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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 
 
 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στην Πρόσκληση /∆ιακήρυξη. 

 
 

1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 
του υπόψη έργου. Οι τιµές µονάδος  περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα 
αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούµενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 
 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση µε το είδος και 
την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαµβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι: 

 
 1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαµβανοµένης και της επιβάρυνσης 
της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και 
εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήµου, όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες 
επιβαρύνσεις, που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου. 

 
Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό 
∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά 
στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία, η 
δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώµατα 
στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόµενους το 
δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. 
 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 
Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 πάνω στα 
εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται 
αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, καθώς και από 
τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 
453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του 
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∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) 
Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79). 
 
 1.1.2 Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών 
ενσωµατωµένων και µη, µετά των απαιτούµενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων 
µεταφορών, χαµένου χρόνου και σταλίας µεταφορικών µέσων και κάθε είδους µετακινήσεων 
µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά τους 
πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου. Οµοίως οι δαπάνες 
για µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και σταλίες 
µεταφορικών µέσων των περισσευµάτων και των ακατάλληλων προϊόντων ορυγµάτων και 
υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισµών, που θα ισχύουν, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης. 
 
 1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων 
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινού, εξαιρεσίµων, νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστηµονικού 
διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευµένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των 
εργοταξίων, των µηχανηµάτων, των συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται 
στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη 
έργου. 
 
 1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την 
οργάνωση, τη διαρρύθµιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου, µε 
όλες τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, 
τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης. 
 
 1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 
καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου και αποκατάστασης 
του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 
 
 1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και 
δοκιµών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή κρατικό εργαστήριο, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης. 
 
 1.1.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας παραγωγής 
προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων των δαπανών 
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισµού, 
υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά 
των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι 
τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του 
χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 
(ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε 
ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί 
προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας 
σύµβασης). 
 
 1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, 
µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες 
ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου. 
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 1.1.9 Οι δαπάνες αντιµετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας 
της οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες για τα µέτρα προστασίας 
όλων των όµορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης 
ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγµατα τρίτων, σε ρέµατα-ποτάµια κλπ καθώς και η δαπάνη ασφάλειας του έργου (Ε.Σ.Υ.) 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και µέχρι την οριστική παραλαβή του. Οι δαπάνες για τα 
µέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την 
οριστική παραλαβή τους.  
 
 1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ. 
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους 
"δοκιµαστικά τµήµατα", που προβλέπονται στους όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, δοκιµές, 
αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 
 
 1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας κάθε είδους µηχανήµατος ή 
άλλου εξοπλισµού (π.χ. ικριωµάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου, 
µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η 
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 
συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του 
χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους 
ανεξαρτήτως αιτίας, η αποµάκρυνσή τους µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το 
τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, 
ανταλλακτικά κλπ. 
 
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα, που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση 
των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για 
λειτουργία (έστω και αν δε χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε 
περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
 1.1.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης, µε τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε είδους υλικών 
λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και 
αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή 
εµπλουτισµού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που θα ισχύουν σύµφωνα µε τους 
περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
 1.1.13 Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και 
µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν 
εµπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, µη παράδοση περιοχών, που 
απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι 
αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του 
έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων, από τις αναγκαίες µετρήσεις 
(τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές 
προβλέπονται από το σύνολο των συµβατικών τευχών είτε αυτές αποζηµιώνονται ιδιαίτερα 
είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιµολογίου καθώς και λόγω των 
δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και 
λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή και 
µόνιµες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.). 
 
 1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων 
ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών 
µέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.: 
 



 4

 (1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους µικρότερου των 
5,0 µ., που τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχηµάτων και 
πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις αρµόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να 
γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η 
κατασκευή τέτοιων ορυγµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης. 

 
 (2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και 
οχηµάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, 
δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθηµερινή κάλυψη των 
ορυγµάτων, την ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγµάτων, την ενηµέρωση του 
κοινού, τη σήµανση, τη σηµατοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι 
δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες 
για την αποµάκρυνση των παραπάνω εγκαταστάσεων µετά την περαίωση των εργασιών 
και τη διαµόρφωση των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην Ε.Σ.Υ.. 

 
 1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και 
εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη 
µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών συναρµογής µε τις συνθήκες 
κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς 
και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο 
εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα 
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και 
γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται 
στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 
 
 1.1.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο του 
έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η 
σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα 
υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου 
µετρήσεις. 
 
