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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 Σεφχθ 
Δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. 

1. Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Σιμολογίου 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 Σεφχθ 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 μθ μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του 
παρόντοσ. 

φμφωνα με τα παραπάνω, με τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου  προκφπτει το 
προχπολογιηόμενο άμεςο κόςτοσ του Ζργου, δθλαδι το ςυνολικό κόςτοσ των επί μζρουσ 
εργαςιϊν ι λειτουργιϊν, οι οποίεσ ςυνκζτουν το φυςικό αντικείμενο του Ζργου. τισ τιμζσ 
μονάδοσ αυτζσ, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 

1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματουμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ζξοδα 
εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ, κ.λ.π., πλθν του Φ.Π.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 Σιμολογίου.  

 Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία μεταφορικϊν 
μζςων) των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν και λοιπϊν υλικϊν, ςε 
κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Περιβαλλοντικϊν 
Όρων, ςφμφωνα με τθν Ε..Τ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

 Σο κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ, των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 
κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεφονται με τθν Εγκφκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του 
τιμολογίου. 

 Ωσ «κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ» νοείται το κόςτοσ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου 
χϊρου από τθν παράδοςθ των υλικϊν αυτϊν και τθν επζκεινα διαχείριςι τουσ. 

1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (ςτο 
Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ 
οργανιςμοφσ, κ.λ.π.), δϊρων εορτϊν, επιδομάτων που κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ 
εκάςτοτε υλλογικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ (αδείασ, οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ 
εργαςίασ, εξαιρζςιμων αργιϊν, κ.λ.π.), νυκτερινισ απαςχόλθςθσ (πλθν των ζργων που θ 
εκτζλεςι τουσ προβλζπεται κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται ιδιαιτζρωσ), κ.λ.π., του 
πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ (εργατοτεχνικοφ όλων των ειδικοτιτων οδθγϊν και χειριςτϊν 
οχθμάτων και μθχανθμάτων, τεχνιτϊν ςυνεργείων, επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και των 
επιςτατϊν με εξειδικευμζνο αντικείμενο, θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται για τθν 
καταςκευι του ζργου, επί τόπου ι οπουδιποτε αλλοφ. 

1.4 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία εργοταξιακοφ 
εργαςτθρίου, εάν προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων και τθν εκτζλεςθ 
ελζγχων και δοκιμϊν, είτε ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ 
εγκρίςεωσ τθσ Τπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

1.5 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ προκαταςκευαςμζνων 
ςτοιχείων, εφ’ όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτθμάτων 
παραγωγισ κραυςτϊν υλικϊν (ςπαςτθροτριβείο), ςκυροδζματοσ, αςφαλτομιγμάτων, κ.λ.π., 
ςτον εργοταξιακό χϊρο ι εκτόσ αυτοφ.  

τισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ καταςκευι 
των υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ εγκατάςταςθ του απαιτουμζνου 
κατά περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ 
και μεταφορζσ των πρϊτων υλϊν ςτθν μονάδα και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ 
κζςεισ ενςωμάτωςισ τουσ ςτο Ζργο, κακϊσ και θ αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων 
μετά το πζρασ των εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ (βάςεισ, τοιχία, κ.λ.π. 
καταςκευζσ από ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλλο υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε 
βακμό αποδεκτό από τθν Τπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Περιβαλλοντικοφσ όρουσ.  

Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων ζχουν 
εφαρμογι ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α)  Όταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από το 
Δθμόςιο 



 

   

(β)  Όταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο Ανάδοχοσ, 
αλλά ζχει δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για τισ ανάγκεσ του 
ςυγκεκριμζνου ζργου. 

1.6 Σα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα μεταφορικά 
μζςα, τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, 

1.7 Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ 
και τθν λιψθ των απαιτουμζνων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ 
των όμορων καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, τθσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων 
εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ αποφυγισ βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, τθσ 
αποφυγισ ρφπανςθσ ρεμάτων, ποταμϊν, ακτϊν, κ.λ.π., κακϊσ και οι δαπάνεσ των μζτρων 
προςταςίασ των ζργων ςε κάκε φάςθ τθσ καταςκευισ τουσ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ 
(εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ, ικριϊματα, ςκυροδετιςεισ, κ.λ.π.) και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι 
τουσ.  

