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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 

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. 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, ςτισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 

 

1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματουμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ζξοδα 
εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ κλπ 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 λοιπων υλικϊν, ςε 

κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν 
Ορων, ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

 

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 κλπ), νυκτερινισ απαςχόλθςθσ (πλθν των ζργων 

που θ εκτζλεςι τουσ προβλζπεται κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται ιδιαιτζρωσ) 
κλπ, του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ (επιςτθμονικοφ, εργατοτεχνικοφ όλων των 
ειδικοτιτων, υπαλλιλων εργοταξιακϊν γραφείων, οδθγϊν και χειριςτϊν οχθμάτων και 

μθχανθμάτων, τεχνιτϊν ςυνεργείων κλπ.) θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται για τθν 
καταςκευι του ζργου, επί τόπου ι οπουδιποτε αλλοφ. 

 
1.4 Οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, διαρρφκμιςθσ αυτϊν, ανζγερςθσ γραφείων, 

εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων, 
κακϊσ και λοιπϊν απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

 
1.5 Οι δαπάνεσ λειτουργίασ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν και 

απομάκρυνςισ τουσ μετά τθν περαίωςθ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ 

των χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ 
Ρεριβαλλοντικοφσ Ορουσ. 

 

1.6 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. 
 
1.7 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ προκατα -ςκευαςμζνων 

ςτοιχείων, εφ’ όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτιματων 

παραγωγισ κραυςτϊν υλικϊν (ςπαςτθρο-τριβείο), 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 Εργο, 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)  Οταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από το 
Δθμόςιο 

(β)  Οταν 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. 

 



 

1.8 Τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Εργου, τισ μεταφορζσ, τα μεταφορικά 
μζςα, τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και τισ λοπζσ αςφαλιςτικζσ 

καλφψεισ όπωσ κακορίηονται ςτθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων του Εργου. 
 
1.9 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 κλπ, κακϊσ και οι 

δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των ζργων ςε κάκε φάςθ τθσ καταςκευισ τουσ 
ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ (εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ, ικριϊματα, ςκυροδετιςεισ κλπ) 
και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.  

 
1.10 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 κλπ.) 

 

1.11 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ μθχανικοφ 
εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για τθν καταςκευι 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 Εργου), θ 
αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν απαιτείται) και θ απομάκρυνςι τουσ από το Εργο.  

 

Ρεριλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που 
διατθρείται ςε ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 
 

1.12 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 Εργου προδιαγραφζσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων  

 

1.13 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. 
κλπ.),  

(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.Θ, ΔΕΥΑx κλπ.),  

(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.). 

 

1.14 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 απαιραίτθτο 
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. 

 
1.15 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, 

αναπαςςαλϊςεων, πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, 

εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν αφετθριϊν κλπ) 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 οριηοντασ 
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ *ΟΚΩ+), κακϊσ οι δαπάνεσ ςφνταξθσ 

του Ρρογράμματοσ Ροιότθτοσ του Εργου (ΡΡΕ), του Σχεδίου Αςφάλειασ και Υγείασ, του 
Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 

1.16 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 



 

επρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ και ςφνταξθσ των πάςθσ φφςεωσ επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων 
και υπολογιςμϊν που κα υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο. 

  
1.17 Θ δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν αυτοί 

δεν περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ. 

 
1.18 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.  
 

1.19 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. 

 
1.20 Οι δαπάνεσ διατιρθςθσ, κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, του χϊρου του ζργου 

κακαροφ και απαλλαγμζνου από ξζνα προσ το ζργο αντικείμενα, προϊόντα εκςκαφϊν κλπ., 

κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν απόδοςθ, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν του χϊρου κακαροφ και 
ελεφκερου από οποιεςδιποτε προςωρινζσ καταςκευζσ και όπωσ ςτουσ εγκεκριμζνουσ 
περιβαλλοντικοφσ όρουσ ορίηεται. 

 
1.21 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και ευρεςιτεχνιϊν 

που εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
 

1.22 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.λ.π.) εκτόσ εάν υπάρχει ζγγραφθ αποδοχι τθσ Υπθρεςίασ για τθν διατιρθςι τουσ. 

 
1.23 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 Εργου. 

 
1.24 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 κλπ) που 

οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των 
ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

 

1.25 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ γραφείων και λοιπϊν ευκολιϊν ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία, 
ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν Ε.Σ.Υ και ςτουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

 



  

1.26 Εφ’ όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ: Οι πάςθσ φφςεωσ 
δαπάνεσ για τισ εργοταξιακζσ οδοφσ που απαιτοφνται για τθν αςφαλι διακίνθςθ εξοπλιςμοφ 

και υλικϊν καταςκευισ του Εργου (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. 