 1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων 
οπλισµού (όπου αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται 
έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 
 
 1.1.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές 
τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες, που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους 
συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 
 
 1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την 
αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων οµβρίων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται οι κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον 
γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 
 
 1.1.20 Η δαπάνη τοποθέτησης ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του 
έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
 
 1.1.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών 
κλπ. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς 
όρους ορίζεται. 
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1.1.22 Οι δαπάνες για χρησιµοποίηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, 

κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε 
τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

 
 1.1.23 Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων 
στα διάφορα τµήµατα του έργου ακόµη και τα αποµακρυσµένα ή δυσπρόσιτα, για την 
κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων των δαπανών τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους καθώς 
και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους. 
 
 1.1.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των 
Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς 
και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την 
αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης 
των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 
 
 1.1.25 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης 
κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του 
έργου (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, 
µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων 
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 
 1.1.26 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 
 
 1.1.27 Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήµανσης και 
συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και 
ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και 
εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων 
κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών 
προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά την περαίωση 
των εργασιών, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
 1.1.28 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές 
επιστρώσεις επ' αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. πικούνισµα, σκούπισµα, 
καθαρισµός, άρση και µεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες 
κλπ. 
 
 1.1.29 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων 
αγωγών, φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που συµβάλλουν 
σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου). 
 
 1.1.30 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµειγµάτων, µελέτες 
ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 
 
 1.1.31 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες 
Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), 
εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 
 
 1.1.32 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία 
προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  
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 1.1.33 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, συµφωνητικών και γενικά όλες οι 
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του έργου. 
 
 1.1.34 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων φυσικών ή τεχνικών υδάτινων αγωγών, αγωγών αποχέτευσης 
και αποστράγγισης της περιοχής, ακόµη και στις περιπτώσεις που τα δίκτυα: 
 

(1) είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσµενείς µεταχειρίσεις. 
  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητά τους αν ο Ανάδοχος δε λάβει 
µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές κυρίως 
ή άλλες εργασίες. 

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

1.2 Στις τιµές µονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιµολογίου περιλαµβάνονται 
επίσης η αξία προµήθειας της καθαρής ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου, οι δαπάνες 
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς της από τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών µέχρι τη 
θέση επεξεργασίας της και µέχρι τη θέση ενσωµάτωσής της, η σταλία µεταφορικών µέσων και 
ο χαµένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη απαιτούµενη δαπάνη για την 
έντεχνη χρήση της (θέρµανση, παραγωγή διαλυµάτων κλπ). 

  
1.3 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα 

Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή 
υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, 
ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων 
κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, 
λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από κάθε είδους δυσχέρειες, είτε 
αυτές έχουν προβλεφθεί είτε όχι. 
 
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε 
ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των 
τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 
 

1.4 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

 
1.5   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που είναι παρεµφερείς προς εκείνες, 

που καλύπτονται από άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης) ή επιµετρώνται 
διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε 
αναγωγή των µεγεθών τους, µε τις εξής βάσεις αναγωγής: 

 
(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (οµβρίων, ακαθάρτων) 

από τσιµεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αµιαντοτσιµεντοσωλήνες 
 
   Για εσωτερική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και 
για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και µεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα 
γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος συµβατικού 
σωλήνα της αµέσως µικρότερης υπάρχουσας στο παρόν Τιµολόγιο εσωτερικής 
διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

 
     DN / DM  
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  όπου  DN: Εσωτερική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 
   DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος συµβατικού σωλήνα που περιλαµβάνεται 

στο παρόν Τιµολόγιο. 
   

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

 
 (2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 
 
   Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής 

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

 
     DN / 12 
 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 
 
 (3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 
   Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής 

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

 
     ΒN / 240  
  
                     όπου  ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης  ταινίας σε mm 
 
2. Όσον αφορά τα άρθρα των οικοδοµικών εργασιών ισχύουν οι γενικοί όροι που αναγράφονται       

             στο περιγραφικό τιµολόγιο κτηριακών έργων   
 
 

 
 

 

2.  ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

 
 
Άρθρο Α-2: ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α) 
 
 

Για τη γενική εκσκαφή, µετά της µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών 
και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και  κλίσεως πρανών, σε 
νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης 
εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το 
υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή και µε τα χέρια, εν 
ξηρώ ή µέσα σε νερό, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.  

