- 

ΑΤΗΕ 8201.1.2 
Ρυροςβεςτιρασ κόνεωσ τφπου α, φορθτόσ γομϊςεωσ 6 
kg 

---- 

ΑΤΗΕ 8202.2 
Ρυροςβεςτιρασ διοξειδίου του άνκρακα, φορθτόσ 
γομϊςεωσ 6 kg 

---- 

Ν.ΑΤΗΕ 
8840.2.7 

Ρίνακασ πυρανίχνευςθσ, διευκυνςιοδοτθμζνοσ, 1 βρόγχο ---- 

Ν.ΑΤΗΕ 62.3 
Μπουτόν αναγγελίασ πυρκαγιάσ, επίτοιχο, 
διευκυνςιοδοτθμζνο με απομονωτι 

---- 

Ν.ΑΤΗΕ 62.4 
Φαροςειρινα ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ, 
διευκυνςιοδοτθμζνθ με απομονωτι 

---- 

Ν.ΑΤΗΕ 8204.1 Ρυροςβεςτικό ερμάριο ---- 

ΑΤΗΕ 8151.2 
Λεκάνθ αποχωρθτθρίου από πορςελάνθ, χαμθλισ 
πιζςεωσ με το δοχείο πλφςεωσ και τα εξαρτιματά του 

---- 

ΑΤΗΕ 8179.2 
Κάκιςμα λεκάνθσ πλαςτικό με κάλυμμα, χρϊματοσ 
λευκοφ 

---- 

ΑΤΗΕ 8157.01 Λεκάνθ ουρθτθρίου πορςελάνθ ---- 

Ν.ΑΤΗΕ 8160.2 
Νιπτιρασ πορςελάνθσ διαςτάςεων 42 Χ 56 cm, με 
μπαταρία ηεςτοφ-κρφου νεροφ 

---- 

Ν.ΑΤΗΕ 
8162.1.2 

Ντουςιζρα πορςελάνθσ τετράγωνθ ---- 

Ν.ΑΤΗΕ 
8141.01.02 

Αναμικτιρασ 1/2'' ορειχάλκινοσ ---- 

ΑΤΗΕ 8168.2 Κακρζπτθσ τοίχου διαςτάςεων 42 Χ 60 cm ---- 

ΑΤΗΕ 8169.1.2 Εταηζρα πορςελάνθσ μικουσ 60 cm ---- 

ΑΤΗΕ 8174.1 Δοχείο ρευςτοφ ςάπωνα ---- 
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ΑΤΗΕ 
8178.01.01 

Χαρτοκικθ επιχρωμ. Απλι ---- 

Ν.ΑΤΗΕ 
8042.1.3 

Σωλινασ αποχετεφςεωσ από πολυπροπυλζνιο κατά ΕΝ 
1451, διαμζτρου Φ 50 mm 

---- 

Ν.ΑΤΗΕ 
8256.08.01 

Θερμοςίφωνασ θλεκτρικόσ 120l. 4kW ---- 

Ν.ΑΤΗΕ 8036.2 
Σωλινασ πολυπροπυλενίου 3θσ γενιάσ, PN 20 Bar εξωτερ. 
διαμζτρου 20mm και πάχουσ τοιχϊματοσ 3,4 mm 

---- 

Ν.ΑΤΗΕ 2003.2 
Καταςκευι γραμμϊν ςφνδεςθσ λεκάνθσ αποχωρθτθρίου 
με τα υφιςτάμενα δίκτυα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 

---- 

Ν.ΑΤΗΕ 2003 
Καταςκευι γραμμϊν ςφνδεςθσ νιπτιρα με τα 
υφιςτάμενα δίκτυο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ   

---- 

Ν.ΑΤΗΕ 8029.6 
Κακαίρεςθ, αποξιλωςθ και μεταφορά παλαιϊν ειδϊν 
υγιεινισ   

---- 

Ν.ΑΤΗΕ 
8843.1.1 

Σετ ψθφιακό χρονόμετρο επίκεςθσ μπάςκετ 24/14 sec ---- 
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ΑΡΘΡΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΜΕΛΕΣΗ 
Άρκρο 1ο :  

ΟΙΚ 22.10 - Κακαίρεςθ ςτοιχείων καταςκευϊν από άοπλο ςκυρόδεμα 

Κακαίρεςθ και τεμαχιςμόσ ςτοιχείων καταςκευϊν από άοπλο ςκυρόδεμα όλων των κατθγοριϊν, ςε 

οποιαδιποτε ςτάκμθ από το δάπεδο εργαςίασ, με διατιρθςθ του υπολοίπου δομιματοσ άκικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και εργαλείων, των ικριωμάτων  

και προςωρινϊν αντιςτθρίξεων, θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων, ο τεμαχιςμόσ των ευμεγζκων ςτοιχείων 

ςκυροδζματοσ και θ μεταφορά τουσ ςτισ κζςεισ φόρτωςθσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ   15-02-01-01 

"Κακαιρζςεισ ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μθχανικά μζςα". 

ΟΙΚ 22.10.01- Με χριςθ ςυνικουσ κρουςτικοφ εξοπλιςμοφ 

Κωδικόσ  ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 2226 

Εφαρμογι ςυνικων τεχνικϊν κακαίρεςθσ με χριςθ υδραυλικισ ςφφρασ ςε ςυνδυαςμό ι μθ με πιςτολζτα 

πεπιεςμζνου αζρα και ςυναφι εξοπλιςμό.  

Τιμι ανά κυβικό μζτρο ( m
3
) πραγματικοφ όγκου προ τθσ κακαιρζςεωσ. 

ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):  28,00 

 (Ολογράφωσ):  ΕΙΚΟΙ ΟΚΣΩ 

 

Άρκρο 2ο :  

ΟΙΚ 22.56-Κακαίρεςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 6102 

Κακαίρεςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν πάςθσ φφςεωσ (πλθν ςκελετϊν ςτεγϊν) ςε οποιοδιποτε φψοσ από το 

δάπεδο εργαςίασ, με μθχανικζσ ι κερμικζσ μεκόδουσ. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτοφμενα ικριϊματα και θ 

ςυςςϊρευςθ των προϊόντων προσ φόρτωςθ ι αποκικευςθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 15-02-02-02 

"Κακαιρζςεισ μεταλλικϊν καταςκευϊν με κερμικζσ μεκόδουσ". 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) βάςει ηυγολογίου ι αναλυτικϊν υπολογιςμϊν. 

ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):  0,35 

 (Ολογράφωσ):  ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 3ο :  

Ν. ΟΔΟ Α10.01-Κακαίρεςθ ςυρματοπλζγματοσ περιφράξεων 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 6448 

Για τθν πλιρθ κακαίρεςθ ςυρματοπλζγματοσ περιφράξεων μετά των φορτοεκφορτϊςεων και τθσ μεταφοράσ 

των προϊόντων κακαίρεςθσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ προσ απόρριψθ. 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ ςυρματοπλζγματοσ περίφραξθσ, ανεξαρτιτωσ φψουσ, μετά τθσ μεταφοράσ ςε 

οποιαδιποτε απόςταςθ 

ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):  2,60 

 (Ολογράφωσ):  ΔΤΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 4ο :  

ΟΙΚ 22.50- Αποξιλωςθ ξφλινων δαπζδων ι επενδφςεων 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 2275  
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Αποξιλωςθ ξφλινων δαπζδων ι επενδφςεων μετά του αντιςτοίχου ψευδοδαπζδου ι ςκελετοφ τεγίδων 

(διαδοκίδων), ςε οποιαδιποτε κζςθ, με προςοχι για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των υλικϊν, με τθν μεταφορά 

προσ φόρτωςθ ι αποκικευςθ.  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) πραγματικισ επιφανείασ. 

ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):  5,60 

 (Ολογράφωσ):  ΠENTE ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 5ο :  

ΟΙΚ 20.01 – Εκκάμνωςθ εδάφουσ 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 2101 

Εκκάμνωςθ εδάφουσ με τθν αποκόμιςθ και ςυςςϊρευςθ των προϊόντων ςτισ κζςεισ φόρτωςθσ, ςφμφωνα με 

τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 02-01-01-00 "Κακαριςμόσ, εκχζρςωςθ και κατεδαφίςεισ ςτθ ηϊνθ εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν" 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο εκκάμνωςθσ (m2) 

ΟΙΚ 20.01.01 -  με δενδρφλια περιμζτρου κορμοφ μζχρι 0,25 m 

ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):  4,50 

 (Ολογράφωσ):  ΣΕΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 6ο :  

ΟΙΚ 22.40 - Διάνοιξθ οπισ ι φωλιάσ ςε άοπλο ςκυρόδεμα 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2271.Α  

Διάνοιξθ οπισ ι φωλεάσ επί αόπλου ςκυροδζματοσ, με ι χωρίσ επίχριςμα, ςε οποιοδιποτε φψοσ και κζςθ του 

κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενα ικριϊματα, θ εργαςία μόρφωςθσ των παρειϊν και 

θ ςυςςϊρευςθ των αχριςτων προϊόντων ςτισ κζςεισ φορτϊςεωσ. 

Το παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι ςτισ περιπτϊςεισ οπϊν επιφανείασ ζωσ 0,50 m
2
 ςε ςτοιχεία ςκυροδζματοσ 

πάχουσ ζωσ 0,25 m. Η διάνοιξθ οπϊν μεγαλφτερθσ επιφανείασ ι επί ςτοιχείων μεγαλυτζρου πάχουσ 

τιμολογείται με τα άρκρα 22.10.01 ι 22.10.02. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΟΙΚ 22.40.02- Για πάχοσ ςκυροδζματοσ 0,16 ζωσ 0,25 m 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 2272 Α 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  28,00 

  (Ολογράφωσ):  ΕΙΚΟΙ ΟΚΣΩ 

 

Άρκρο 7ο :  

ΟΔΟ Α2-Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ-θμιβραχϊδεσ 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟ 1123A 

Γενικζσ εκςκαφζσ, με τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, εδαφϊν γαιωδϊν και θμιβραχωδϊν 
οποιαςδιποτε ςυςτάςεωσ, ανεξαρτιτωσ βάκουσ, πλάτουσ καικλίςεωσ πρανϊν, ςε νζο ζργο ι για επζκταςθ ι 
ςυμπλιρωςθ ι διαπλάτυνςθ υπάρχοντοσ, ανεξαρτιτωσ τθσ κζςθσ εργαςίασ και των δυςχερειϊν που προκαλεί 
(κοντά ι μακριά, χαμθλά ι υψθλά ςχετικά με το υπάρχον ζργο), για οποιοδιποτε ςκοπό και με οποιοδιποτε 
εκςκαπτικό μζςο, εν ξθρϊ ι με παρουςία νερϊν, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 02-02-01-00. 
 
Με το άρκρο αυτό τιμολογοφνται  επίςθσ οι ακόλουκεσ εκςκαφζσ ςε εδάφθ ανάλογθσ ςκλθρότθτασ: 
 

- ανοιχτϊν τάφρων για το τμιμα τουσ πλάτουσ μεγαλφτερου των 5,00 m μετά τθσ μόρφωςθσ των πρανϊν 

και του πυκμζνα τουσ,  

- για τθ δθμιουργία αναβακμϊν προσ αγκφρωςθ των επιχωμάτων, 

- τριγωνικϊν τάφρων μετά τθσ μόρφωςθσ των πρανϊν, όταν αυτζσ καταςκευάηονται ςτθ ςυνζχεια των 

γενικϊν εκςκαφϊν τθσ οδοφ, 
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- για τον κακαριςμό οχετϊν φψουσ και πλάτουσ μεγαλφτερου των 5,00 m, 

- τεχνικϊν Cut and Cover μετά των μζτρων προςωρινισ και μόνιμθσ αντιςτιριξθσ των πρανϊν των 

εκςκαφϊν εφόςον δεν αποηθμιϊνονται με άλλο άρκρο αυτοφ του τιμολογίου  

- για τθ δθμιουργία ςτομίων ςθράγγων και Cut and Cover  

 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προςζγγιςθ μθχανθμάτων και μεταφορικϊν μζςων, θ εκςκαφι με οποιοδιποτε μζςο και υπό 

οποιεςδιποτε ςυνκικεσ,  

 θ αποςτράγγιςθ των υδάτων, θ μόρφωςθ των παρειϊν, των πρανϊν και του πυκμζνα τθσ ςκάφθσ και ο 

ςχθματιςμόσ των αναβακμϊν  

 θ διαλογι, φφλαξθ, φορτοεκφόρτωςθ ςε οποιοδιποτε μεταφορικό μζςο και θ μεταφορά των προϊόντων 

ςε οποιαδιποτε απόςταςθ για τθ χρθςιμοποίθςθ των κατάλλθλων ςτο ζργο (π.χ. καταςκευι επιχωμάτων) 

ι για απόρριψθ των ακατάλλθλων ι πλεοναηόντων ςε επιτρεπόμενεσ τελικζσ ι προςωρινζσ κζςεισ 

 θ εναπόκεςθ ςε τελικζσ ι ενδιάμεςεσ κζςεισ, θ επαναφόρτωςθ από τισ κζςεισ των προςωρινϊν 

αποκζςεων και θ εκφόρτωςθ ςε τελικζσ κζςεισ, κακϊσ και θ διάςτρωςθ και διαμόρφωςθ των χϊρων 

απόκεςθσ ςφμφωνα με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ 

 θ αντιςτιριξθ των πρανϊν εκςκαφι όπου τυχόν αυτι απαιτείται, κακϊσ και θ εκκάμνωςθ κοπι, εκρίηωςθ 

και απομάκρυνςθ δζνδρων, ανεξαρτιτωσ περιμζτρου κορμοφ, ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

 θ αντιμετϊπιςθ πάςθσ φφςεωσ δυςχερειϊν που προκφπτουν από τθ ςφγχρονθ κυκλοφορία, όπωσ 

περιοριςμζνα μζτωπα και όγκοι εκςκαφϊν κλπ. 