 
1.27 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 αποτζλεμα των παραπάνω εργαςιϊν. 

 

1.28 Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων αγωγϊν, φρεατίων, 
τεχνικϊν ζργων κ.λ.π., με οποιαδιποτε μζςα, για τθ ςφνδεςθ νζων ςυμβαλλόντων αγωγϊν, 
εκτόσ αν προβλζπεται ιδιάτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

 
1.29 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 κλπ. 
 
1.30 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. 
 
1.31 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, από τθν εγκατάςταςθ του 

Αναδόχου ςτο 'Εργο μζχρι και τθν παραλαβι του Ζργου, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτισ 
ςχετικζσ μελζτεσ και ςτουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ 
πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

 
1.32 Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και κατάρτιςθσ του ςυμφωνθτικοφ και γενικά όλεσ 

οι υπόλοιπεσ ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτουσ 

υπόλοιπουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ του Ζργου. 
 
1.33 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 κλπ), 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. 
 



 

1.34 Οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ του ζργου μζχρι τθν οριςτικι του παραλαβι. 
 

 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 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%) ι είκοςι οκτϊ τοισ 
εκατό (28%) του προχπολογιςμοφ των εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν 
του Τιμολογίου Ρροςφοράσ του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 
  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 κλπ 
 

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:  Θ 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 

 

2. ΣΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
Α’ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΩΝ - ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ  

1. Άρκρο ΟΔΟ-1140  ΙΟΠΕΔΩΗ – ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  
(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΔΟ-1140) 

Ιςοπζδωςθ δια διαμορφωτιροσ ι άλλου κατάλλθλου μθχανικοφ μζςου ι δια χειρϊν. Εργαςία 
ιςοπεδϊςεωσ και μορφϊςεωσ τθσ επιφάνειασ του καταςτρϊματοσ οδοφ άνευ οδοςτρϊματοσ ι του 
επιμελοφσ κακαριςμοφ (ςκοφπιςμα-πλφςιμο) των τςιμεντοςτρωμζνων επιφανειϊν που πρόκειται να 

αςφαλτοςτρωκοφν, μετά τθσ δαπάνθσ υπερφψωςθσ των φρεατίων πάςθσ φφςεωσ ςτο επίπεδο τθσ 
τελικισ ςτάκμθσ του καταςτρϊματοσ (ανά m2 ιςοπεδωκείςασ επιφάνειασ) 
ΕΥΩ Ολογράφωσ: Σαράντα λεπτά 

 Αρικμθτικά:                     [0,40] 
 
2. Άρκρο Α-2   ΓΕΝΙΚΕ ΕΚΚΑΦΕ Ε ΕΔΑΦΟ ΓΑΙΩΔΕ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕ  

(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΔΟ-1123Α) 
 

Γενικζσ εκςκαφζσ, με τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, εδαφϊν γαιωδϊν και θμιβραχωδϊν 
οποιαςδιποτε ςυςτάςεωσ, ανεξαρτιτωσ βάκουσ, πλάτουσ και κλίςεωσ 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, 

- 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.  
Θ 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. 
ΕΥΩ Ολογράφωσ: Ζνα ευρϊ & εβδομιντα λεπτά 
 Αρικμθτικά:                     [1,70] 



  

 
3. Άρκρο Α-3.3  Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ βραχώδεσ χωρίσ χριςθ εκρθκτικών 

(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΔΟ-1133Α) 
Γενικζσ εκςκαφζσ, βραχωδϊν εδαφϊν, περιλαμβανομζνων γρανιτικϊν και κροκαλοπαγϊν, 
ανεξαρτιτωσ βάκουσ, φψουσ και κλίςεωσ πρανϊν, ςε νζο ζργο ι για επζκταςθ ι ςυμπλιρωςθ 

υπάρχοντοσ, ανεξαρτιτωσ τθσ κζςθσ εργαςίασ και των δυςχερειϊν προςπζλαςθσ, με οποιοδιποτε 
εκςκαπτικό μζςο, με ι χωρίσ κανονικι ι περιοριςμζνθ χριςθ εκρθκτικϊν (μετά από ζγκριςθ τθσ 
Υπθρεςίασ και με ευκφνθ του Αναδόχου, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων περιοριςμϊν ι και 
απαγόρευςθσ χριςθσ εκρθκτικϊν λόγω γειτνίαςθσ με κτίςματα, πυλϊνεσ  και υποςτακμοφσ τθσ ΔΕΘ, 

εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω., ςτρατιωτικζσ εγκαταςτάςεισ κλπ), με τθν μεταφορά των προϊόντων ςε 
οποιαδιποτε απόςταςθ, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 02-02-01-00.  
Με το άρκρο αυτό τιμολογοφνται επίςθσ οι ακόλουκεσ βραχϊδεισ εκςκαφζσ:  