 
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή: 



 8

- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ. µετά της µόρφωσης των 
πρανών και του πυθµένα τους,  

- για τη διευθέτηση χειµάρρων πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ, 
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 

των γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µέτρων, 
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών 

των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου  
- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  
 

Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εκσκαφής µε οποιοδήποτε µέσο ή και µε τα 

χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, µόρφωσης των παρειών, των 
πρανών και του πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού των αναβαθµών  

• διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο 
(χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε 
απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή 
επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και 
κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες 
θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε 
τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης των αποθέσεων σύµφωνα  µε 
τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής µελέτης 
• αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε 
συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης 
συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI), µανδροτοίχων από λιθοδοµή, γενικών 
λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών (θεµελίων ή ανωδοµής), κρασπεδορείθρων και 
στερεών εγκιβωτισµού, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών. 
• απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται 
καθώς και η δαπάνη εκθάµνωσης κοπής, ξερίζωσης και αποµάκρυνσης δένδρων 
ανεξαρτήτως περιµέτρου σε οποιαδήποτε απόσταση. 
• αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως 
περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
• συµπύκνωσης της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της 
Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα Π.Κ.Ε. σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε 
ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR (PROCTOR 
MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 180).  
• κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωµάτων µε κατάλληλες µεθόδους 
σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης  
• κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης κάθε 
είδους δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης 
των πρανών των Cut and Cover και των στοµίων σηράγγων και Cut and Cover 
• επανεπίχωσης (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος 
της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει 
απαίτηση συµπύκνωσης 
• καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, και την 
παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1. 
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Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης της 

εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου 
ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.  

 
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµένων γενικών 

εκσκαφών γαιών και ηµίβραχου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής 
των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι 
ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη 
µελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους λόγους. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ηµιβράχου µετά της µεταφοράς των 

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τέσσερα ευρώ και εβδοµήντα πέντε  λεπτά  
         (Αριθµητικά) : 4,75  
 
 
 
Άρθρο 22.02 : ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΝΩ∆ΟΜΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΟΛΙΘΟ∆ΟΜΗ ή  ΛΙΘΟ∆ΟΜΗ ή  
                         ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΗ  (ΣΧΕΤ) 

      (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 2204 ) 
 

 

 Καθαίρεση ανωδοµών αργολιθοδοµής ή πλήρους λιθοδοµής ή πλινθοδοµής πάσης φύσεως σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα 
ικριώµατα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης 
καθώς και η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιανδήποτε απόσταση χρειάζεται.. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.  
 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά  
         (Αριθµητικά) : 37,25 
 
 
 
Άρθρο 22.15 : ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ  
                              ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

           (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 2226 ) 
 

 
 

 Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
πλήν δαπέδων. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 
εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, µετά 
από τεµαχισµό του όγκου σκυροδέµατος, στις θέσεις φόρτωσης. 
 

22.15.01  Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 
 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ενενήντα έξι ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά  
         (Αριθµητικά) : 96,75  
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ΆΡΘΡΟ Α-9: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ  
                   (Αναθεωρείται µε το άρθρο  ΟΙΚ 2227) 

 
Για την πλήρη κατεδάφιση ολόσωµων περιφράξεων από οπλισµένο ή άοπλο σκυρόδεµα, ή 

από αργολιθοδοµές ή άλλα υλικά, ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος, µετά των 
φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς 
απόρριψη. 

 
 Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεµαχισµό της ολόσωµης 

περίφραξης ανωδοµής και θεµελίων, η δαπάνη για την επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων 
που θα δηµιουργηθούν λόγω των κατεδαφίσεων των θεµελίων, η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις 
και για τη µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόµενους 
από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση και αν βρίσκονται αυτοί από το έργο, η δαπάνη 
για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η δαπάνη για χαµένους χρόνους και κάθε 
είδους σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ, η δαπάνη για τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε 
είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού εδάφους, η δαπάνη προσκόµισης-αποκόµισης και χρήσης 
του απαιτούµενου εξοπλισµού, η δαπάνη για τα κάθε είδους µέτρα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, 
σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
Σηµειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει µε τήρηση όλων των κανόνων 

ασφαλείας και των σχετικών αστυνοµικών διατάξεων από την Ανάδοχο, την οποία βαρύνουν όλες οι 
ευθύνες. Είναι υποχρέωση της Αναδόχου η διερεύνηση και ο εντοπισµός κατάλληλων θέσεων 
απόθεσης των προϊόντων κατεδάφισης, για τις οποίες θα πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια των 
Αρµόδιων Αρχών. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και αν 
εξασφαλιστεί η δυνατότητα απόρριψης των προϊόντων κατεδάφισης.  

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους πραγµατικής πλήρως κατεδαφιζόµενης ολόσωµης περίφραξης 

ανεξαρτήτως πάχους και ύψους, µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι επτά ευρώ και είκοσι πέντε  λεπτά 
         (Αριθµητικά) : 27,25 
 
 
 
 
Άρθρο Α-10: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ  

(Αναθεωρείται µε το άρθροΟΙΚ-6448) 
 
 

Για την πλήρη κατεδάφιση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα και πασσάλους από 
οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους είτε επί τοιχείου ύψους µέχρι 1.00 µ από σκυρόδεµα, τοιχοποιία 
κλπ, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε 
απόσταση προς απόρριψη. 