 θ ςυμπφκνωςθ τθσ ςκάφθσ των ορυγμάτων κάτω από τθ "ςτρϊςθ ζδραςθσ οδοςτρϊματοσ" μζχρι του 

βάκουσ που λαμβάνεται υπόψθ ςτον κακοριςμό τθσ Φζρουςασ Ικανότθτασ Ζδραςθσ (Φ.Ι.Ε), όπωσ αυτι 

ορίηεται ςτθν μελζτθ, ςε βακμό ςυμπφκνωςθσ που να αντιςτοιχεί ςε ξθρά φαινόμενθ πυκνότθτα ίςθ κατ' 

ελάχιςτο με το 90% τθσ πυκνότθτασ που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά κατά τθν τροποποιθμζνθ δοκιμι 

Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και των μεταφορικϊν μζςων 

 θ επανεπίχωςθ (με προϊόντα εκςκαφϊν) των κεμελίων και τάφρων εκτόσ του ςϊματοσ τθσ οδοφ, που οι 

εκςκαφζσ τουσ αποηθμιϊνονται με το άρκρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτθςθ ςυμπφκνωςθσ 

Επιςθμαίνεται ότι θ τιμι είναι γενικισ εφαρμογισ ανεξάρτθτα από τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςε μια ι 
περιςςότερεσ φάςεισ που υπαγορεφονται από το πρόγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου ι άλλουσ τοπικοφσ 
περιοριςμοφσ.  

Η αποξιλωςθ αςφαλτοταπιτων, ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ ςτακεροποιθμζνων με τςιμζντο, πλακοςτρϊςεων, 
δαπζδων από ςκυρόδεμα, κραςπεδορείκρων και ςτερεϊν ζδραςθσ και εγκιβωτιςμοφ τουσ, κακϊσ και πάςθσ 
φφςεωσ καταςκευϊν που βρίςκονται εντόσ του όγκου των γενικϊν εκςκαφϊν, επιμετρϊνται και τιμολογοφνται 
ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του παρόντοσ τιμολογίου. 

Επιμζτρθςθ με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν και μζχρι τα όρια εκςκαφισ των εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν 
ςχεδίων και ςφμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτθριςμοφ. Διευκρινίηεται ότι ουδεμία αποηθμίωςθ καταβάλλεται 
ςτον Ανάδοχο για τισ επί πλζον των προβλεπομζνων από τθ μελζτθ εκςκαφζσ εκτόσ εάν ζχει δοκεί ειδικι εντολι 
από τθν Υπθρεςία. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m
3
) 

ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):  0,70 

 (Ολογράφωσ):  ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 8ο :  

OIK 20.10 -Επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι κατεδαφίςεων 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ -2162  

Επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι κατεδαφίςεων διαμορφωμζνων χϊρων ι τμθμάτων αυτϊν, ςε 

μζςθ απόςταςθ από τθν κζςθ εξαγωγισ των άνω προιόντων ζωσ 10,00 m, με τθν ζκριψθ, διάςτρωςθ κατά 

ςτρϊςεισ ζωσ 30 cm, διαβροχι και ςυμπφκνωςθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 02-07-02-00 

"Επανεπιχϊςεισ ςκαμμάτων κεμελίων τεχνικϊν ζργων". 

Στθν περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υλικϊν προζλευςθσ δανειοκαλάμου, εφαρμόηεται ο αςτερίςκοσ **+, ο οποίοσ 

ςε αντίκετθ περίπτωςθ μθδενίηεται. 
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Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m
3
) ςυμπυκνωμζνου όγκου. 

ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):  4,50 

 (Ολογράφωσ):   ΣΕΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 9ο :  

ΤΔΡ 5.07- τρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων με άμμο προελεφςεωσ λατομείου 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΥΔ 6069 

Στρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων εντόσ ορφγματοσ με άμμο προζλευςθσ λατομείου, ςφμφωνα με 

τισ τυπικζσ διατομζσ τθσ μελζτθσ και τθν ΕΤΕΡ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων'' 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται : 

α.   Η προμικεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του ζργου. 

β.   Η προςζγγιςθ, ζκριψθ και διάςτρωςθ του υλικοφ ςτο όρυγμα. 

γ.   Η ιςοπζδωςθ τθσ ςτρϊςθσ ζδραςθσ και θ τφπανςθ ι ελαφρά ςυμπφκνωςθ τθσ ςτρϊςθσ 

εγκιβωτιςμοφ ζτςι ϊςτε να περιβάλλει πλιρωσ τουσ ςωλινεσ, με ιδιαίτερθ προςοχι για τθν αποφυγι 

ηθμιϊν ςτθν ςωλθνογραμμι. 

Τιμι για ζνα κυβικό μζτρο (m
3
) επίχωςθσ ωσ ανωτζρω, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ γραμμζσ 

πλθρωμισ (τυπικζσ διατομζσ αγωγϊν) 

ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):  11,30+0,21(Κόςτοσ μεταφοράσ)x60km(απόςταςθ)=23,90  

 (Ολογράφωσ):  ΕΙΚΟΙ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 10ο :  

ΟΙΚ 20.20-Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό υλικό λατομείου  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 2162 

Καταςκευι ςτρϊςεων από κραυςτά υλικά προελεφςεωσ λατομείου (αδρανι οδοςτρωςίασ, λικοςυντρίματα, 

ςκφρα κλπ). Ρεριλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά των υλικϊν επί τόπου του ζργου, οι πλάγιεσ 

μεταφορζσ εντόσ τθσ κάτοψθσ του κτιρίου με ι χωρίσ μθχανικά μζςα, θ διάςτρωςθ ςε πάχθ ζωσ 30 cm, θ 

διαβροχι και θ ςυμπφκνωςθ με οδοςτρωτιρεσ καταλλιλων διαςτάςεων ι δονθτικζσ πλάκεσ. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m
3
) ςυμπυκνωμζνου όγκου, με τθν μεταφορά του κραυςτοφ υλικοφ από οποιαδιποτε 

απόςταςθ.  Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν επίχωςθ.  

ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):  15,70+0,21(Κόςτοσ Μεταφοράσ/ km) x60(km) =28,30 

 (Ολογράφωσ):  ΕΙΚΟΙ ΟΚΣΩ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 11ο :  

ΟΙΚ 20.30- Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφϊν με μθχανικά μζςα 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 2171 

Φορτοεκφόρτωςθ με μθχανικά μζςα επί αυτοκινιτου προσ μεταφορά πάςθσ φφςεωσ προϊόντων εκςκαφϊν, 

εκβραχιςμϊν και κατεδαφίςεων, με τθν ςταλία του αυτοκινιτου.  

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m
3
) ςε όγκο ορφγματοσ 

ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):  0,90  

 (Ολογράφωσ):  ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΕΝΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ 
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Άρκρο 12ο :  

ΟΔΟ Β-29 – Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα 
Καταςκευζσ τεχνικϊν ζργων κάκε είδουσ και οποιουδιποτε ανοίγματοσ και φψουσ από ςκυρόδεμα που 
παραςκευάηεται ςε μόνιμο ι εργοταξιακό ςυγκρότθμα παραγωγισ, με κραυςτά αδρανι λατομείου κατάλλθλθσ 
κοκκομζτρθςθσ και διαςτάςεων μζγιςτου κόκκου, τςιμζντο κατάλλθλθσ κατθγορίασ, αντοχισ και ποςότθτασ, ωσ και 
τα τυχόν αναγκαία ρευςτοποιθτικά, υπερρευςτοποιθτικά, αερακτικά, ςτακεροποιθτικά κλπ. πρόςμικτα. 
 
Στισ τιμζσ μονάδασ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 

 θ προμικεια και μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ, των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν παραςκευισ εργοταξιακοφ 

ςκυροδζματοσ, θ προμικεια και μεταφορά ςτθν εκάςτοτε κζςθ ςκυροδζτθςθσ ετοίμου ςκυροδζματοσ,  

 θ προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ, χριςθ και απομάκρυνςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν των πάςθσ φφςεωσ 

απαιτουμζνων ικριωμάτων, ξυλοτφπων ι ςιδθροτφπων (επιπζδων, καμπφλων ι ςτρεβλϊν επιφανειϊν), κακϊσ 

και ειδικϊν ςυςτθμάτων και εξοπλιςμοφ που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ (ςυςτιματα προκαταςκευισ, 

προϊκθςθσ, προβολο-δόμθςθσ, αναρριχόμενοι ςιδθρότυποι κλπ),  

 τα πάςθσ φφςεωσ μθχανιματα και εξοπλιςμόσ και μζςα για τθν παραγωγι, μεταφορά, άντλθςθ, ανφψωςθ, 

καταβιβαςμό, ανάμειξθ, δόνθςθ κλπ. του ςκυροδζματοσ 

 θ διαμόρφωςθ των ικριωμάτων, των ξυλοτφπων, των φορείων για προϊκθςθ και προβολοδόμθςθ κακϊσ  

 θ μερικι ι ολικι απϊλεια των ςωμάτων διαμόρφωςθσ κιβωτιομόρφων, κυλινδρικϊν ι άλλθσ μορφισ κενϊν,  

 θ επεξεργαςία των καταςκευαςτικϊν αρμϊν.  

 θ ςυντιρθςθ του ςκυροδζματοσ με οποιοδιποτε μζςο (λινάτςεσ, χθμικά υγρά κ.λ.π.) μζχρι τθ ςκλιρυνςι του,  

 
Επίςθσ περιλαμβάνονται, ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ μονάδασ: 
 

 οι δαπάνεσ των αναγκαίων μελετϊν ςφνκεςθσ ςκυροδζματοσ,  

 οι δαπάνεσ των μελετϊν τθσ καταςκευαςτικισ μεκόδου, των βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων και των πάςθσ 

φφςεωσ ικριωμάτων (πλθν των μελετϊν που αφοροφν ςτισ μεκόδουσ προβολοδόμθςθσ, προϊκθςθσ και 

προωκουμζνων αυτοφερομζνων δοκϊν),  

 θ δαπάνθ δειγματολθψιϊν, ελζγχων, δοκιμϊν και μετριςεων,  

 οι δαπάνεσ δθμιουργίασ ανοιγμάτων ςτα ικριϊματα κατά τθ ςκυροδζτθςθ φορζα γεφυρϊν διαςτάςεων 4,50 x 

10,00 m ανά κλάδο για τθ διζλευςθ τθσ κυκλοφορίασ 

 θ πρόςδοςθ ςτο χρθςιμοποιοφμενο ςκυρόδεμα, εκτόσ από τθ κλιπτικι αντοχι, χαρακτθριςτικϊν που 

εξαςφαλίηουν τον προβλεπόμενο από τθν μελζτθ τφπο του επιφανειακοφ τελειϊματοσ, βάςει του οποίου κα 

γίνεται θ αποδοχι ι θ απόρριψθ τθσ καταςκευισ, που εκτελζςκθκε (προςαρμογι κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ 

αδρανϊν, προςκικθ καταλλιλων προςμίκτων κλπ). 

 
Η επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ κα γίνεται για κάκε κατθγορία καταςκευϊν ςε πραγματικοφσ όγκουσ, ςφμφωνα με 
τθ μελζτθ, μθ αφαιρουμζνων των οπλιςμϊν, των ςωλινων προεντάςεωσ (ςε περίπτωςθ προεντεταμζνου 
ςκυροδζματοσ) ι των κενϊν διζλευςθσ αγωγϊν, των γραμμικϊν ςκοτιϊν διατομισ μζχρι 10 cm

2 
και των 

επιφανειακϊν εςοχϊν βάκουσ μζχρι 5cm,αφαιρουμζνων όμωσ των κενϊν που διαμορφϊνονται με ςκοπό τθ μείωςθ 
του όγκου του ςκυροδζματοσ. 
 
Η επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ που διαςτρϊνεται χωρίσ τθ χριςθ ξυλοτφπων, κα γίνεται με βάςθ τισ διαςτάςεισ 
των ςχεδίων τθσ μελζτθσ, χωρίσ να επιμετράται ο τυχόν επιπλζον όγκοσ που διαςτρϊκθκε λόγω ζλλειψθσ 
ξυλοτφπων. 
 