1.8 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των πάςθσ φφςεωσ 
‘’δοκιμαςτικϊν τμθμάτων’’ που προβλζπονται ςτθν Σ..Τ. και τουσ λοιποφσ όρουσ 
δθμοπράτθςθσ (μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ 
μθχανθμάτων, εργαςία, κ.λ.π.) 

1.9 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ μθχανικοφ 
εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για ςυγκεκριμζνεσ 
εργαςίεσ/λειτουργίεσ του ζργου, ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ 
οποίεσ περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά επί τόπου, θ ςυναρμολόγθςθ (όταν 
απαιτείται), θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ, θ αςφάλιςθ, οι αποδοχζσ οδθγϊν, χειριςτϊν, βοθκϊν 
και τεχνιτϊν, τα καφςιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλϊςιμα, τα ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι 
μετακινιςεισ ςτον χϊρο του ζργου, οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, οι πάςθσ φφςεωσ 
ςταλίεσ και κακυςτεριςεισ (που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Κυρίου του Ζργου), θ 
αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν απαιτείται) και θ απομάκρυνςι τουσ από το Ζργο.  

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

1.10 Οι δαπάνεσ προμθκείασ ι παραγωγισ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ ςτθ κζςθ 
ενςωμάτωςθσ και τυχόν προςωρινϊν αποκζςεων και επαναφορτϊςεων αδρανϊν υλικϊν 
προζλευςθσ λατομείων, ορυχείων, κ.λ.π., πλθν των περιπτϊςεων που ςτα οικεία άρκρα του 
παρόντοσ Σιμολογίου αναφζρεται ρθτά ότι θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαίτερα (άρκρα που 
επιςθμαίνονται με αςτερίςκο **+).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ, ανάμιξθσ ι εμπλουτιςμοφ των υλικϊν, ϊςτε να 
ανταποκρίνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Μελζτθ του Ζργου προδιαγραφζσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων  

1.11 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων και 
προςωπικοφ που οφείλονται: 

(α)  ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ.λ.π.),  

(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 (ΤΠ.ΠΟ., Δ.Ε.Η., ΔΕΤΑx, κ.λ.π.),  



 

   

(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 Σιμολογίου, 

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

(η) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου 
για οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου και 
υποδομϊν, βλάβεσ ςε άλλα ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων, κ.λ.π.). 

1.12 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων ςτισ 
κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται απαραίτθτο 
από τθν Τπθρεςία ι τισ αρμόδιεσ Αρχζσ. 

(2) Οι δαπάνεσ λιψθσ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία 
πεηϊν και οχθμάτων ςτθν περίμετρο των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπου 
απαιτείται, ιτοι για τθν περίφραξθ των ορυγμάτων και γενικά των χϊρων εκτζλεςθσ 
εργαςιϊν, τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ, τθν ςιμανςθ και φωτεινι ςθματοδότθςθ του 
εργοταξιακοφ χϊρου (πλθν εκείνθσ που προκφπτει από μελζτθ ςιμανςθσ και τιμολογείται 
ιδιαιτζρωσ), τθν προςωρινι διευκζτθςθ και αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ κ.λ.π., κακϊσ 
και οι δαπάνεσ για τθν απομάκρυνςθ των παραπάνω προςωρινϊν καταςκευϊν και 
ςιμανςθσ μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν και τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ 
ςιμανςθσ. 