  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεµαχισµό του τοιχείου 

ανωδοµής και θεµελίων είτε είναι από σκυρόδεµα είτε από οποιοδήποτε υλικό και της περίφραξης, η 
δαπάνη για την επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν λόγω των 
κατεδαφίσεων των θεµελίων, η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη µεταφορά όλων των 
κατεδαφισθέντων υλικών προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε 
οποιαδήποτε απόσταση και αν βρίσκονται αυτοί από το έργο, η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές 
εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η δαπάνη για χαµένους χρόνους και κάθε είδους σταλία 
αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ, η δαπάνη για τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά 
µέχρι τη στάθµη του φυσικού εδάφους, η δαπάνη προσκόµισης-αποκόµισης και χρήσης του 
απαιτούµενου εξοπλισµού, η δαπάνη για τα κάθε είδους µέτρα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, 
σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
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Σηµειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει µε τήρηση όλων των κανόνων 

ασφαλείας και των σχετικών αστυνοµικών διατάξεων από την Ανάδοχο, την οποία βαρύνουν όλες οι 
ευθύνες. Είναι υποχρέωση της Αναδόχου η διερεύνηση και ο εντοπισµός κατάλληλων θέσεων 
απόθεσης των προϊόντων κατεδάφισης, για τις οποίες θα πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια των 
Αρµόδιων Αρχών. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και αν 
εξασφαλιστεί η δυνατότητα απόρριψης των προϊόντων κατεδάφισης.  

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως κατεδαφιζόµενης περίφραξης επί εδάφους ή επί τοιχείου, 

ανεξαρτήτως ύψους, µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Έξι   ευρώ και  εξήντα  λεπτά 
         (Αριθµητικά) : 6,60 
 
 
 
 
 
Άρθρο Α-20: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1530) 
 
 

Για την πλήρη κατασκευή επιχώµατος οδού, µετά από προηγούµενο καθαρισµό του 
εδάφους έδρασης, µε µηχανήµατα, υλικά που θα προσκοµισθούν στη θέση κατασκευής των 
επιχωµάτων και µε µεθόδους και βαθµό συµπύκνωσης όπως προδιαγράφεται στους όρους 
δηµοπράτησης. Το άρθρο αφορά στην κατασκευή επιχώµατος µερικά ή ολικά, σε ύψος ή/και πλάτος, 
σε νέα ή υπάρχουσα κατασκευή για τη συµπλήρωσή της, από κατάλληλα γαιώδη ή βραχώδη υλικά 
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και µε µεθόδους και λοιπές απαιτήσεις, όπως προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ., 
στην Π.Τ.Π. Χ1 και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.  

 
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνονται οι δαπάνες για: 
 

1) Την κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος είτε είναι συνήθους είτε είναι 
αυξηµένου βαθµού συµπύκνωσης, όπως θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα -για 
βραχώδες επίχωµα- και στέψη, τα οποία θα συµπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% 
αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO Τ 180 
για τα γαιώδη επιχώµατα, ή σε βαθµό όπως αυτός, που προδιαγράφεται στην Τ.Σ.Υ. για τα 
βραχώδη επιχώµατα και σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν εφαρµογής της µεθόδου Συνεχούς Ελέγχου 
Συµπύκνωσης (CCC), που προβλέπει έλεγχο της συµπύκνωσης όλων των επιχωµάτων 
συνολικού ύψους από τον πόδα µέχρι το φρύδι άνω των πέντε (5) µέτρων, µε προσαρµογή 
κατάλληλων διατάξεων µέτρησης και συνεχούς καταγραφής των αποτελεσµάτων πάνω 
στους δονητικούς οδοστρωτήρες. 

 
2)  Την εργασία µόρφωσης και συµπύκνωσης του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων (µετά 

την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή ακαταλλήλων, τη συµπλήρωση 
κοιλωµάτων και την κατασκευή αναβαθµών), µέχρι βάθους τουλάχιστον 0,30 µ., σε βαθµό 
συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστον προς 
το 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 180. 
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3) Την κατασκευή και ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της "στρώσης έδρασης 
οδοστρώµατος", σε ποσοστό 95% της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR MODIFIED σύµφωνα µε τη 
µέθοδο AASHO T 180, µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή 
µε λείους κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια σύµφωνα 
και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
 Από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος", της οποίας συµβατικά η εργασία κατασκευής 

υπάγεται σ΄ αυτό το άρθρο, εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης 
οδοστρώµατος" (όπου υπάρχει), η οποία πληρώνεται µε την τιµή του αντίστοιχου άρθρου 
τιµολογίου. 