Ππου ςτα άρκρα του ςκυροδζματοσ αναφζρεται το φψοσ από το ζδαφοσ, νοείται το φψοσ του κάτω πζλματοσ του 
φορζα από τθ φυςικι επιφάνεια του εδάφουσ και όχι τθν τυχόν διαμορφοφμενθ μετά από εκςκαφι.  
 
Οι τιμζσ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα του παρόντοσ Τιμολογίου είναι γενικισ εφαρμογισ και δεν εξαρτϊνται 
από το μζγεκοσ αυτϊν, τθν ολοκλιρωςι τουσ ςε μία ι περιςςότερεσ φάςεισ (τμθματικι εκτζλεςθ) ι τυχόν τοπικοφσ 
περιοριςμοφσ και δυςχζρειεσ (εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςτενότθτα χϊρου, 
προςταςία γειτονικϊν καταςκευϊν, δυςχζρειεσ προςζγγιςθσ του ςκυροδζματοσ, ςκυροδζτθςθ υπό ακραίεσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ κλπ). 
 
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ ΕΤΕΡ, ςτο μζτρο που εκάςτθ αφορά τον κάκε τφπο 
καταςκευισ: 
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01-01-01-00: Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ  
01-01-02-00: Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ  
01-01-03-00: Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ  
01-01-04-00: Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ 
01-01-05-00: Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 
01-01-07-00: Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν 
01-03-00-00: Ικριϊματα 
01-04-00-00: Καλοφπια καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωςθ τελικϊν επιφανειϊν ςε ζγχυτο ςκυρόδεμα χωρίσ χριςθ επιχριςμάτων 

 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο ζτοιμθσ καταςκευισ από ςκυρόδεμα  
 

ΟΔΟ Β-29.3 – Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 

ΟΔO Β-29.3.4  - Μικροκαταςκευζσ (φρεάτια, ορκογωνικζσ τάφροι κλπ) με ςκυρόδεμα C16/20  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟ 2532 

Καταςκευι καλυμμάτων, πυκμζνα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιϊν αποςτράγγιςθσ και ορκογωνικϊν τάφρων 
με ςκυρόδεμα C16/20 άοπλο ι και οπλιςμζνο. 

Στο άρκρο αυτό υπάγονται και οι επενδφςεισ πρανϊν ςτισ περιοχζσ των ακροβάκρων γεφυρϊν, οι οποίεσ 
καταςκευάηονται είτε με επί τόπου ςκυροδζτθςθ και διαμόρφωςθ τθσ εμφανοφσ επιφάνειασ ςφμφωνα με τθν 
εγκεκριμζνθ μελζτθ, είτε με προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία από ςκυρόδεμα.  

Στθν περίπτωςθ επζνδυςθσ πρανϊν με προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία, θ επιμζτρθςθ κα γίνεται με βάςθ τθν 
επιφάνεια αυτϊν και το πάχοσ τουσ, προςαυξθμζνο κατά 0,10 m. Η προςαφξθςθ αυτι του πάχουσ καλφπτει πλιρωσ 
τισ πρόςκετεσ εργαςίεσ δόμθςθσ, ζδραςθσ και ςτερζωςθσ των προχφτων ςτοιχείων (αξία υλικϊν, εργαςία, χριςθ 
μθχανθμάτων, καταςκευι και αποξιλωςθ ικριωμάτων κλπ) ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ, οι οποίεσ εκ του 
λόγου αυτοφ δεν επιμετρϊνται ιδιαίτερα. 

ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά): 126,00 

 (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΕΙΚΟΙ ΕΞΙ 

 

Άρκρο 13ο :  

ΟΙΚ 32.01 - Προμικεια, μεταφορά επί τόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ με χριςθ αντλίασ ι 
πυργογερανοφ  

Ραραγωγι ι προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ οποιαςδιποτε κατθγορίασ ι ποιότθτοσ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ), με τθν διάςτρωςθ με χριςθ αντλίασ 

ςκυροδζματοσ ι πυργογερανοφ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των καλουπιϊν ι/και λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ 

ςκυροδζματοσ, χωρίσ τθν δαπάνθ καταςκευισ των καλουπιϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου, και τισ ΕΤΕΡ: 

01-01-01-00 "Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ",  

01-01-02-00 "Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-03-00 "Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ",  

01-01-05-00 "Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-07-00 "Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν". 

Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται αυςτθρά θ προςκικθ νεροφ ςτο ςκυρόδεμα επί τόπου του ζργου. Επίςθσ 

απαγορεφεται θ χριςθ του ςκυροδζματοσ μετά τθν παρζλευςθ 90 λεπτϊν από τθν ανάμιξθ, εκτόσ εάν εφαρμοςκοφν 

επιβραδυντικά πρόςκετα με βάςθ ειδικι μελζτθ ςυνκζςεωσ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται: 

α.   Η προμικεια, θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ εκτζλεςθσ του ζργου, του ςκυροδζματοσ 

εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα ι θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ όλων των απαιτοφμενων υλικϊν 

(αδρανϊν, τςιμζντων, νεροφ) για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ, εφόςον το ςκυρόδεμα παραςκευάηεται ςτο 

εργοτάξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλίεσ των αυτοκινιτων μεταφοράσ αδρανϊν υλικϊν και ςκυροδζματοσ, θ 

παραςκευι του μίγματοσ και θ μεταφορά του ςκυροδζματοσ ςτο εργοτάξιο προσ διάςτρωςθ. 
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Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τιμι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ τθσ εκάςτοτε 

απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των προβλεπομζνων χαρακτθριςτικϊν (αντοχισ, εργαςίμου 

κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά περίπτωςθ. Σε ουδεμία περίπτωςθ 

επιμετράται ιδιαίτερα θ ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου ςτο ςκυρόδεμα. 

Η απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε τςιμζντο για τθν επίτευξθ τθσ 

ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του ςκυροδζματοσ κακορίηεται εργαςτθριακά με δαπάνθ του Aναδόχου. 

β.   Τα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλιν ρευςτοποιθτικϊν και επιβραδυντικϊν πιξεωσ) που προβλζπονται από τθν 

εγκεκριμζνθ, κατά περίπτωςθ, μελζτθ ςυνκζςεωσ, επιμετρϊνται και πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ. 

γ.   Η δαπάνθ χριςεωσ δονθτϊν μάηασ ι/και επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω ςτάκμθσ των ςκυροδοτουμζνων 

ςτοιχείων (τελικισ ι προςωρινισ), ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του ζργου αναφορικά με τθν ποιότθτα 

και τισ ανοχζσ του τελειϊματοσ. 

δ.   Συμπεριλαμβάνεται επίςθσ ανθγμζνθ θ δαπάνθ ςταλίασ των οχθμάτων μεταφοράσ του ςκυροδζματοσ (βαρζλασ), 

θ δαπάνθ μετάβαςθσ επί τόπου, ςτθςίματοσ και επιςτροφισ τθσ πρζςςασ ςκυροδζματοσ και θ περιςυλλογι, 

φόρτωςθ και απομάκρυνςθ τυχόν υπερχειλίςεων ςκυροδζματοσ από τθν κζςθ ςκυροδζτθςθσ.  

ε.   Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόςκετθ επεξεργαςία διαμόρφωςθσ δαπζδων ειδικϊν απαιτιςεων (λ.χ. βιομθχανικό 

δάπεδο). 

Οι τιμζσ ζχουν εφαρμογι ςε πάςθσ φφςεωσ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα, εκτόσ από κελφφθ, αψίδεσ και τροφλουσ. 

Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ από 

τθν μελζτθ διαςτάςεισ  

ΟΙΚ 32.01.04- Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20   
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 3214 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  90,00 

  (Ολογράφωσ):  ΕΝΕΝΗΝΣΑ  

 

Άρκρο 14ο :  

ΟΙΚ 38.20 - Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ 

Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ, μορφισ διατομϊν, κατθγορίασ 
(χάλυβασ B500A, B500C και δομικά πλζγματα) και διαμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ, προςζγγιςθ ςτθν κζςθ 
ενςωμάτωςθσ με οποιοδιποτε μζςον και τοποκζτθςι του ςφμφωνα με τα ςχζδια οπλιςμοφ. Εκτζλεςθ εργαςιϊν 
ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 01-02-01-00 "Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων". 

Η τοποκζτθςθ του ςιδθροπλιςμοφ κα γίνεται μόνον μετά τθν παραλαβι του ξυλοτφπου ι τθσ επιφανείασ ζδραςθσ 
του ςκυροδζματοσ (π.χ. υπόςτρωμα οπλιςμζνων δαπζδων κλπ). 

Ο χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων επιμετράται ςε χιλιόγραμμα βάςει αναλυτικϊν Ρινάκων Οπλιςμοφ. Εάν οι 
πίνακεσ αυτοί δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου κα ςυντάςςονται με μζριμνα του 
Αναδόχου και κα υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο και κεϊρθςθ πριν από τθν ζναρξθ τθσ τοποκζτθςθσ του 
οπλιςμοφ.  

Οι Ρίνακεσ κα ςυντάςςονται βάςει των ςχεδίων τθσ μελζτθσ και κα περιλαμβάνουν λεπτομερϊσ τισ διαςτάςεισ των 
ράβδων (αναπτφγματα), τισ διαμζτρουσ, τισ κζςεισ τοποκζτθςθσ και τα μικθ υπερκάλυψθσ, τα βάρθ ανά τρζχον 
μζτρο κατά διάμετρο, τα επί μζρουσ και τα ολικά μικθ των ράβδων, τα μερικά βάρθ ανά διάμετρο και το ολικό 
βάροσ. Οι ωσ άνω Ρίνακεσ Οπλιςμοφ, μετά τθν παραλαβι των οπλιςμϊν, κα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τθν 
Υπθρεςία και κα αποτελοφν τθν επιμζτρθςθ των οπλιςμϊν. 

Το ανά τρζχον μζτρο βάροσ των ράβδων οπλιςμοφ κα υπολογίηεται με βάςθ τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίοσ 
παρατίκεται ςτθν ςυνζχεια. Σε καμμία περίπτωςθ δεν γίνεται αποδεκτόσ ο προςδιοριςμόσ του μοναδιαίου βάρουσ 
των ράβδων βάςει ηυγολογίου. 
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Ονομ. 

διάμετροσ 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογισ 
Ονομ. 

διατομι  

(mm
2
) 

Ονομ.  

μάηα/ 

μζτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλοφρεσ και 

ευκυγραμμιςμζνα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

ςυγκολλθμζνα 

πλζγματα και 

δικτυϊματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στισ επιμετροφμενεσ ποςότθτεσ, πζραν τθσ προμικειασ, μεταφοράσ επί τόπου, διαμόρφωςθσ και τοποκζτθςθσ 

του οπλιςμοφ, περιλαμβάνονται ανθγμζνα τα ακόλουκα: 

 Η ςφνδεςθ των ράβδων κατά τρόπο ςτερεό με ςφρμα, ςε όλεσ ανεξάρτθτα τισ διαςταυρϊςεισ και όχι εναλλάξ  

 Η προμικεια του ςφρματοσ πρόςδεςθσ.  

 Η προμικεια και τοποκζτθςθ αρμοκλειδϊν (κατά ISO 15835-2), εκτόσ αν ςτα ςυμβατικά τεφχθ του ζργου 
προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ και πλθρωμι αυτϊν. 

 Οι πλάγιεσ μεταφορζσ και θ διακίνθςθ του οπλιςμοφ ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ.  

 Η τοποκζτθςθ υποςτθριγμάτων (καβίλιεσ, αναβολείσ) και ειδικϊν τεμαχίων ανάρτθςθσ που τυχόν κα 
απαιτθκοφν (εργαςία και υλικά). 

 Η απομείωςθ και φκορά του οπλιςμοφ κατά τθν κοπι και κατεργαςία. 
 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ςιδθροφ οπλιςμοφ υδραυλικϊν ζργων τοποκετθμζνου ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 

ΟΙΚ 38.20.02-Χαλφβδινοι οπλιςμοί κατθγορίασ Β500C (S500s) 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 3873 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  1,07 

  (Ολογράφωσ):  ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΣΑ ΛΕΠΣΑ 

Άρκρο 15ο :  

ΟΙΚ 38.20 - Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ 

Βλ. γενικά του  Άρκρου 14ου. 

ΟΙΚ 38.20.03- Δομικά πλζγματα Β500C (S500s) 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 3873 

ΕΤΡΩ  Αρικμθτικά):  1,01 

  (Ολογράφωσ):  ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΣΟ  
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Άρκρο 16ο :  

ΟΙΚ 38.02-Ξυλότυποι χυτϊν μικροκαταςκευϊν 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 3811  

Ξυλότυποι χυτϊν μικροκαταςκευϊν που γενικϊσ δεν απαιτοφν ικριϊματα για τθν διαμόρφωςι τουσ (π.χ. 