1.13 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, αναπαςςαλϊςεων, 
πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν 
αφετθριϊν, κ.λ.π.) που απαιτοφνται για τθν χάραξθ των επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, οι 
δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ (όταν απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων 
τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ ανάγλυφο του εδάφουσ ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ), 
καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ 
εμποδίων ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. 
υπάρχοντα κεμζλια, υψθλόσ ορίηοντασ υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ 
Ωφελείασ *ΟΚΩ+),  

1.14 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που απαντϊνται ςτο 
χϊρο του ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ με τοπογραφικζσ μεκόδουσ 
κακϊσ και οι δαπάνεσ λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων κατ’ αντιπαράςταςθ με εκπρόςωπο τθσ 
Τπθρεςίασ και ςφνταξθσ των πάςθσ φφςεωσ επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν 
που κα υποβλθκοφν ςτθν Τπθρεςία προσ ζλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ. 

1.16 Οι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ των οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ με τα ςτοιχεία των εντοπιηομζνων 
με ερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (πλθν των αντλιςεων κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν εντόσ κοίτθσ 
ποταμϊν ι ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα παροχζτευςθσ προσ φυςικό ι 
τεχνθτό αποδζκτθ υδάτων) κακϊσ και των προςωρινϊν διευκετιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ 
των επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν ϊςτε να προςτατεφονται τόςο τα 



 

   

καταςκευαηόμενα όςο και τα υπάρχοντα ζργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν 
προβλζπεται διαφορετικά ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.18 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και ευρεςιτεχνιϊν που 
εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

1.19 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα διάφορα 
τμιματα του ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα απαιτθκεί ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο των εργαςιϊν, όταν δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποξιλωςθσ των προςωρινϊν καταςκευϊν και 
περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ των χϊρων (προςβάςεων, προςπελάςεων, δαπζδων 
εργαςίασ, κ.λ.π.) εκτόσ εάν υπάρχει ζγγραφθ αποδοχι τθσ Τπθρεςίασ για τθν διατιρθςι τουσ. 

1.20 Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων Ο.Κ.Ω. που 
διαςχίηουν εγκάρςια τα ορφγματα ι επθρεάηονται τοπικά από τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, Σθν 
αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν και φκορϊν ςτα δίκτυα αυτά κα φζρει, τόςο 
αςτικά όςο και ποινικά και μζχρι περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του Ζργου. 

1.21 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι αποηθμιϊςεισ για 
κάκε είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων 
μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, ερπυςτριοφόρων μθχανθμάτων, κ.λ.π.) που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ 
των ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ Τπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν διατάξεων και 
γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ: Οι πάςθσ φφςεωσ 
δαπάνεσ για τισ εργοταξιακζσ οδοφσ που προκφπτουν από τθ μεκοδολογία καταςκευισ του 
Αναδόχου και απαιτοφνται για τθν αςφαλι διακίνθςθ εξοπλιςμοφ και υλικϊν καταςκευισ του 
Ζργου (μίςκωςθ ι εξαςφάλιςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ από ιδιωτικι ζκταςθ, καταςκευι των 
οδϊν ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, ςυντιρθςθ), κακϊσ και οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ των 
αναγκαίων χϊρων απόκεςθσ των πλεοναηόντων ι ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν 
(καταβολι τιμιματοσ προσ ιδιοκτιτεσ, αν απαιτείται, εξαςφάλιςθ ςχετικϊν αδειϊν, καταςκευι 
οδϊν προςπζλαςθσ ι επζκταςθ ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν) και θ τελικι διαμόρφωςθ των 
χϊρων μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ 
όρουσ. 

1.23 Οι δαπάνεσ των προεργαςιϊν ςτισ παλιζσ ι νζεσ επιφάνειεσ οδοςτρωμάτων για τθν εφαρμογι 
αςφαλτικϊν επιςτρϊςεων επ' αυτϊν, όπωσ π.χ. ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, δθμιουργία οπϊν 
αγκφρωςθσ (πικοφνιςμα), κακϊσ και οι δαπάνεσ μεταφοράσ και απόκεςθσ των προϊόντων που 
παράγονται ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω εργαςιϊν. 

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

1.25 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να εκπονθκοφν 
από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων και 
αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ ικριωμάτων, κ.λ.π. 