ανοιχτϊν τάφρων για το τμιμα τουσ πλάτουσ μεγαλφτερου των 5,00 m, με τθν μόρφωςθ των πρανϊν 
και του πυκμζνα τουσ, για τθ δθμιουργία αναβακμϊν προσ αγκφρωςθ των επιχωμάτων τριγωνικϊν 
τάφρων με τθν μόρφωςθ των πρανϊν, όταν αυτζσ διαμορφϊνονται ςυγχρόνωσ με τισ γενικζσ 

εκςκαφζσ τθσ οδοφ τεχνικϊν Cut & Cover 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
θ όρυξθ με οποιοδιποτε μζςο ι και υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ,  

θ απομάκρυνςθ και αποςτράγγιςθ των υδάτων, θ μόρφωςθ των παρειϊν, των πρανϊν και του 
πυκμζνα τθσ ςκάφθσ και ο ςχθματιςμόσ των αναβακμϊν  
θ διάνοιξθ διατρθμάτων γόμωςθσ, 

θ προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ, πυροδότθςθ εκρθκτικϊν υλϊν με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
εργαςίεσ για αςφαλι ζκρθξθ και όλα τα απαιτοφμενα υλικά (εκρθκτικζσ φλεσ, κρυαλίδεσ, 
πυροκροτθτζσ, επιβραδυντζσ κ.λ.π.) 
θ διαλογι, φφλαξθ, φορτοεκφόρτωςθ ςε οποιοδιποτε μεταφορικό μζςο και θ μεταφορά των 

προϊόντων ςε οποιαδιποτε απόςταςθ για τθ χρθςιμοποίθςι τουσ ςτο ζργο (π.χ. κα ταςκευι 
επιχωμάτων) ι για απόρριψθ των πλεοναηόντων ςε επιτρεπόμενεσ τελικζσ, 
θ εναπόκεςθ ςε τελικζσ ι ενδιάμεςεσ κζςεισ, θ επαναφόρτωςθ από τισ κζςεισ προςωρινϊν 

αποκζςεων και θ εκφόρτωςθ ςε τελικζσ κζςεισ, κακϊσ και θ διάςτρωςθ και διαμόρφωςθ των 
αποκζςεων ςφμφωνα με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ του ζργου  
θ κακαίρεςθ καταςκευϊν από άοπλο ςκυρόδεμα που βρίςκονται εντόσ τθσ ηϊνθσ των γενικϊν 

εκςκαφϊν.  
θ τυχόν απαιτοφμενθ αντιςτιριξθ των πρανϊν εκςκαφισ κακϊσ και θ εκκάμνωςθ, κοπι, εκρίηωςθ 
και απομάκρυνςθ δζνδρων, ανεξαρτιτωσ περιμζτρου, ςε οποιαδιποτε απόςταςθ.  

θ αντιμετϊπιςθ πάςθσ φφςεωσ δυςχερειϊν που προκφπτουν από τθ ςφγχρονθ κυκλοφορία, όπωσ 
περιοριςμζνα μζτωπα και όγκοι εκςκαφϊν κλπ.  
θ προςκόμιςθ, θ αποκόμιςθ και οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ του απιτουμζνου μθχανικοφ εξοπλιςμοφ 
και μεταφορικϊν μζςων 

θ επανεπίχωςθ (με προϊόντα εκςκαφϊν) κεμελίων και τάφρων εκτόσ του ςϊματοσ τθσ οδοφ, που οι 
εκςκαφζσ τουσ αποηθμιϊνονται με το άρκρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτθςθ ςυμπφκνωςθσ 
Επιςθμαίνεται ακόμθ ότι θ τιμι είναι γενικισ εφαρμογισ, ανεξάρτθτα από τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ 

ςε μια φάςθ ι περιςςότερεσ, που υπαγορεφονται από το πρόγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου ι άλλουσ 
τοπικοφσ περιοριςμοφσ.  
Χριςθ εκρθκτικϊν επιτρζπεται υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν λθφκεί οι απαραίτθτεσ εγκρίςεισ για 

τθ χριςθ των εκρθκτικϊν και δεν απαγορεφεται θ χριςθ τουσ από τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ του 
ζργου. 



 

Επιμζτρθςθ με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν και μζχρι τα όρια εκςκαφισ των εγκεκριμζνων 
ςυμβατικϊν ςχεδίων και ςφμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτθριςμοφ. Ππωσ και ςτθν περίπτωςθ 

γενικϊν εκςκαφϊν γαιϊν-θμιβράχου, ουδεμία αποηθμίωςθ καταβάλλεται ςτον Ανάδοχο για τισ επί 
πλζον εκςκαφζσ εκτόσ εάν ζχει δοκεί ειδικι εντολι από τθν Υπθρεςία.  Τιμι ανά κυβικό μζτρο  

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Εννζα ευρϊ & είκοςι λεπτά 

 Αρικμθτικά:             [9,20]  
 
Β’ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΩΝ –ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

1. Άρκρο Β-29.3.1 ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ C16/20  
 Καταςκευι ρείκρων, τραπεηοειδϊν τάφρων, ςτρϊςεων προςταςίασ ςτεγάνωςθσ 

γεφυρϊν κλπ με ςκυρόδεμα C16/20 
(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΔΟ-2532)  

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. τοκ 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). 