φρεατίων, επιςτζψεων τοίχων, βακμίδων, περιηωμάτων εμβαδοφ μζχρι 0,30 m2 κλπ), ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ 

υπό ι υπζρ το ζδαφοσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 01-04-00-00 "Καλοφπια καταςκευϊν από 

ςκυρόδεμα (τφποι)". 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: θ φκορά και απομείωςθ των χρθςιμοποιουμζνων υλικϊν, θ εργαςία 

ανζγερςθσ-ςυναρμολόγθςθσ και θ εργαςία αποξιλωςθσ του καλουπιοφ και απομάκρυνςθσ όλων των υλικϊν 

που χρθςιμοποιικθκαν για τθν διαμόρφωςι του.  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) αναπτφγματοσ επιφανείασ. 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  22,50 

  (Ολογράφωσ):  ΕΙΚΟΙ ΔΤΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ  

Άρκρο 17ο :  

53. Ξφλινα δάπεδα 

Για τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι γενικοί όροι: 

α)  Η καταςκευι ψευδοπατϊματοσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι των άρκρων όταν αυτό αναφζρεται ρθτά 

ςτθν περιγραφι των εργαςιϊν. Εάν δεν προβλζπεται διαφορετικά ςτθν μελζτθ, το ψευδοπάτωμα κα 

αποτελείται:: 

-  από ςανίδεσ από υγιι λευκι ξυλεία πάχουσ τουλάχιςτον 13 mm, πλάτουσ ζωσ 200 mm και υγραςία 

μικρότερθ από 10% 

-  από λωρίδεσ δαπζδων που δεν πλθροφν τα ποιοτικά κριτιρια αποδοχισ προσ τοποκζτθςθ 

- από μοριοςανίδεσ πάχουσ τουλάχιςτον 13 mm με υγραςία μικρότερθ από 10%. 

β)  Στθν τιμι των άρκρων ςυμπεριλαμβάνεται ανθγμζνθ θ καταςκευι των διατάξεων αεριςμοφ του 

καδρονιαρίςματοσ (αρμόσ μεταξφ των λωρίδων δαπζδου και του ψευδοςοβατεπιοφ). 

γ)  Η ενδεχόμενθ καταςκευι ςτρϊςεωσ γαρμπιλομωςαϊκοφ, ςτρϊςεωσ ςτεγνισ άμμου, ςτρϊςεωσ 

απομόνωςθσ υγραςίασ,  φράγματοσ υδρατμϊν, ςτρϊςθσ διακοπισ κτυπογενοφσ κορφβου ι 

κερμομονωτικισ ςτρϊςθσ, τιμολογοφνται ιδιαίτερα, εκτόσ αν ςτθν περιγραφι του άρκρου αναφζρεται 

ρθτά ότι περιλαμβάνονται ςτθν τιμι μονάδασ. 

δ)  Η ξυλεία των λωρίδων δαπζδου κα είναι πρϊτθσ διαλογισ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

δ1)  Υγραςία ξυλείασ 

o τφπου Σουθδίασ, καςτανιάσ και πεφκθσ μεςογείου, 
ελάτθσ και ερυκροελάτθσ  9-15% 

o δρυόσ    7-13% 
o κολλθτζσ λωρίδεσ   7-11%  

δ2)  Ανοχζσ των διαςτάςεων: 

o πάχουσ   - 0,5 mm ζωσ + 0,1 mm  
o πλάτουσ   ± 0,7%  
o μικουσ  ± 0,2 mm 

 

ΟΙΚ 53.43-Δάπεδο κολλθτό από πλάκεσ ςυνδυαςμζνων δρφινων λωρίδων 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 5343  

Δάπεδο κολλθτό από πλάκεσ ςυνδυαςμζνων δρφινων λωρίδων, τφπου "μωςαϊκό-παρκζ", ςφμφωνα με τθν μελζτθ 

και τθν ΕΤΕΡ 03-07-01-02 "Ξφλινα κολλθτά δάπεδα", ανεξάρτθτα από διαςτάςεισ και ςχζδιο τοποκζτθςθσ, πάχουσ 8 

ζωσ 10 mm που εφαρμόηεται με ειδικι κόλλα ςε οριηόντια ομαλι επιφάνεια κατάλλθλα επεξεργαςμζνθ και κακαρι. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια των δρφινων λωρίδων και τθσ κόλλασ, τα μικροχλικά, θ εργαςία 

προετοιμαςίασ τθσ επιφάνειασ εφαρμογισ και επικόλλθςθσ του δαπζδου, κακϊσ και το ξφςιμο και τρίψιμο τθσ 

τελικισ επιφάνειασ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2)  

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  33,70  

  (Ολογράφωσ):  ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ 
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Άρκρο 18ο :  

Ν.ΟΙΚ 53.43.01-Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του παρκζ  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 5343  

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ πλιρθσ καταςκευι επί τόπου του ζργου του ξφλινου παρκζ του Κλειςτοφ 

Γυμναςτθρίου Σταυροφ. Ριο ςυγκεκριμζνα περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του 

παρκζ με χριςθ των δρφινων λωρίδων, τθσ κόλλασ και τα απαιτοφμενα μικροχλικά, τα οποία προμθκεφονται και 

πλθρϊνονται με άλλο άρκρο τθσ μελζτθσ αυτισ. Γίνεται χριςθ των υλικϊν που αποξθλϊκθκαν από το υφιςτάμενο 

παρκζ, όπωσ προβλζπεται από άλλο άρκρο τθσ μελζτθσ αυτισ. Συμπεριλαμβάνονται θ εργαςία προετοιμαςίασ τθσ 

επιφάνειασ εφαρμογισ και επικόλλθςθσ του δαπζδου, κακϊσ και το ξφςιμο και τρίψιμο και λουςτράριςμα τθσ 

τελικισ επιφάνειασ κατά τισ οδθγίεσ τθσ ΓΓΑ, μαηί με τθν γραμμογράφθςθ του γθπζδου, με τθν ζγκριςθ τθσ τεχνικισ 

υπθρεςίασ, όπου υπάρχει επιλογι χρωμάτων ι αποχρϊςεων υλικϊν. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
)  

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  11,00  

  (Ολογράφωσ):  ΕΝΣΕΚΑ 

 

Άρκρο 19ο :  

Ν. ΟΙΚ 73.91.2-Ελαςτικό δάπεδο αςφαλείασ γθπζδων εξωτερικοφ χϊρου 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7373.1 

Το ελαςτικό δάπεδο αςφαλείασ εφαρμόηεται ςτο Γιπεδο Αντιςφαίριςθσ Σταυροφ και αποτελείται από 4 επιμζρουσ 

ςτρϊςεισ οι οποίεσ είναι: 

Layer 1 (Επίςτρωςθ – Επίπεδο 1)  

1 επικάλυψθ 

Μίγμα αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ και χαλαηιακισ άμμου (κοκκομετρία χαλαηιακισ άμμου 0,2 mm – 0,4 mm), 

μαφρου χρϊματοσ.  

Ρροτεινόμενο Ράχοσ: 0,3mm/ςτρϊςθ – 1 ςτρϊςθ ςυνολικά 

Layer 2 (Επίςτρωςθ – Επίπεδο 2)  

1 Επικάλυψθ 

Συγκολλθτικό υλικό μαφρου χρϊματοσ, με ςυνκετικζσ ρθτίνεσ ςε μορφι γαλακτϊματοσ το οποίο αναμειγνφεται με 

χαλαηιακι άμμο και πόςιμο νερό.  

Ρροτεινόμενο Ράχοσ: 0,2mm/ςτρϊςθ – 1 ςτρϊςθ ςυνολικά 

Layer 3 (Επίςτρωςθ – Επίπεδο 3) 

3 Επικαλφψεισ 

Μίγμα χρωματιςτϊν ςυνκετικϊν ρθτινϊν, χαλαηιακισ άμμου (κοκκομετρία χαλαηιακισ άμμου 0,1 mm – 0,2 mm) και 

πόςιμου νεροφ.  

Ρροτεινόμενο Ράχοσ: 0,3mm/ςτρϊςθ – 3 ςτρϊςεισ ςυνολικά 

Layer 4 (Επίςτρωςθ – Επίπεδο 4) 

1 επικάλυψθ 

Χρϊμα το οποίο περιζχει ειδικά ςυςτατικά για τθν ςτιλπνότθτα τθσ τελικισ επιφάνειασ του γθπζδου. Είναι θ 

τελευταία επίςτρωςθ – επίπεδο (αςπίδα) του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ και ςυνεπϊσ είναι εκτεκειμζνθ ςε όλεσ 

τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, εξωτερικι ρφπανςθ, κλπ. 

Ρροτεινόμενο Ράχοσ: 0,1mm/ςτρϊςθ – 1 ςτρϊςθ ςυνολικά 

Ρροτεινόμενο Συνολικό πάχοσ : περίπου 1,50-1,80mm  
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Η διαγράμμιςθ του γθπζδου γίνεται με υλικό ματ ακριλικισ βαφισ με βάςθ το νερό μελετθμζνο ιδιαίτερα για 

διαγράμμιςθ ακλθτικϊν δαπζδων. 

Η διαγράμμιςθ ςτα γιπεδα γίνεται ςφμφωνα με το International Standards Linemarking  ςε λευκζσ γραμμζσ 

φάρδουσ 5 cm, θ τελικι επιφάνεια του γθπζδου κα ζχει χρωματιςμοφσ ςε πράςινο και κόκκινο .  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  20,00 

  (Ολογράφωσ):  ΕΙΚΟΙ 

 

Άρκρο 20ο :  

ΟΙΚ 77.20 - Αντιςκωριακζσ βαφζσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7744 

Εφαρμογι αντιςκωριακισ βαφισ με τθν απαιτοφμενθ προετοιμαςία τθσ επιφανείασ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ 

και τθν ΕΤΕΡ 03-10-03-00 "Αντιςκωριακι προςταςία και χρωματιςμόσ ςιδθρϊν επιφανειϊν". 

ΟΙΚ 77.20.02-Εφαρμογι αντιςκωριακοφ υποςτρϊματοσ δφο ι τριϊν ςυςτατικϊν διαλφτου, με βάςθ 

εποξειδικό, πολυουρεκανικό ι ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7744 

Εφαρμογι υλικοφ με ι ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc Ethyl Silicate) ωσ βαςικό φορζα του ςυςτιματοσ 

προςταςίασ και υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε ψευδάργυρο (Zinc Rich Primer) με ςυνολικό τελικό πάχοσ ξθροφ 

υμζνα τα 80 μικρά. Η ςυμμετοχι του ψευδάργυρου ςτο ςυνολικό τελικό πάχοσ του ξθροφ υμζνα του 

υποςτρϊματοσ κα υπερβαίνει το 85%. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
). 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  2,80 

  (Ολογράφωσ):  ΔΤΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 21ο :  

ΟΙΚ 77.55- Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν επιφανειϊν με χρϊματα αλκυδικϊν ι ακρυλικϊν ρθτινϊν, 

βάςεωσ νεροφ ι διαλφτου 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν επιφανειϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-03-00 

"Αντιςκωριακι προςταςία και χρωματιςμόσ ςιδθρϊν επιφανειϊν". 

Απόξεςθ και κακαριςμόσ με ψικτρα και ςμυριδόπανο, μία ςτρϊςθ αντιδιαβρωτικοφ υποςτρϊματοσ ενόσ 

ςυςτατικοφ και δφο ςτρϊςεισ ελαιοχρϊματοσ. Υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία.  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
). 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  6,70 

  (Ολογράφωσ):  ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 22ο :  

ΟΙΚ 73.33 - Επιςτρϊςεισ δαπζδων με κεραμικά πλακίδια 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7331  

Επιςτρϊςεισ δαπζδων με κεραμικά πλακίδια 1θσ ποιότθτασ ανυάλωτα, ζγχρωμα, υδατοαπορροφθτικότθτασ ζωσ 

0,5%, αντοχισ ςε απότριψθ "GROUP 4", διαςτάςεων 20x20 cm, οποιουδιποτε χρϊματοσ και ςχεδίου 

εφαρμογισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-02-00 "Επενδφςεισ με κεραμικά πλακίδια, εςωτερικζσ 

και εξωτερικζσ".  
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Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ των πλακιδίων με αρμοφσ 1 ζωσ 2 mm, ςε 

ςτρϊςθ τςιμεντοκονιάματοσ των 450 kg τςιμζντου, ι με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, ςυμβατι με τθν 

υπάρχουςα υποδομι, θ πλιρωςθ των αρμϊν με τςιμεντοκονίαμα των 600 kg τςιμζντου, μαφρου χρϊματοσ, ι 

με ειδικό υλικό πλθρϊςεωσ ςυμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελισ κακαριςμόσ τθσ τελικισ 

επιφανείασ του δαπζδου.  

Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία χάραξθσ τοποκζτθςθσ, αρμολόγθςθσ και κακαριςμοφ με τα υλικά πάςθσ φφςεωσ 

επί τόπου. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
).  