1.26 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, 
τθν Πολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ 
πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.27 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ των 
υπαρχόντων ςτθν περιοχι του Ζργου δικτφων (δίκτυα φδρευςθσ, άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και 



 

   

αποςτράγγιςθσ, τάφροι, διϊρυγεσ, υδατορζματα, κ.λ.π.), τα οποία επθρεάηονται από τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν, και ιδιαίτερα όταν: 

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

(2) κα επιβαρυνκεί υπζρμετρα θ λειτουργικότθτα των δικτφων αν ο Ανάδοχοσ δεν λάβει 
μζτρα για να αποτρζψει τθν είςοδο φερτϊν υλϊν από τισ χωματουργικζσ, κυρίωσ, ι 
άλλεσ εργαςίεσ. 

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Σιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ οι οποίεσ δεν 
μποροφν να κατανεμθκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ αλλά αφοροφν ςυνολικά το κόςτοσ του ζργου 
όπωσ, κρατιςεισ ι υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ 
εργοταξίων, φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, 
ζξοδα λειτουργίασ γραφείων, κ.λ.π., τα επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το προςδοκϊμενο 
κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Σο ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) του προχπολογιςμοφ των 
εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Σιμολογίου Προςφοράσ του αναδόχου, ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και διακρίνεται ςε: 

(α)  τακερά ζξοδα, δθλαδι άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα οποία 
περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

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

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

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

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

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

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

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

(8) Οι δαπάνεσ ςυμπλιρωςθσ των ΑΤ/ΦΑΤ (χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ/Φάκελοσ 
Αςφάλειασ και Τγείασ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

(9) Για φόρουσ. 

(10) Για εγγυθτικζσ. 



 

   

(11) Αςφάλιςθσ του ζργου. 

(12) Προςυμβατικοφ ςταδίου. 

(13) Διάκεςθσ μζςων ατομικισ προςταςίασ. 

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

(β)  Χρονικϊσ ςυνθρτθμζνα ζξοδα, δθλαδι εξαρτϊμενα από τθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα 
οποία περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

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

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

(3) Νομικισ υποςτιριξθσ  

(4) Εξωτερικϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων με ad hoc  μετάκλθςθ 

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

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

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

(8) υντιρθςθσ του ζργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Σόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ και γενικότερα χρθματοοικονομικό κόςτοσ 

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

  Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.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 Σιμολόγιο, 
αποδεκτά όμωσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ι εργαςιϊν που επιμετρϊνται 
διαφορετικά, οι εργαςίεσ αυτζσ είναι δυνατόν να αναχκοφν ςε άρκρα του παρόντοσ 
Σιμολογίου με αναγωγι των μεγεκϊν τουσ ςφμφωνα με το ακόλουκο παράδειγμα: 

(1) Διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων, αγωγοί αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από 
ςκυρόδεμα, PVC, κ.λ.π. 



 

   

Για ονομαςτικι διάμετρο DN χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα διαφορετικι από τισ αναφερόμενεσ 
ςτα υποάρκρα των αντιςτοίχων άρκρων του παρόντοσ Σιμολογίου 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 Σιμολόγιο 
ονομαςτικισ διαμζτρου, με βάςθ το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαςτικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα 

   DM:  Η αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςωλινα που περιλαμβάνεται ςτο παρόν 
Σιμολόγιο. 

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: Σο πάχοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε mm. 

 

(3) τεγάνωςθ αρμϊν με ταινίεσ τφπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτοσ ΒN χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ μεγαλφτερο από το πλάτοσ τθσ ςυμβατικισ ταινίασ 
του παρόντοσ Σιμολογίου (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: Σο πλάτοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε mm 

Παρεμφερισ πρακτικι μπορεί να ζχει εφαρμογι και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ άρκρων του 
παρόντοσ Σιμολογίου. 