Θ 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 cm2 και των επιφανειακϊν εςοχϊν βάκουσ μζχρι 5 cm, αφαιρουμζνων όμωσ των 
κενϊν που διαμορφϊνονται με ςκοπό τθ μείωςθ του όγκου του ςκυροδζματοσ. 
Θ 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: 
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 
Καταςκευι κραςπζδων, ρείκρων, επενδεδυμζνων τραπεηοειδϊν και τριγωνικϊν τάφρων, 
κοιτοςτρϊςεων, επενδρφςεων κοίτθσ ρεμάτων, τοίχων που δεν ανικουν ςτθν κατθγορία 

"λεπτοτοίχων", ςτρϊςεων προςταςίασ ςτεγάνωςθσ γεφυρϊν κ.λ.π. με ςκυρόδεμα C16/20 άοπλο ι 
ελαφρϊσ οπλιςμζνο. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Ενενιντα τζςςερα ευρϊ & είκοςι λεπτά 
 Αρικμθτικά:                       [94,20] 
 

2. Άρκρο Β-30.3  ΧΑΛΤΒΔΙΝΟ ΟΠΛΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΩΝ  
  Χαλφβδινο δομικό πλζγμα B500C 

(Aνακεωρείται με το άρκρο ΥΔ-7018) 

Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ πάςθσ φφςεωσ 
καταςκευϊν, μορφισ διατομϊν και κατθγορίασ ςφμφωνα με τθν μελζτθ, διαμόρφωςι του 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" 



 

Θ 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, ανά κατθγορία οπλιςμοφ (χάλυβασ 
B500A, B500C και δομικά πλζγματα) 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 ςυνταςςονται 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 καμία περίπτωςθ δεν γίνεται αποδεκτόσ ο 

προςδιοριςμόσ του μοναδιαίου βάρουσ των ράβδων βάςει ηυγολογίου. 

Ονομ.  
διάμετροσ 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογισ  

Ονομ. 
διατομι  

(mm2) 

Ονομ.  
μάηα/ 
μζτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλοφρεσ και 

ευκυγραμμιςμζν
α προϊόντα 

Ηλεκτρο-

ςυγκολλθμζνα 
πλζγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στισ επιμετροφμενεσ μονάδεσ, πζραν τθσ προμικειασ, μεταφοράσ επί τόπου, διαμόρφωςθσ και 

τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ, περιλαμβάνονται ανθγμζνα τα ακόλουκα: 

 Θ ςφνδεςθ των ράβδων κατά τρόπο ςτερεό, ςε όλεσ ανεξάρτθτα τισ διαςταυρϊςεισ και όχι 

εναλλάξ, με ςφρμα πάχουσ ανάλογα με τθ διάμετρο και τθ κζςθ του οπλιςμοφ ι με 
θλεκτροςυγκόλλθςθ ςτθν περίπτωςθ εγχφτων παςςάλων.  



  

 Θ προμικεια του ςφρματοσ πρόςδεςθσ.  

 Θ προμικεια και τοποκζτθςθ αποςτατιρων (spacers) για τθν εξαςφάλιςθ του προβλεπόμενου 

από τθν μελζτθ πάχουσ επικάλυψθσ του οπλιςμοφ, κακϊσ και αρμοκλειδϊν (κατά ISO 15835-
2),. 

 Οι πλάγιεσ μεταφορζσ και θ διακίνθςθ του οπλιςμοφ ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο 
εργαςίασ.  

 Θ τοποκζτθςθ υποςτθριγμάτων (καβίλιεσ, αναβολείσ) και ειδικϊν τεμαχίων ανάρτθςθσ που 

τυχόν κα απαιτθκοφν (εργαςία και υλικά). 

 Θ απομείωςθ και φκορά του οπλιςμοφ κατά τθν κοπι και κατεργαςία .  

Τιμι ανά χιλιόγραμμο ςιδθροφ οπλιςμοφ τοποκετθμζνου ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 
ΕΥΩ Ολογράφωσ: Ζνα ευρϊ & δζκα πζντε λεπτά 
 Αρικμθτικά:                  [1,15]  
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
 
 

 
 

ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΘΣ 

Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ Τ.Τ.Υ.  
 

ΜΘΧ. ΜΘΧ. ΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΘ ΗΟΥΜΑ 
ΤΟΡΟΓΑΦΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ 
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