ΟΙΚ 73.33.02- Επιςτρϊςεισ δαπζδων με πλακίδια GROUP 4, διαςτάςεων 30x30 cm 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  33,50 (Τλικά) + 13,50 (Εργατικά) = 47,00 

  (Ολογράφωσ):  ΑΡΑΝΣΑ ΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 23ο :  

ΟΙΚ 73.34 - Επενδφςεισ τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7326.1  

Επενδφςεισ τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμζνα, χρωματιςτά, αντοχισ ςε απότριψθ "GROUP 1", 

οποιουδιποτε χρϊματοσ και ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-02-00 "Επενδφςεισ με 

κεραμικά πλακίδια, εςωτερικζσ και εξωτερικζσ".  

Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ των πλακιδίων, με αρμοφσ 1 ζωσ 2 mm, ςε ςτρϊςθ 

τςιμεντοκονιάματοσ των 450 kg τςιμζντου, με πρόςμικτο βελτιωτικό τθσ πρόςφυςθσ με τθν επιφάνεια 

εφαρμογισ, ι με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, ςυμβατι με τθν υπάρχουςα υποδομι, θ πλιρωςθ των 

αρμϊν με τςιμεντοκονίαμα των 600 kg τςιμζντου, μαφρου χρϊματοσ, το αρμολόγθμα με λευκό τςιμζντο, ι με 

ειδικό υλικό ςυμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελισ κακαριςμόσ των τελικϊν επιφανειϊν του τοίχου και 

θ διαμόρφωςθ οπϊν για τθν διζλευςθ υδραυλικϊν ςωλθνϊςεων, διακοπτϊν, ρευματοδοτϊν κ.λπ.  

Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία χάραξθσ τοποκζτθςθσ, αρμολόγθςθσ και κακαριςμοφ με τα υλικά πάςθσ φφςεωσ 

επί τόπου. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
). 

ΟΙΚ 73.34.01- Επενδφςεισ τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαςτάςεων 20x20 cm 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  33,50 (Τλικά) + 15,75 (Εργατικά) = 49,25 

  (Ολογράφωσ):  ΑΡΑΝΣΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΠΕΝΣΕ 

Άρκρο 24ο :  

ΟΙΚ 50.15 - Συποποιθμζνα κινθτά διαχωριςτικά χϊρων υγιεινισ βιομθχανικισ προζλευςθσ 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 4713 

Ρροδιαμορφωμζνα κινθτά διαχωριςτικά χϊρων υγιεινισ, τυποποιθμζνα, βιομθχανικισ προζλευςθσ, φψουσ ζωσ 

2,20 m, πλιρθ με τισ πόρτεσ και τα πάςθσ φφςεωσ εξαρτιματα ςυναρμολόγθςθσ και ςτερζωςθσ, τθσ εγκρίςεωσ 

τθσ Υπθρεςίασ μετά από ςχετικι πρόταςθ του Αναδόχου, ςυνοδευόμενθ από φάκελο τεχνικϊν ςτοιχείων. 

Eλάχιςτεσ απαιτιςεισ:  

-  ανκεκτικότθτα ςτθν υγραςία και τθν βαρειά χριςθ  

- δυνατότθτα κακαριςμοφ με ςυνικθ απορρυπαντικά.  

-  περιμετρικι κορνίηα αλουμινίου διαςτάςεων τουλάχιςτον 50x30 mm, με επίςτρωςθ 

πολυεςτερικισ ρθτίνθσ, για τθν εξαςφάλιςθ επαρκοφσ ακαμψίασ 

-  ςτοιχεία ςυναρμολόγθςθσ από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ AISI 304, με επικάλυψθ 

πολυεςτερικισ ρθτίνθσ   

-  δυνατότθτα ςτερζωςθσ του ςκελετοφ των πεταςμάτων, μζςω κοχλιωτϊν ςυςτθμάτων, 

ϊςτε να δθμιουργείται κενό από το δάπεδο τθσ τάξθσ των 150 mm 
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-  περιςτρεφόμενεσ κλειδαριζσ με τθν ζνδειξθ (vacant/engaged), με τα απαιτοφμενα είδθ 

κιγκαλερίασ 

Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των απαιτουμζνων υλικϊν και εξαρτθμάτων επί τόπου του ζργου και θ 

ςυναρμολόγθςθ και ςτερζωςθ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι.  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) πετάςματοσ 

ΟΙΚ 50.15.01 - Ρετάςματα ςυμπαγι από ςυνκετικζσ ρθτίνεσ, πάχουσ 10 mm 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  190,00 

  (Ολογράφωσ):  ΕΚΑΣΟΝ ΕΝΕΝΗΝΣΑ 

 

Άρκρο 25ο :  

Ν. ΟΙΚ 73.100- Επίςτρωςθ επιφανειϊν ςτίβου με ςυνκετικό τάπθτα πάχουσ 13-15 χιλ. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7373.1 

Επίςτρωςθ επιφανειϊν ςτίβου με ςυνκετικό τάπθτα πάχουσ 13-15χιλ, τεχνικά ιςοδφναμο με το ςφςτθμα 

POLTRACK. Το ελαςτικό δάπεδο,  τφπου ταρτάν, κα αποτελείται κατά βάςθ από μίγμα πολυουρεκάνθσ και 

κόκκουσ ανακυκλωμζνου λάςτιχου ωσ πρϊτθ ςτρϊςθ και μίγμα πολυουρεκάνθσ με ζγχρωμουσ κόκκουσ EPDM  

ωσ δεφτερθ και Τρίτθ ςτρϊςθ δθμιουργϊντασ δάπεδο υψθλϊν αντοχϊν, αναλλοίωτο από τθν επίδραςθ των 

καιρικϊν ςυνκθκϊν και τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ. Η εφαρμογι κα πρζπει να γίνει επάνω ςε  ςτεγνζσ 

επιφάνειεσ, κακαρζσ από υλικά που ενδεχομζνωσ να εμποδίηουν τθ ςυνζνωςθ, π.χ. ςκόνθ, χαλαρά ςωματίδια, 

ςε υπάρχοντα αςφαλτοτάπθτα κλειςτό τφπου Α265 ι ςτεγανοποιθμζνο βιομθχανικό ελικοπτερωμζνο δάπεδο 

με διπλό νάιλον ςτθν υποδομι για τθν αποφυγι ανερχόμενων υγραςιϊν. Ρριν τθν τοποκζτθςθ τθσ ςυνκετικισ 

επιφάνειασ πρζπει να ζχει γίνει θ εγκατάςταςθ, ςτο τελικό φψοσ, όλων των υποδοχϊν των ακλθτικϊν οργάνων  

Αρχικά θ επιφάνεια τθσ αςφάλτου ι του ςκυροδζματοσ κα ψεκαςτεί με πολυουρεκανικό primer τεχνικά 

ιςοδφναμο με το POLAPLAST P10, χρθςιμοποιϊντασ ψεκαςτικό εξοπλιςμό χωρίσ αζρα (airless spray), ι βοφρτςεσ 

για να επιτευχκεί ζτςι θ ςωςτι πρόςφυςθ μεταξφ τθσ επιφάνειασ αυτισ και του ςυνκετικοφ τάπθτα ταρτάν. Το 

ςτρϊμα βάςθσ του ςυςτιματοσ πρζπει να καταςκευαςτεί όςο το primer είναι ακόμθ κολλϊδεσ, εντόσ 12 ωρϊν 

από τθν εφαρμογι τθσ πρϊτθσ επίςτρωςθσ. Η ςτερεοποίθςθ κα λάβει χϊρα ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, με 

τθν εξάτμιςθ του διαλφτθ και τθν αντίδραςθ του υλικοφ με τθν ατμοςφαιρικι υγραςία.  

Εν ςυνεχεία κα τοποκετθκεί ζνα ςτρϊμα  ρευςτοφ μίγματοσ πολυουρεκάνθσ, τεχνικά ιςοδφναμθσ με τθν  

POLAPLAST P13, με κόκκουσ ανακυκλωμζνου καουτςοφκ κοκκομετρίασ 0,5-1,5mm. Το μίγμα αυτό κα απλωκεί 

με ειδικό finisher ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα ςτρϊμα πάχουσ 11-12mm πάνω από τον αςφαλτοτάπθτα ι ςτο 

ςτεγανοποιθμζνο βιομθχανικό δάπεδο. Το μίγμα κα παραςκευαςτεί  επιτόπου με χριςθ αναδευτιρα χαμθλισ 

περιςτροφισ (300-600 ςτροφζσ ανά λεπτό), για 1-2 λεπτά. Η ανάδευςθ του μίγματοσ κα πρζπει να γίνεται με 

προςοχι και κοντά ςτισ πλευρζσ και ςτθ βάςθ του δοχείου, προκειμζνου να επιτυγχάνεται ομοιογζνεια του 

μίγματοσ. Κατά τθ ςτερεοποίθςι του, θ κερμοκραςία δεν πρζπει να πζςει κάτω από τουσ 10oC.  

Αφοφ θ επιφάνεια ςτερεοποιθκεί εντελϊσ (ανάλογα με τθ κερμοκραςία και τθν υγραςία, θ ςτερεοποίθςθ του 

επιτυγχάνεται ςε 12- 48 ϊρεσ), κα ακολουκιςει θ εφαρμογι τθσ τελικισ επικάλυψθσ επιφάνειασ με ψεκαςμό 

του ςυςτιματοσ ςταυρωτά πλζον,  ιτοι κάκετα ςτθν πρϊτθ ςτρϊςθ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί καλι 

κάλυψθ, ζγχρωμθσ πολυουρεκάνθσ, τεχνικά ιςοδφναμθσ με τθν POLAPLAST P12 και  EPDM 0,5-1,5mm ςε πάχοσ 

2-3mm ϊςτε θ επιφάνεια να αποκτιςει κοκκϊδθ μορφι. 

Η απόχρωςθ τθσ τελικισ επίςτρωςθσ κα γίνει με υπόδειξθ τθσ Υπθρεςίασ. 

Η γραμμογράφθςθ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ, με λευκζσ ι ζγχρωμεσ γραμμζσ πάχουσ 

50mm, με χρϊματα πολυουρεκάνθσ ςυμβατά με τθν ςυνκετικι επιφάνεια του τάπθτα και ανκεκτικά ςτθν χριςθ 

και υπεριϊδθ ακτινοβολία. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ζχει εμπειρία ςε ζργα παρόμοιου φυςικοφ αντικειμζνου ι άλλωσ να προςκομίςει ςτθν 

υπθρεςία ςυμβολαιογραφικι πράξθ ςυνεργαςίασ με εταιρεία που να ζχει ISO 9001 εφαρμογισ ακλθτικϊν 

δαπζδων και εμπειρία ςε αντίςτοιχο ζργο, επίςθσ ο ανάδοχοσ ι θ υπεργολάβοσ εταιρεία κα πρζπει να ζχει 

πιςτοποιιςει το ςφςτθμα του ςυνκετικοφ τάπθτα ςε εργαςτιριο αποδεκτό από τθν IAAF (IAAF Tested). 

Τιμι ανά  τετραγωνικό μζτρο (m
2
) περατωμζνθσ επιφάνειασ.  
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ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  50,00 

  (Ολογράφωσ):  ΠΕΝΗΝΣΑ 

 

Άρκρο 26ο :  

ΟΙΚ 64.26 – ιδθροςωλινεσ κιγκλιδωμάτων γαλβανιςμζνοι 

Σιδθροςωλινεσ κιγκλιδωμάτων γαλβανιςμζνοι, χωρίσ ειδικά τεμάχια, αντιςκωριακι επίςτρωςθ με βαφι 

βάςεωσ ψευδαργφρου ςε δφο ςτρϊςεισ. Ρλιρθσ καταςκευι και τοποκζτθςθ.  

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (μμ) τοποκετθκζντοσ ςωλινα. 

ΟΙΚ 64.26.01- ιδθροςωλινεσ γαλβανιςμζνοι Φ 1" 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 6426 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  7,30 

  (Ολογράφωσ):  ΕΠΣΑ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 27ο :  

ΟΙΚ 64.47- υρματόπλεγμα με τετραγωνικι οπι 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 6447 

Συρματόπλεγμα με τετραγωνικι οπι 2,5 cm και βάρουσ 1,0 kg/m2 από ςφρμα κυματοειδζσ (κατςαρό), 

τοποκετθμζνο ςε παςςάλουσ ι ςε ςκελετό περιφραγμάτων.  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) καλυπτόμενθσ επιφανείασ περιφραγμάτων.  

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  2,80 

  (Ολογράφωσ):  ΔΤΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 28ο :  

ΟΙΚ 62.21- Θφρεσ ςιδθρζσ απλοφ ςχεδίου από ευκφγραμμεσ ράβδουσ 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 6221 

Καταςκευι και τοποκζτθςθ ςιδθρϊν κυρϊν, απλοφ ςχεδίου από ευκφγραμμεσ ράβδουσ οποιαςδιποτε 

διατομισ, καρφωτϊν, με ι χωρίσ εντορμίεσ, με όλα τα εξαρτιματα ςτερζωςθσ, ανάρτθςθσ και λειτουργίασ, με 

κοινι κλειδαριά και ορειχάλκινεσ χειρολαβζσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-02-00 "Σιδθρά 

κουφϊματα".  