 
4) Την εργασία συµπύκνωσης λωρίδας πλάτους µέχρι 2 µ σε κάθε άκρο του ποδός των 

πρανών του επιχώµατος, πέραν της επιφάνειας έδρασής του. 
 
5) Την πιθανή επαύξηση του όγκου του επιχώµατος εξαιτίας συνίζησης, καθίζησης ή 

διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, που προβλέπει η µελέτη, για δυνατότητα 
συµπύκνωσης. 

 
6) Την επανεπίχωση εκσκαφών θεµελίων και τάφρων αγωγών εντός του σώµατος της οδού 

σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., που δεν αποζηµιώνονται µε ιδιαίτερο άρθρο τιµολογίου (π.χ. 
«Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών» κ.λ.π.) 
 

7) Την εγκατάσταση πλήρους δικτύου µαρτύρων καθίζησης σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την 
εκτέλεση κάθε είδους µετρήσεων και τη χρήση κάθε είδους µηχανικού µέσου για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.  
 
Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται: 
 
α)  Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, 

Cut and Cover, στοµίων σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π.), που θα πληρωθούν µε το σχετικό 
άρθρο του τιµολογίου. 

 
β) Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και τυχόν δηµιουργίας αναβαθµών που 

πληρώνονται αντίστοιχα µε τα άρθρα εκσκαφών του Τιµολογίου (χαλαρών εδαφών, 
γενικών εκσκαφών) 

 
γ) Η κατασκευή τυχόν εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα εφόσον αποζηµιώνεται µε 

άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου 
 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε γεωµετρικό όγκο έτοιµου, συµπυκνωµένου επιχώµατος σύµφωνα 

µε την Τ.Σ.Υ. µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την παρ. 6.5 
της Π.Τ.Π. Χ1. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο κατασκευής επιχώµατος συνήθους ή αυξηµένου βαθµού 

συµπύκνωσης. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ένα  ευρώ και οκτώ λεπτά  
         (Αριθµητικά) : 1,08  
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Άρθρο … : ΙΣΟΠΕ∆ΩΣΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1140) 

 
 ∆ια την πλήρη κατασκευή µορφώσεως και ισοπεδώσεως της επιφάνειας του 
καταστρώµατος οδού άνευ οδοστρώµατος κατά τα οριζόµενα εις Π.Τ.Π. 33 άνευ της δαπάνης 
προµήθειας και µεταφοράς τυχόν αναγκαίου δια την ισοπέδωση πρόσθετου υλικού. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Μηδέν ευρώ και πενήντα λεπτά   
         (Αριθµητικά) : 0,50 
 

 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
 
 

ΆρθροΒ-1:ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ - 
3,00 µ.  
 Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151) 

 
Για την πλήρη εκσκαφή µέχρι πλάτους 3 µ. θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, 

φρεατίων κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών, οχετών κάθε είδους (αποχέτευσης, αποστράγγισης, 
Ο.Κ.Ω., ηλεκτροφωτισµού κλπ.), για την εκσκαφή κάτωθεν αγωγών, για διερευνητικές τοµές 
εντοπισµού αγωγών-οχετών ΟΚΩ σε κάθε είδους έδαφος (γαιοηµίβραχο και βράχο), 
περιλαµβανοµένων και των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή 
κροκαλοπαγών και για οποιοδήποτε βάθος, µε αφετηρία µέτρησης του βάθους την άνω επιφάνεια 
σκάµµατος όπως αυτή ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., που εκτελείται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., ανεξάρτητα από 
τη χρήση ή όχι εκρηκτικών υλών, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό, µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο, ή ακόµα 
και µε τα χέρια.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη αντλήσεων και αντιµετώπισης των κάθε είδους 

επιφανειακών και υπόγειων νερών, η δαπάνη των κάθε είδους απαιτουµένων αντιστηρίξεων παρειών 
(µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις µε πασσαλοσανίδες κλπ), η δαπάνη 
µόρφωσης του πυθµένα και τµήµατος των παρειών αυτού ώστε να µπορούν να χρησιµεύσουν για τη 
διάστρωση σκυροδέµατος (π.χ. θεµέλια τεχνικών έργων, περιβλήµατα αγωγών κλπ) χωρίς τη χρήση 
πλευρικών ξυλοτύπων, η δαπάνη συµπύκνωσης του πυθµένα των θεµελίων, η δαπάνη διαµόρφωσης 
ή µη των δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών, η δαπάνη 
διαλογής, φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου και µεταφοράς αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση 
σύµφωνα µε υπόδειξη της Υπηρεσίας για οριστική αποµάκρυνση ή προσωρινή απόθεση στην 
περιοχή του έργου (µε την εν συνεχεία αποκοµιδή αυτών και την οριστική τοποθέτηση σε θέσεις 
κατασκευής επιχωµάτων του έργου) ή απ’ ευθείας οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής 
επιχωµάτων του έργου ή απόθεση παρά το σκάµµα για την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του 
σκάµµατος µετά την κατασκευή του τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού που κατασκευάζονται εκτός 
του σώµατος της οδού, καθώς και η δαπάνη για την επανόρθωση ζηµιών εξαιτίας ενδεχόµενων 
καταπτώσεων γειτονικών εδαφικών όγκων. 