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  5,00 

  (Ολογράφωσ):  ΠΕΝΣΕ 

 

Άρκρο 29ο :  

ΗΛΜ 62.10.48 - Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολφκλωνοι 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 45 

Ρρομικεια, προςκόμιςθ επί τόπου και εγκατάςταςθ γυμνοφ πολφκλωνου χάλκινου αγωγοφ, περιλαμβανομζνων 

όλων των υλικϊν ςτιριξθσ, ςφνδεςθσ και ςιμανςθσ (ειδικά ςτθρίγματα, ακροδζκτεσ, πζδιλα, μοφφεσ, 

καςςιτεροκόλλθςθ, ταινίεσ ςθμάνςεωσ, ατςαλίνεσ κλπ.) κακϊσ και των μετριςεων και ελζγχων. 

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) γυμνοφ χάλκινου αγωγοφ 

ΗΛΜ 62.10.48.03 - διατομισ 25 mm2 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  5,70 

  (Ολογράφωσ):  ΠΕΝΣΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ 
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Άρκρο 30ο :  

ΗΛΜ 60.20.30 – Καλϊδια φωτεινισ ςθματοδότθςθσ 

Ρρομικεια, τοποκζτθςθ και θλεκτρικι ςφνδεςθ καλωδίων φωτεινισ ςθματοδότθςθσ ςε υπάρχουςα ςωλινωςθ, 

είτε κενι είτε περιζχουςα οδθγό ι άλλα καλϊδια, αποξιλωςθ και μεταφορά των τυχόν υπαρχόντων ςτθν 

ςωλινωςθ άχρθςτων καλωδίων (προκειμζνου να περάςει το νζο) ςτισ αποκικεσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Ρεριλαμβάνεται και ο τυχόν απαιτοφμενοσ κακαριςμόσ των φρεατίων ζλξθσ/διακλάδωςθσ καλωδίων. 

Το παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι και ςτθν περίπτωςθ τοποκζτθςθσ καλωδίων ςε ςωλινωςθ που ιδθ περιζχει 

καλϊδια που δεν αποξθλϊνονται, με χριςθ νζου οδθγοφ εφόςον τοφτο είναι δυνατό. 

Τιμι ανά τρζχον μζτρο καλωδίου. 

ΗΛΜ 60.20.30.04 - Προμικεια, τοποκζτθςθ και θλεκτρικι ςφνδεςθ καλωδίου J1VV-U (ΝΤΤ) μονόκλωνου, 

διατομισ 5Χ1,5 mm2 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ 48 

ΕΤΡΩ                (Αρικμθτικά) :  5,60 

      (Ολογράφωσ) :  ΠΕΝΣΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 31ο :  

ΗΛΜ 60.10       - Εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ οδϊν 

ΗΛΜ 60.10.01  - Χαλφβδινοι ιςτοί οδοφωτιςμοφ 

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ γαλβανιςμζνων χαλφβδινων ιςτϊν οδοφωτιςμοφ, 

καταςκευαςμζνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στφλοι φωτιςμοφ - Μζροσ 5: Απαιτιςεισ για χαλφβδινουσ ιςτοφσ 

φωτιςμοφ’’ και ςφμφωνα με τισ ΕΤΕΡ 05-07-01-00 "Υποδομι Οδοφωτιςμοφ" και 05-07-02-00 "Ιςτοί 

οδοφωτιςμοφ και φωτιςτικά ςϊματα". 

Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται και οι εξισ επιμζρουσ εργαςίεσ/υλικά:  

 Η εκςκαφι τάφρων ςε κάκε είδουσ ζδαφοσ και θ επανεπίχωςθ τουσ. 

 Οι ςωλινεσ διζλευςθσ καλωδίων με το ενςωματωμζνο ςφρμα οδθγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 

"Συςτιματα ςωλθνϊςεων για διαχείριςθ καλωδίων" ι γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ κατά ΕΛΟΤ EN 

10255). 

 Η προςταςία των ςωλινων διζλευςθσ καλωδίων είτε με ςκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάςθ 

τθν τυπικι διατομι τθσ μελζτθσ. 

 Τα ειδικά φρεάτια ζλξθσ και επίςκεψθσ καλωδίων με το κάλυμμά τουσ κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλιρωσ 

τοποκετθμζνα. 

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωςθσ και το αναλογοφν ποςοςτό των πλακϊν γείωςθσ. 

 Οι ακροδζκτεσ των αγωγϊν γείωςθσ. 

 Πλα τα προβλεπόμενα από τθν μελζτθ καλϊδια τροφοδοςίασ του ιςτοφ. 

 H προμικεια και προςκόμιςθ επί τόπου του χαλφβδινου ιςτοφ και τθσ προκαταςκευαςμζνθσ βάςθσ 

του από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, με ενςωματωμζνο κλωβό αγκφρωςθσ από γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ 

ράβδουσ και φρεάτιο ζλξθσ καλωδίων με χυτοςιδθρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμζνθσ 

ςφμφωνα με τα Ρρότυπα Καταςκευισ Εργων (ΡΚΕ).  

 Tο ακροκιβϊτιο του ιςτοφ, μονό ι πολλαπλό, με τθν κυρίδα και τθν διάταξθ μανδάλωςισ τθσ.  

 H ανζγερςθ και ςτερζωςθ του ιςτοφ ςτουσ κοχλίεσ αγκφρωςθσ με οκτϊ περικόχλια, επάνω και κάτω, 

με χριςθ καταλλιλου ανυψωτικοφ εξοπλιςμοφ (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορφφωςθσ και τα άνω 

περικόχλια αςφαλείασ, τφπου Νyloc).  

 H πλιρωςθ του κενοφ κάτω από τθν βάςθ του ιςτοφ με μθ ςυρρικνοφμενθ τςιμεντοκονία, μετά το 

αλφάδιαςμα και τθν ςφςφιγξθ των κοχλιϊν.  

 Oι απαιτοφμενεσ θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ. 

Τιμι ανά εγκατεςτθμζνο χαλφβδινο ιςτό οδοφωτιςμοφ, ανάλογα με το φψοσ του, ωσ εξισ: 

ΗΛΜ 60.10.01.02- Χαλφβδινοσ ιςτόσ οδοφωτιςμοφ φψουσ 9,00 m 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ 101 

ΕΤΡΩ                 (Αρικμθτικά) :  1.200,00 

                 (Ολογράφωσ) :  ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΙΑ 
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Άρκρο 32ο :  

N. ATHE 62.10.30.01- Φωτιςτικό ςϊμα ιςχφοσ 400 W 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ-103 

Φωτιςτικά ςϊματα κατάλλθλα για λαμπτιρεσ ατμϊν Νατρίου (NaΗP) τφπου semicut-off υψθλισ πίεςθσ κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3, ςτεγανά με βακμό προςταςίασ τουλάχιςτον Ι66 για τον χϊρο του λαμπτιρα και Ι43 για 

τον χϊρο των θλεκτρικϊν, μονομελι ι πολυμελι, με τον αντίςτοιχο βραχίονα από χαλφβδινουσ ςωλινεσ με 

μεταλλικό περιλαίμιο Φ42 ι Φ60 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7, με τον γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα και τθν ειδικι 

μεταλλικι απόλθξθ που προςαρμόηεται ςτο ςθμείο πάκτωςθσ για τθν υποδοχι του φωτιςτικοφ ςϊματοσ κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.7, πλιρωσ γαλβανιςμζνα με πάχοσ επίςτρωςθσ 60 μm (500 g/m²)κατά ΕΛΟΤ ENISO 1641, τον 

αντίςτοιχο λαμπτιρα Na, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν μελζτθ Φωτοτεχνίασ. 

Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ τθσ ”οικονομικισ ηωισ” των λαμπτιρων Νατρίου Υ.Ρ. κα είναι ίςοσ προσ 15.000 ϊρεσ 

λειτουργίασ. 

Διευκρινίηεται ότι για τα φωτιςτικά ςϊματα Νατρίου Υ.Ρ. μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν λαμπτιρεσ απιοειδοφσ 

μορφισ με επικάλυψθ ι ςωλθνωτισ μορφισ διαφανείσ. 

Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια μονοφ ι διπλοφ γαλβανιςμζνου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιςτικό), ευκυγράμμου 

ςχιματοσ, μικουσ προβολισ και κλίςεωσ ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιςτικά ςϊματα, κακϊσ και 

των εξαρτθμάτων ςτερζωςισ του ςτθν ςτζψθ ιςτοφ, ανοξειδϊτων ι γαλβανιςμζνων  

 θ προμικεια του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (πλιρουσ με τα όργανα αφισ) 

 θ προμικεια του λαμπτιρα ατμϊν Νατρίου του τφπου και ιςχφοσ που προβλζπονται από τθν μελζτθ 

 θ ςυναρμολόγθςθ του φωτιςτικοφ  

 τα καλϊδια τροφοδότθςθσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ τφπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομισ 

3x1,5 mm2 (από το ακροκιβϊτιο μζχρι το φωτιςτικό) και θ ςφνδεςι τουσ 

Χαρακτθριςτικά Φωτιςτικοφ: 

- Φωτεινι ροι (φωτιςτικό): 33600 lm 

- Φωτεινι ροι (λάμπεσ): 48000 lm 

- Ιςχφσ φωτιςτικοφ: 433.0 W 

- Ταξινόμθςθ φωτιςτικϊν ςφμφωνα προσ CIEQ 100 

- Κωδικόσ ροισ CIE: 83 99 100 100 70 

- Εξοπλιςμόσ: 1xSON-T400W (Συντελεςτισ διόρκωςθσ 1.000) 

 

Ακολουκοφν ςχζδια με ενδεικτικζσ διαςτάςεισ. 
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Φωτιςτικό Εικόνα 1 

 
Φωτιςτικό Εικόνα 2 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά και τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ ςε ςθμείο που κα ορίςει θ 
Τεχνικι Υπθρεςία βάςει τθσ μελζτθσ που εκπονικθκε. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)   

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  450,00 

  (Ολογράφωσ):  ΣΕΣΡΑΚΟΙΑ ΠΕΝΗΝΣΑ 
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Άρκρο 33ο :  

ΤΔΡ 12.36 – ωλθνϊςεισ προςταςίασ καλωδίων, από πολυαικυλζνιο (ΡΕ), δομθμζνου τοιχϊματοσ 

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου, τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ ςωλινων προςταςίασ καλωδίων από πολυαικυλζνιο  

(PE), δομθμζνου τοιχϊματοσ, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενςωματωμζνθ ατςαλίνα. 

Η εκςκαφι και επανεπίχωςθ του ορφγματοσ επιμετράται με βάςθ τα οικεία άρκρα του τιμολογίου. 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ ςωλινωςθσ (m) κατά τα ανωτζρω. 

12.36.01 Με ςωλινεσ ςε κουλοφρεσ, με τυποποίθςθ ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) κατά τθν 

εξωτερικι διάμετρο *DN/ΟD+, κλιπτικισ αντοχισ ≥ 450 N κατά τθν πρότυπθ δοκιμι που κακορίηεται ςτο 

Πρότυπο ΕΛΟΣ EN 61386 

12.36.01.01 ωλθνϊςεισ DN/ΟD 40 mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ  ΥΔ 6711.1 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  0,72 

  (Ολογράφωσ):  ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΔΤΟ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 34ο :  

Ν. ΑΣΗΕ 8983.1.1- Φωτιςτικό ςϊμα αςφαλείασ φκοριςμοφ, αυτονομίασ> 1 1/2 h, με ι χωρίσ τθν ζνδειξθ 

ΕΞΟΔΟ, με ζνα λαμπτιρα ιςχφοσ 6 ζωσ 8 W 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 60 

Φωτιςτικό ςϊμα αςφαλείασ, τοίχου ι οροφισ, με ι χωρίσ ζνδειξθ ΕΞΟΔΟΣ, αυτονομίασ>= 1 1/2 h, δθλαδι 

προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ ςϊματοσ και λαμπτιρων, δοκιμι και παράδοςθ ςε 

λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τμχ.) 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  88,73 

  (Ολογράφωσ):  ΟΓΔΟΝΣΑ ΟΚΣΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΣΡΙΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 35ο :  

ΑΣΗΕ 8201.1.2- Πυροςβεςτιρασ κόνεωσ τφπου Ρα, φορθτόσ γομϊςεωσ 6 kg 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 19 

Ρυροςβεςτιρασ κόνεωσ τφπου α, φορθτόσ πλιρθσ με το αντίςτοιχο ςτιριγμα αναρτιςεϊσ του ςτον τοίχο 

πλιρωσ τοποκετθμζνοσ, δθλαδι προμικεια, μεταφορά και ςτιριξθ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τμχ.) 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  45,00 

  (Ολογράφωσ):  ΑΡΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ 

 

Άρκρο 36ο :  

ΑΣΗΕ 8202.2- Πυροςβεςτιρασ διοξειδίου του άνκρακα, φορθτόσ γομϊςεωσ 6 kg 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 19 

Ρυροςβεςτιρασ διοξειδίου του άνκρακα, φορθτόσ πλιρθσ με το αντίςτοιχο ςτιριγμα αναρτιςεϊσ του ςτον 

τοίχο πλιρωσ τοποκετθμζνοσ, δθλαδι προμικεια, μεταφορά και ςτιριξθ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τμχ.) 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  70,09 

  (Ολογράφωσ):  ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΣΑ 
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Άρκρο 37ο :  

Ν. ΑΣΗΕ 8840.2.7- Πίνακασ πυρανίχνευςθσ, διευκυνςιοδοτθμζνοσ, 1 βρόγχου. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 62 

Ρίνακασ πυρανίχνευςθσ αναλογικόσ διευκυνςιοδοτοφμενοσ ςθμειακισ αναγνϊριςθσ, 1 βρόγχου με δυνατότθτα 

ςφνδεςθσ ζωσ 150 ςυςκευϊν, με ζνδειξθ βλάβθσ των γραμμϊν των ανιχνευτϊν ι των ςυςκευϊν, ζνδειξθ 

διακοπισ τροφοδοςίασ, ζνδειξθ οπτικι και θχθτικι για ςυναγερμό, διακόπτεσ των διαφόρων κυκλωμάτων του 

ςυςτιματοσ για επανάταξθ - επανιχθςθ και ζλεγχο των διαφόρων λειτουργιϊν, αυτόνομοσ με εφεδρικι πθγι 

ενζργειασ 30 ωρϊν , αυτονομίασ ςυναγερμοφ 30 λεπτϊν, πλιρωσ εγκατεςτθμζνοσ και θλεκτρικόσ ςυνδεδεμζνοσ 

ςε αυτόματο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ, δοκιμι και παράδοςθ ςε λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τμχ.) 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  1.150,00 

  (Ολογράφωσ):  ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΣΟΝ ΠΕΝΗΝΣΑ 

 

Άρκρο 38ο :  

Ν. ΑΣΗΕ 62.3-Μπουτόν αναγγελίασ πυρκαγιάσ, επίτοιχο, διευκυνςιοδοτθμζνο με απομονωτι. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 62 

Μπουτόν αναγγελίασ πυρκαγιάσ, επίτοιχο διευκυνςιοδοτθμζνοσ με απομωνοτι. Μπουτόν αναγγελίασ 

πυρκαγιάσ, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ με ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ ι ςυναγερμοφ, 

δοκιμι και παράδοςθ ςε λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τμχ.) 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  100,44 

  (Ολογράφωσ):  ΕΚΑΣΟ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΣΕΕΡΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 39ο :  

Ν. ΑΣΗΕ 62.4-Φαροςειρινα ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ, διευκυνςιοδοτθμζνθ με απομονωτι. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 62 

Φαροςειρινα διευκυνςιοδοτθμζνθ με απομωνοτι. Στεγανι ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ, δθλαδι προμικεια, 

προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ με ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ ι ςυναγερμοφ, δοκιμι και παράδοςθ ςε 

λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τμχ.) 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  158,60 

  (Ολογράφωσ):  ΕΚΑΣΟΝ ΠΕΝΗΝΣΑ ΟΚΣΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ 

Άρκρο 40ο :  

Ν. ΑΣΗΕ 8204.1- Πυροςβεςτικό ερμάριο 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 20 

Ρυροςβεςτικό ερμάριο αποτελοφμενο από ερμάριο από γαλβανιςμζνθ ι ανοξείδωτθ λαμαρίνα DKP κόκκινου 

χρϊματοσ με θλεκτροςτατικι βαφι RAL3000, με εφκαμπτο ςωλινα διαμζτρου 19mm, μικουσ 15m, με 

ακροφφςιο, με τα απαραίτθτα εξαρτιματα, υλικά και μικροχλικά επί τόπου του ζργου και εργαςία πλιρουσ 

εγκατάςταςθσ, ςφνδεςθσ και δοκιμϊν. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τμχ.) 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  150,00 

  (Ολογράφωσ):  ΕΚΑΣΟΝ ΠΕΝΗΝΣΑ 
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Άρκρο 41ο :  

ΑΣΗΕ 8151.2- Λεκάνθ αποχωρθτθρίου από πορςελάνθ, χαμθλισ πιζςεωσ με το δοχείο πλφςεωσ και τα 

εξαρτιματά του 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 14 

Λεκάνθ αποχωρθτθρίου, χαμθλισ πιζςεωσ με το δοχείο πλφςεωσ και τα εξαρτιματά του, από πορςελάνθ 

'Ευρωπαϊκοφ (κακιμενου) τφπου, δθλαδι λεκάνθ και υλικά ςτερεϊςεωσ και ςυγκολλιςεωσ επί τόπου και 

εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυγκολλιςεωσ ςτομίων. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τμχ). 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  195,19 

  (Ολογράφωσ):  ΕΚΑΣΟΝ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΣΑ 

Άρκρο 42ο :  

ΑΣΗΕ 8179.2- Κάκιςμα λεκάνθσ πλαςτικό με κάλυμμα, χρϊματοσ λευκοφ 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 14 

Κάκιςμα λεκάνθσ πλαςτικό με κάλυμμα, χρϊματοσ λευκοφ, πλιρεσ, δθλαδι υλικά και μικρουλικά επί τόπου και 

εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τμχ). 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  23,08 

  (Ολογράφωσ):  ΕΙΚΟΙ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΟΚΣΩ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 43ο :  

ΑΣΗΕ 8157.01- Λεκάνθ ουρθτθρίου πορςελάνθ 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 8157.01 

Λεκάνθ ουρθτθρίου τοίχου από πορςελάνθ, επίπεδθ θ γωνιακι, πλιρωσ εγκατεςτθμζνθ και ςυνδεδεμζνθ με 

τουσ ςωλινεσ πλφςεωσ και αποχετεφςεωσ. 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  113,39 

  (Ολογράφωσ):  ΕΚΑΣΟΝ ΔΕΚΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 44ο :  

Ν. ΑΣΗΕ 8160.2- Νιπτιρασ πορςελάνθσ διαςτάςεων 42 Χ 56 cm, με μπαταρία ηεςτοφ-κρφου νεροφ 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 17 

Νιπτιρασ πορςελάνθσ διαςτ. 42 Χ 56 cm, πλιρθσ με βαλβίδα χρωμζ ( ςταγγιςτιρα) πϊμα με άλυςο, ςιφϊνι 

χρωμζ Φ 1 1/4 ins ςτθρίγματα, χαλκοςωλινεσ, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτιματα όπωσ και τα μικροχλικά 

(μολυβδόκολλα, τςιμζντο κλπ) και τθν εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ παραδοτζοσ ςε λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τμχ). 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  195,00 

  (Ολογράφωσ):  ΕΚΑΣΟΝ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ 

 

Άρκρο 45ο :  

Ν. ΑΣΗΕ 8162.1.2- Ντουςιζρα πορςελάνθσ τετράγωνθ 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 14 
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Ντουηιζρα από πορςελάνθ, με βαλβίδα και μεταλλικό επιχρωμιωμζνο ςιφόνι, διαςτάςεων 70x70mm περίπου, 

με τα υλικά και μικροχλικά ςφνδεςθσ, επί τόπου του ζργου και εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ και δοκιμϊν. 

Τιμι ανά τεμάχιο. 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  180,00 

  (Ολογράφωσ):  ΕΚΑΣΟΝ ΟΓΔΟΝΣΑ 

 

Άρκρο 46ο :  

Ν. ΑΣΗΕ 8141.01.02- Αναμικτιρασ 1/2'' ορειχάλκινοσ 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 11 

Αναμικτιρασ (μπαταρία) κερμοφ-ψυχροφ φδατοσ, ντουςιζρασ. Επίτοιχοσ Φ 1/2ins, ορειχάλκινοσ, 

επιχρωμιωμζνοσ, δθλαδι αναμικτιρασ και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία τοποκετιςεωσ ςυνδζςεωσ και 

πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ. 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  68,65 

  (Ολογράφωσ):  ΕΞΗΝΣΑ ΟΚΣΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 47ο :  

ΑΣΗΕ 8168.2- Κακρζπτθσ τοίχου διαςτάςεων 42 Χ 60 cm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 14 

Κακρζπτθσ τοίχου διαςτάςεων 42 Χ 60 cm, πάχουσ 4 mm μπιηουτζ διαςτάςεων 42 Χ 60 cm, δθλαδι κακρζπτθσ, 

δφο ι τζςςερισ κοχλίεσ με κομβία χρωμζ, μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τμχ). 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  41,52 

  (Ολογράφωσ):  ΑΡΑΝΣΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΔΤΟ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 48ο :  

ΑΣΗΕ 8169.1.2- Εταηζρα πορςελάνθσ μικουσ 60 cm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 14 

Εταηζρα νιπτιρα, πορςελάνθσ, μικουσ 60 cm πλιρθσ δθλαδι μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 

τοποκζτθςθσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τμχ). 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  21,22 

  (Ολογράφωσ):  ΕΙΚΟΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΔΤΟ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 49ο :  

ΑΣΗΕ 8174.1- Δοχείο ρευςτοφ ςάπωνα 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 14 

Δοχείο ρευςτοφ ςάπωνα πλιρεσ, επιχρωμιωμζνο, δθλαδι υλικά και μικρουλικά επί τόπου, εργαςία πλιρουσ 

τοποκετιςεωσ και παράδοςθ ςε λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τμχ). 
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ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  31,23 

  (Ολογράφωσ):  ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΣΡΙΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 50ο :  

ΑΣΗΕ 8178.01.01- Χαρτοκικθ επιχρωμ. απλι 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 8178.01.01 

Χαρτοκικθ πλιρθσ επιχρωμιωμζνθ απλι, δθλαδι υλικά και μικρουλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 

τοποκετιςεωσ. 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  10,00 

  (Ολογράφωσ):  ΔΕΚΑ 

 

Άρκρο 51ο :  

Ν. ΑΣΗΕ 8042.1.3- ωλινασ αποχετεφςεωσ από πολυπροπυλζνιο κατά ΕΝ 1451, διαμζτρου Φ 50 mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 8 

Σωλινασ αποχετεφςεωσ, διαμζτρου 50 mm, από πολυπροπυλζνιο κατά ΕΝ 1451, με ενςωματωμζνο ςφνδεςμο ( 

μοφφα) με προςαρμοςμζνο ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ από ελαςτομερζσ ςυνκετικό υλικό , πλιρωσ 

τοποκετθμζνοσ. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάκε ςχιματοσ (πλθν ςιφϊνια), τα υλικά ςυνδζςεωσ 

ςτερεϊςεωσ κλπ και θ εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ. 

Τιμι ανά μζτρο (μμ). 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  13,63 

  (Ολογράφωσ):  ΔΕΚΑΣΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΣΡΙΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 52ο :  

N. 8256.08.01- Θερμοςίφωνασ θλεκτρικόσ 120l. 4kW 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 24 

Θερμοςίφωνασ θλεκτρικόσ χωρθτικότθτασ 120l., ιςχφοσ 4.000W κατάλλθλοσ για πίεςθ λειτουργίασ 10 

ατμοςφαιρϊν, εφοδιαςμζνοσ με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματθσ λειτουργίασ και ρυκμίςεωσ όπωσ και τα 

αςφαλιςτικά τουσ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, δθλαδι κερμοςίφωνασ με τα όργανά του και τα 

υλικά και τα μικροχλικά ςτερεϊςεωσ και ςυνδζςεωσ. Ρεριλαμβάνονται οι χαλκοςωλινεσ και τα ρακόρ 

ςυνδζςεωσ επί τόπου και θ εργαςία τοποκετιςεωσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ. 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  296,35 

  (Ολογράφωσ):  ΔΙΑΚΟΙΑ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 53ο :  

Ν. ΑΣΗΕ 8036.2- ωλινασ πολυπροπυλενίου 3θσ γενιάσ, PN 20 Bar εξωτερ. διαμζτρου 20mm και πάχουσ 

τοιχϊματοσ 3,4 mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 8 

Ρλαςτικοί ςωλινεσ από πολυπροπυλζνιο PP-R80 με κερμικι αυτοςυγκόλλθςθ για φδρευςθ, κζρμανςθ και 

κλιματιςμό, πράςινοι PN 20 Bar, 3θσ γενιάσ κατά DIN 8077/78 και πιςτοποιθτικά SKZ & HY, εξωτ. διαμζτρου 

20mm. Ρεριλαμβάνουν τρία ςτρϊματα ( ενδιάμεςο ςτρϊμα από PP-R80 και ειδικό ςυνκετικό υαλϊδεσ υλικό) . 