  



 14

Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη για το κόψιµο τυχόν υπάρχοντος 
ασφαλτικού οδοστρώµατος µε κατάλληλη µέθοδο σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
(Ε.Σ.Υ. κλπ.), το κόψιµο, το ξερίζωµα και η αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η 
δαπάνη για την εκσκαφή παλιών οδοστρωµάτων, κρασπεδορείθρων µε το σκυρόδεµα έδρασής τους, 
πλακοστρώσεων και τσιµεντοστρώσεων (από άοπλο σκυρόδεµα), η δαπάνη για τις τυχόν 
απαιτούµενες γεφυρώσεις των εκσκαφών των τάφρων µε σιδηρές λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή 
άλλα έργα γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και για εξυπηρέτηση των παρόδιων 
ιδιοκτησιών και τέλος η δαπάνη για τις εργασίες επανεπίχωσης του αποµένοντος όγκου σκάµµατος 
µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 
 Η κατηγορία αυτή των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται 

για επιφάνεια µέχρι 100 µ2, ή µε πλάτος σκάµµατος το ανώτερο µέχρι 3,00 µ. ανεξάρτητα από την 
επιφάνεια κάτοψης (όπως λεπτοµερώς προσδιορίζεται στην Τ.Σ.Υ.) για οποιοδήποτε βάθος και για 
όλα τα τµήµατα των έργων της εργολαβίας. Εκσκαφές θεµελίων, τάφρων κλπ, πέραν του όγκου των 
εκσκαφών θεµελίων, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., όπου προβλέπονται από τη µελέτη ή 
εκτελούνται ύστερα από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, θα πληρώνονται µε την τιµή των άρθρων 
των γενικών εκσκαφών. Η εκσκαφή µετράται σε όγκο, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής θεµελίων τεχνικών έργων. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τέσσερα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά   
         (Αριθµητικά) : 4,14 
 
 
 
 
Άρθρο 64.26 : ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΙΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ΓΑΓΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο  ΟΙΚ 6428) 
 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι, χωρίς ειδικά τεµάχια, χρωµατισµένοι µε 
διπλή στρώση µινίου, Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 

 
64.26.03 Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι Φ 2  

 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :∆ώδεκα  ευρώ και εβδοµήντα λεπτά   
         (Αριθµητικά) : 12,70 
 
 
 
 
Άρθρο 64.31 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΤΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΠΗΣ 

10χ4 cm  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο  ΟΙΚ 6431) 

 
 

Προµήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσµατος (µετάλ ντεπλουαγιέ) οπής 10x4 cm 
και πάχους 3 mm, τοποθετηµένο σε σιδηρά κιγκλιδώµατα, µε ήλωση ή συγκόλληση.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) δικτυωτού ελάσµατος.  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τέσσερα  ευρώ και ενενήντα λεπτά   
         (Αριθµητικά) : 4,90 
 
 
 
Άρθρο 32.01 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ή 
ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο  ΟΙΚ 3215) 
 

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

 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα 
µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
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              32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25  

 
 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν είκοσι ευρώ και µηδέν λεπτά   
         (Αριθµητικά) : 120,00 
 
 
 
Άρθρο 32.02 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ  ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο  ΟΙΚ 3215) 

 
 

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

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για 
την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, 
οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η 
παρασκευή το µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε 
χρήση οποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό, 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  

 

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

 
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
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Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα 
µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
 

32.02.05 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατό τριάντα τρία ευρώ και µηδέν λεπτά   
         (Αριθµητικά) : 133,00 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 38.20 : ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ   

(Αναθεωρείται µε το άρθρο  ΟΙΚ 3873) 
 
 

 
 

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 959 και 
971 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 381Β / 24-03-2000), κάθε 
διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 

38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας S500 ή S500s 
 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ένα  ευρώ και είκοσι λεπτά   
         (Αριθµητικά) : 1,20 
 

 
 

 

Άρθρο 38.01 : ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ   
(Αναθεωρείται µε το άρθρο  ΟΙΚ 3801) 

 
 

    Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, σε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m. Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, 
σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι 
τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή 
φορτία χωρίς οποιαδήποτε παραµόρφωση και υποχώρηση του καλουπιού. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-
συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών 
που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα  τρία ευρώ και σαράντα λεπτά   
         (Αριθµητικά) : 13,40 
 
 
 
Άρθρο 47.04 : ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕ ΚΙΣΗΡΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 19χ15χ39 cm   

(Αναθεωρείται µε το άρθρο  ΟΙΚ 4714) 
 

 
 
Toιχοδοµές πάχους 15 cm µε διάκενους κισηροτοπλίνθους διαστάσεων 39Χ19Χ19 cm 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη 
του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του κονιάµατος, οι 
πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισµός 
του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµατα κονιαµάτων και κισηροπλίνθων. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  

 
47.04.02  Με τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου  
  
   

   
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι τρία ευρώ και τριάντα λεπτά   
         (Αριθµητικά) : 23,30 
 

 
Άρθρο 71.21 : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ – ΤΡΙΒΙ∆ΙΣΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ   

(Αναθεωρείται µε το άρθρο  ΟΙΚ 7121) 
 

 
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 
cm, σε τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 
(λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη 
από το έδαφος, και σε  ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ώδεκα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά   
         (Αριθµητικά) : 12,70 

 
 

Άρθρο……….. : ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ   
(Αναθεωρείται µε το άρθρο  Υ∆Ρ 6752) 

 

 
Προσαρµογή καλυµµάτων φρεατίων, δηλ. αφαίρεση των υπαρχόντων καλυµµάτων, 
επιµήκυνση ή καθαίρεση τµήµατος των λαιµών ή πλάκας των φρεατίων για την 
προσαρµογή τους στο υψόµετρο του δρόµου και επανατοποθέτηση του καλύµµατος.  
 
Στην εργασία περιλαµβάνεται κάθε υλικό και µικροϋλικό που θα χρειαστεί ως και κάθε 
απαραίτητη εργασία, όπως η περιµετρική εκσκαφή του καλύµµατος, η αφαίρεση της 
στεφάνης, η κατασκευή του απαραίτητου ξυλότυπου και η σκυροδέτηση της 
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επιµήκυνσης ή εναλλακτικά η καθαίρεση του υπάρχοντος λαιµού ή πλάκας και η πλήρη 
και σωστή επανατοποθέτηση του καλύµµατος όπως και κάθε πρόσθετη εργασία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά   
         (Αριθµητικά) : 50,00 

 
 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α Γ: Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
 
 
 
Άρθρο Γ-1.1: Υπόβαση µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β) 
 

Για την πλήρη κατασκευή υπόβασης οδοστρωµάτων µεταβλητού πάχους από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-150, µε συµπύκνωση κατά στρώσεις 
µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 0,10 µ, ανεξάρτητα από τη µορφή και 
έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της µεταφοράς των υλικών 
από οποιαδήποτε απόσταση. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και των 

λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαµένο χρόνο 
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης ώστε να 
προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας 
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της 
Π.Τ.Π. Ο-150 και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. 

 
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη στοιχείων γεωµετρικής χωροστάθµησης σε διατοµές 

πριν και µετά την κατασκευή των έργων, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη και τις 
παρ. 10.1 και 10.2 της Π.Τ.Π. Ο150. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένου όγκου πλήρους κατασκευής υπόβασης 

µεταβλητού πάχους, µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.  
 
 
ΕΥΡΩ    (Ολογράφως) : ∆έκα εννιά ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά 

             (Αριθµητικά) : 19,91 
 
 

Άρθρο Γ-1.2: Υπόβαση πάχους 0.10 µ (ΠΤΠ Ο-150) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3111.Β) 

 
 

Για την πλήρη κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωµάτων από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της ΠΤΠ Ο-150 συµπυκνωµένου πάχους 0.10 µ, ανεξάρτητα από 
τη µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της 
µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και των 
λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαµένο χρόνο 
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης ώστε να 
προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας 
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της 
Π.Τ.Π. Ο-150 και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. 

 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 10.1 και 10.3.1 της ΠΤΠ Ο-150. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 

0.10 µ, µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ύο ευρώ και είκοσι λεπτά 
         (Αριθµητικά) : 2,20 
 

 
 
 
 

Άρθρο Γ-2.2: Βάση πάχους 0,10µ. (ΠΤΠ Ο-155) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β) 

 
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωµάτων από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155, συµπυκνωµένου πάχους 0.10 µ, ανεξάρτητα από τη 
µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της µεταφοράς 
των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση . 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και των 

λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαµένο χρόνο 
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να 
προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, 
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της 
Π.Τ.Π. Ο-155 και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. 