Ζχουν αυξθμζνεσ μθχανικζσ αντοχζσ και ςυντελεςτι γραμμικισ διαςτολισ 0,03. 
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Τοποκετθμζνοσ ςε εγκατάςταςθ φδρευςθσ, με όλα τα ειδικά τεμάχια ςυνδζςεωσ, υλικά ςτερεϊςεωσ 

(απαγορεφεται θ ςτερζωςθ με ιλουσ) και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι ςωλινασ, ςφνδεςμοι, ρακόρ, ταφ, γωνίεσ, 

μοφφεσ, ςυςτολζσ κλπ, επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ. 

Τιμι ανά μζτρο (μμ). 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  13,04 

  (Ολογράφωσ):  ΔΕΚΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΕΡΑ ΛΕΠΣΑ 

 

Άρκρο 54ο :  

Ν. ΑΣΗΕ 2003.2- Καταςκευι γραμμϊν ςφνδεςθσ  λεκάνθσ αποχωρθτθρίου  με τα υφιςτάμενα δίκτυα 

φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 8 

Καταςκευι γραμμϊν ςφνδεςθσ λεκάνθσ αποχωρθτθρίου με τα υφιςτάμενα δίκτυα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ με 

τουσ απαραίτθτουσ ςωλινεσ, (πλαςτικόσ ςωλινασ πολυπροπυλζνιο Φ20x3,4mm, Φ25x4,2mm φδρευςθ, πλαςτικόσ 

ςωλινασ PVC διαμζτρου 100mm πιζςεωσ 6 ατμοςφαιρϊν - αποχζτευςθ), δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, υλικά και 

μικροχλικά, ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ κάκε ςχιματοσ με τα υλικά ςτερζωςθσ και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ με 

το ανάλογο δίκτυο, δοκιμισ και παράδοςθσ ςε κανονικι λειτουργία. 

Τιμι κατ' αποκοπι (κ.α.). 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  210,00 

  (Ολογράφωσ):  ΔΙΑΚΟΙΑ ΔΕΚΑ 

 

Άρκρο 55ο :  

N. ATHE 2003- Καταςκευι γραμμϊν ςφνδεςθσ νιπτιρα με τα υφιςτάμενα δίκτυο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ   

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 8 

Καταςκευι γραμμϊν ςφνδεςθσ νιπτιρα με τα υφιςτάμενα δίκτυα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ με τουσ απαραίτθτουσ 

ςωλινεσ, (πλαςτικόσ ςωλινασ πολυπροπυλζνιο Φ20x3,4mm, Φ25x3,5mm φδρευςθ, πλαςτικόσ ςωλινασ PVC 

διαμζτρου 40mm πιζςεωσ 6 ατμοςφαιρϊν - αποχζτευςθ), δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, υλικά και μικροχλικά, 

ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ κάκε ςχιματοσ με τα υλικά ςτερζωςθσ και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ με το ανάλογο 

δίκτυο, δοκιμισ και παράδοςθσ ςε κανονικι λειτουργία. 

Τιμι κατ' αποκοπι (κ.α.). 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  153,00 

  (Ολογράφωσ):  ΕΚΑΣΟΝ ΠΕΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ 

Άρκρο 56ο :  

Ν. ΑΣΗΕ 8029.6- Κακαίρεςθ, αποξιλωςθ και μεταφορά παλαιϊν ειδϊν υγιεινισ 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 103 

Κακαίρεςθ, αποξιλωςθ και μεταφορά παλαιϊν ειδϊν υγιεινισ (ποςότθτασ ίςθσ με αυτι που περιλαμβάνονται εντόσ 

του ISOBOX ςτο γιπεδο αντιςφαίριςθσ Αςπροβάλτασ), δθλαδι εργαςία για τθν αποςφνδεςθ τθσ υδραυλικισ 

εγκαταςτάςεωσ και τθν αποςφνδεςθ των ειδϊν υγιεινισ από τθν υδραυλικι εγκατάςταςθ, αποξιλωςθ, μεταφορά 

ςε κζςθ που κα οριςτεί από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου και αποκατάςταςθ του ςθμείου που ιταν 

τοποκετθμζνα. 

Τιμι κατ' αποκοπι (κ.α.). 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  410,00 

  (Ολογράφωσ):  ΣΕΣΡΑΚΟΙΑ ΔΕΚΑ 
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Άρκρο 57ο :  

Ν. ΟΙΚ 56 - Προμικειεσ ςυνολικοφ εξοπλιςμοφ ιατρείου 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 5601 

Στο παρόν άρκρο ςυνυπολογίηονται όλα τα υπό προμικεια είδθ, τα οποία κα εξοπλίςουν πλιρωσ το ιατρείο 

ενόσ ακλθτικοφ χϊρου και κα ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ τθσ άμεςθσ νοςθλείασ τραυματιϊν. 

Στο παρόν άρκρο ςυμπεριλαμβάνονται τα εξισ: 

Σραπζηι ιατρείου 

Το τραπζηι είναι καταςκευαςμζνο από υλικό καταςκευισ μελαμίνθ 16mm ςε χρϊμα δρυόσ  και μεταλλικόσ 

ατςάλινοσ βαμμζνοσ ςκελετόσ από τετράγωνθ ςωλινα ςε ςχιμα ανάποδου Τ. Διαςτάςεισ 150x60x70m. 

Το Τραπζηι είναι μεταφερόμενο πάνω ςε ςφςτθμα με ρόδεσ από PVC, οι οποίεσ να διακζτουν stop για τθν 

ακινθτοποίθςθ του ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ. 

Το ςετ ςυμπεριλαμβάνει δφο κακίςματα τφπου πολυκρόνασ για τθν εξυπθρζτθςθ του ιατροφ και πικανϊσ ενόσ 

ςυνοδοφ του αςκενι. 

Εξεταςτικό κρεβάτι (βαρζοσ τφπου) 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά:  

Φζρει ςκελετό από ςωλινα ςτρογγυλισ διατομισ χρϊματοσ γκρι μεταλλικό. 

Η επιφάνεια κατάκλιςθσ χωρίηεται ςε δφο τμιματα (ςϊματοσ και κεφαλισ). Είναι πάχουσ 50 mms και 

καλφπτεται από χρωματιςτι δερματίνθ. 

Το τμιμα τθσ κεφαλισ μετακινείται από τθν οριηόντια κζςθ ζωσ 90ο περίπου με μθχανιςμό ςτακεροποίθςθσ 

ςτθν επικυμθτι κζςθ. 

Φζρει ςφςτθμα εκτφλιξθσ χάρτου. 

Διαςτάςεισ: 70 x 65 x 185 cm (Y x Ρ x Μ) 

Αντοχι ςε βάροσ: 120 kg 

καλοπάτι μονό - ανάβακρο. 

Σκαλοπάτι - ανάβακρο που κα χρθςιμοποιείται για βοικθμα κλίνθσ. Σκαλοπάτι μονό μεταλλικισ καταςκευισ με 

αντιολιςκθτικι πλαςτικι επιφάνεια. 

Μζγιςτο βάροσ χριςτθ 160 κιλά. 

Φψοσ ανάβακρου 23 εκατοςτά. 

Διαςτάςεισ βάςθσ 42 x 34 εκατοςτά. 

 Ενδεικτικι εικόνα προϊόντοσ. 

Σραπεηάκι τροχιλατο 

Τραπεηάκι τροχιλατο για τοποκζτθςθ εργαλείων εξζταςθσ, αναλϊςιμων ι φαρμάκων, για χριςθ από τον ιατρό 

κατά τθν διάρκεια εξζταςθσ. Τραπεηάκι τροχιλατο γενικισ χριςθσ καταςκευαςμζνο από επιχρωμιωμζνο 

μεταλλικό ςκελετό. Το τραπεηάκι κα διακζτει δφο επιφάνειεσ από laminate για εφκολο κακάριςμα και ζνα 

ςυρτάρι μεταλλικό. 
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Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

Ροιοτικι καταςκευι και εξαιρετικά χρθςτικι ςχεδίαςθ. 

Αντοχι ςτθν κακθμερινι χριςθ. 

άφι για εναπόκεςθ ιατρικοφ εξοπλιςμοφ και ιατρικϊν υλικϊν. 

Ρολυλειτουργικό με ροδάκια κφλιςθσ για εφκολθ μετακίνθςθ. 

Συρτάρι με ςφςτθμα ομαλισ κφλιςθσ για αποκικευςθ αντικειμζνων. 

Δεν καταλαμβάνει μεγάλο χϊρο. 

Φψοσ με τα ροδάκια: 81 εκ. 

Ρλάτοσ: 47,5 εκ. 

Μικοσ: 64 εκ. 

 

Ενδεικτικι εικόνα προϊόντοσ. 

Παραβάν τρίφυλλο άςπρο 

Ραραβάν τροχιλατο χρωμίου που εξυπθρετεί ιδιαίτερο χϊρο αςκενοφσ. Θα αποτελείται από τρία φφλλα με 

διάςταςθ φφλλου 0,60 x 1,70 εκατοςτά. 

 Ενδεικτικι εικόνα προϊόντοσ. 

Γαλβανιηζ ντουλάπα δίφυλλθ 

Γαλβανιηζ ντουλάπα δίφυλλθ που κα χρθςιμοποιείται ωσ χϊροσ φφλαξθσ διαφόρων υλικϊν που ςχετίηονται με 

το ιατρείο, αλλά και ωσ χϊροσ αςφαλείασ φαρμάκων. 
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Εςωτερικά διαμορφϊνεται ςε 5 οριηόντιουσ χϊρουσ με ράφια ρυκμιηόμενα κακ' φψοσ για καλφτερθ οργάνωςθ 

και ζναν κάκετο χϊρο κατάλλθλο για αποκικευςθ αντικειμζνων μεγάλου φψουσ. Θα διακζτει κλειδαριά για 

μεγαλφτερθ αςφάλεια, περςίδεσ εξαεριςμοφ και κα ζχει 6 μεντεςζδεσ γαλβανιηζ. 

Το πλεονζκτθμα τθσ ντουλάπασ, είναι ότι και οι μεντεςζδεσ είναι γαλβανιηζ, γεγονόσ που εξαςφαλίηει τθν 

αντοχι τθσ ντουλάπασ ςτο χρόνο. 

Ρροτεινόμενεσ διαςτάςεισ: 

Ρρόςοψθ: 1,00 μζτρο 

Βάκοσ: 0,45 μζτρα 

Φψοσ: 1,80 μζτρο 

 

Ενδεικτικι εικόνα προϊόντοσ. 

Τιμι κατ' αποκοπι (κ.α.). 

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  2.150,00 

  (Ολογράφωσ):  ΔΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕ ΕΚΑΣΟΝ ΠΕΝΗΝΣΑ 

 

Άρκρο 58ο :  

Ν. ΑΣΗΕ 8843.1.1- ετ ψθφιακό χρονόμετρο επίκεςθσ μπάςκετ 24/14 sec 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρονικό ψθφιακό LED χρονόμετρο επίκεςθσ για γιπεδα μπάςκετ ςφμφωνο με τουσ νζουσ κανονιςμοφσ για 
χρονομζτρθςθ 24 και 14 δευτερολζπτων. Η πινακίδα κα ζχει προτεινόμενεσ εξωτερικζσ διαςτάςεισ καταςκευισ 
37 x 27 x 11 εκ. ζτςι ϊςτε να δφναται να καλφψει όλεσ τισ ανάγκεσ του γθπζδου. Θα διακζτει ειδικζσ βάςεισ για 
τθν εφκολθ και ςωςτι ςτιριξθ του χρονόμετρου ςε τοίχο ι ςτθν μπαςκζτα. 

Ρροτεινόμενεσ διαςτάςεισ: 

 Φψοσ ψθφίων: 15 εκ. 

 Εξωτερικζσ διαςτάςεισ καταςκευισ: 37 x 27 x 11 εκ. 

 Απόςταςθ αναγνωςιμότθτασ: 75 μ. 

 Διακζτει 2 χρονόμετρα 2 ψθφίων 

 Ράχοσ ψθφίων: 1 LED 

 Τροφοδοςία: 12 VDC ι 220 VAC 

Το ςφςτθμα ςυνοδεφεται από ειδικι κονςόλα για τον χειριςμό του. Κάκε μία από τισ δφο πινακίδεσ χρονόμετρα 
διακζτουν κόρνα για τθν ειδοποίθςθ λιξθσ του χρόνου επίκεςθσ. 
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Ενδεικτικι εικόνα προϊόντοσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)   

ΕΤΡΩ  (Αρικμθτικά):  350,00 

  (Ολογράφωσ):  ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΠΕΝΗΝΣΑ 

 
         ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
    Σταυρόσ, 05/10/2017                   Σταυρόσ, 09/10/2017 
                                                      Η Αν. Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ 
                                                                 Τεχνικϊν  Ζργων 

 
               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
       Σταυρόσ, 10 /10/2017 
Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
       Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

  

 

Ευαγγελία Καπετανικόλα                  Ανδριανι Γιαλίδου                                       Μιλτιάδθσ Δανιθλίδθσ 

 ΡΕ Ρολιτικόσ Μθχανικόσ             ΡΕ Ρολιτικόσ Μθχανικόσ                          Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΤΕ 
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