  
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 10.1 και 10.3.1 της Π.Τ.Π Ο-155. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής βάσης συµπυκνωµένου πάχους 

0.10µ., µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 
                          (Αριθµητικά) : 2,26 

 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α  Γ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 
 
 

Άρθρο ∆-3: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110) 
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Για την πλήρη ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα 

τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της 
επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, η οποία θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΣ-11, Α-201 και Α-203 και τους όρους δηµοπράτησης.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του καθαρού (φωτιστικού) πετρελαίου, 

του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος, της ασφάλτου και των λοιπών 
απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλιών, χαµένου χρόνου 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου των έργων, η δαπάνη παρασκευής 
του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανσης, εναποθήκευσης, φύλαξης κλπ.), η δαπάνη καθαρισµού της 
επιφάνειας, που θα προεπαλειφθεί, µε αυτοκίνητη βούρτσα και µε τα χέρια, η δαπάνη µεταφοράς και 
διάχυσης του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα ασφάλτου 
(FEDERAL) µε την ενδεχόµενη επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση, η δαπάνη 
ενδεχόµενης διάστρωσης αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή προµήθειας και 
µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης, όπως και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που 
απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής προεπάλειψης. 

 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά 
         (Αριθµητικά) : 1,24 

 
 
 

Άρθρο ∆-6: ΑΣΦ/ΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΠΤΠ A265) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β) 

 
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού πάχους, που θα 

κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της 
επιφάνειας, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α 265, την Τ.Σ.Υ. και σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους 
δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα που παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη εγκατάσταση από 
παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατοµείου, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών σε ποσότητα και ποιότητα που θα 
καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε 
απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, 
η δαπάνη µεταφοράς του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση 
διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι χρόνοι 
φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης και συµπύκνωσής του 
καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α265, στην Τ.Σ.Υ και στους υπόλοιπους 
όρους δηµοπράτησης. Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη που τυχόν θα απαιτηθεί, για κάθε είδους 
προεργασία πάνω σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία τριγωνικών 
εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται 
από αυτές τις εργασίες κλπ.). Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η τυχόν 
απαιτούµενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα. 

 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 8.2 της Π.Τ.Π. Α 265.  
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Τιµή ενός τόνου ασφαλτοµίγµατος πλήρους κατασκευής ισοπεδωτικής στρώσης της 
Π.Τ.Π. Α 265 µεταβλητού πάχους, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη 
θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης. 
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα οκτώ  ευρώ και εβδοµήντα τρία  λεπτά 

 (Αριθµητικά) : 48,73 
 

 
 
 
Άρθρο ∆-4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120) 
 

Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης 
ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό 
διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, που θα 
εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α203 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των υλικών επί 

τόπου του έργου, όπως άσφαλτος, καθαρό πετρέλαιο, αντιυδρόφιλο παρασκεύασµα κλπ, µετά των 
φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας µεταφορικών µέσων, η 
δαπάνη θέρµανσης της ασφάλτου ή παρασκευής του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, ανάµιξη, 
αποθήκευση, φύλαξη κλπ.), η δαπάνη καθαρισµού της επιφάνειας, που πρόκειται να επικαλυφθεί µε 
συγκολλητική επάλειψη, µε αυτοκίνητη βούρτσα και τα χέρια, η δαπάνη µεταφοράς και διάχυσης 
του ασφαλτικού διαλύµατος ή ασφάλτου ή ασφαλτικού γαλακτώµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα 
ασφάλτου (FEDERAL) µε την ενδεχόµενη επαναθέρµανση του διαλύµατος ή της ασφάλτου πριν από 
τη διάχυση, όπως και κάθε άλλη απαιτούµενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Μηδέν ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 
         (Αριθµητικά) : 0,42 
 

 
 
 
 

Άρθρο ∆-8: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 µ (ΠΤΠ Α 265) 
Άρθρο 8.1  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση κοινής ασφάλτου  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β) 
 

 
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 

µ, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή 
της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-265 και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, µε 
ασφαλτόµιγµα που παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη εγκατάσταση µε αδρανή υλικά 
προερχόµενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατοµείου, µετά της µεταφοράς τους από 
οποιαδήποτε απόσταση. 
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών σε ποσότητα και ποιότητα που θα 
καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε 
απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, 
η δαπάνη µεταφοράς του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση 
διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι χρόνοι 
φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης και συµπύκνωσής του 
καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α265, στην Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους 
όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα. 

 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παρ. 8.1, 8.3 της Π.Τ.Π. Α 265.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου 

πάχους 0,05 µ, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής και 
του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης.  
  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Έξι ευρώ και τριάντα έξι  λεπτά 

 (Αριθµητικά) : 6,36 
 

 
 

 
 

Ηράκλειο 06-04-2011 
 
 

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                     Ο Συντάκτης 

          Ο  ∆/ντης Τεχνικών Έργων 

   

 

 

                Φωσκολάκης Βαγγέλης                              ∆έσποινα Βαλύρη  

       Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Α΄ βαθµό      Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 
 
 