Όπου ςτα επιμζρουσ άρκρα υπάρχει αναφορά ςε ΕΣΕΠ των οποίων ζχει αρκεί με απόφαςθ θ 
υποχρεωτικι εφαρμογι, θ ςχετικι αναφορά μπορεί να αντιςτοιχίηεται με αναφορά ςε ΠΕΣΕΠ 
ι άλλο πρότυπο που κα περιλαμβάνεται ςε ςχετικό πίνακα ςτουσ γενικοφσ όρουσ του 
παρόντοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

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

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

3
.km 

 

ε αςτικζσ περιοχζσ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,28   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21   

Εκτόσ πόλεωσ   

 · οδοί καλισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,20   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,25   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακζσ οδοί   

 - απόςταςθ < 3 km 0,22   

 - απόςταςθ ≥ 3 km 0,20   

Πρόςθετη τιμή για παρατεταμζνη αναμονή 
φορτοεκφόρτωςησ (αςφαλτικά, εκςκαφζσ κεμελίων 
και χανδάκων, μικρισ κλίμακασ εκςκαφζσ) 

0,03 

 
 
Oι τιμζσ αυτζσ ζχουν εφαρμογι ςτον προςδιοριςμό τθσ τιμισ του αςτερίςκου **+ των άρκρων του 
παρόντοσ τιμολογίου των οποίων οι εργαςίεσ επιμετρώνται ςε κυβικά μζτρα (m

3
), κατά τον τρόπο 

που κακορίηεται ςε ζκαςτο άρκρο.  
 

Σε καμία περίπτωςθ δεν εφαρμόηεται ςυντελεςτισ επιπλιςματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ 
προςαφξθςθ και ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςθ τα επιμετροφμενα m

3
 κάκε εργαςίασ, όπωσ 

κακορίηεται ςτο αντίςτοιχο άρκρο. 
 

Η δαπάνθ του μεταφορικοφ ζργου, όπωσ προςδιορίηεται ςτο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΔΟ), 
προςτίκεται ςτθν τιμι βάςεωσ των άρκρων που επιςθμαίνονται με **+, και ανακεωρείται με βάςθ 
τον εκάςτοτε κακοριηόμενο κωδικό ανακεώρθςθσ (δεν προβλζπεται άλλθ, ιδιαίτερθ ανακεώρθςθ 
του μεταφορικοφ ζργου). 

 
 



 

   

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

 

 
Άρθρο 1ο  
Α-1   ΕΚΚΑΦΕ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1110)  
 

Εκςκαφι, με τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, φυτικϊν γαιϊν, ιλφοσ, τφρφθσ και λοιπϊν 
επιφανειακϊν ακαταλλιλων εδαφϊν οποιουδιποτε βάκουσ και πλάτουσ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ, είτε 
για τθν ζδραςθ επιχωμάτων και εξυγιαντικϊν ςτρϊςεων είτε για το διαχωριςμό τουσ από τα υπόλοιπα, 
κατάλλθλα για τθν καταςκευι επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων. 

 
τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προςζγγιςθ των μεταφορικϊν μζςων και μθχανθμάτων, και θ εκςκαφι με κάκε μζςον,  

 θ εκρίηωςθ, θ κοπι και θ απομάκρυνςθ κάμνων και δζνδρων οποιαςδιποτε διαμζτρου (πλθν 
εκείνων που κα παραδοκοφν προσ εκμετάλλευςθ),  

 θ απομάκρυνςθ και αποςτράγγιςθ των υδάτων και θ μόρφωςθ παρειϊν και ςκάφθσ,  

 θ διαλογι των προϊόντων εκςκαφισ,  

 οι κάκε είδουσ φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιαδιποτε 
απόςταςθ, είτε για προςωρινι απόκεςθ, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν ωσ φυτικζσ γαίεσ ςτο 
ζργο είτε για απόρριψθ ςε επιτρεπόμενεσ κζςεισ εφόςον αυτά κρικοφν ακατάλλθλα για φυτικά, ι 
πλεονάηοντα, 

 οι τυχόν ενδιάμεςεσ φορτοεκφορτϊςεισ και μετακινιςεισ, αν τυχόν καταλθφκεί ο απαιτοφμενοσ 
χϊροσ των προςωρινϊν αποκζςεων από τθν εκτζλεςθ των υπολοίπων εργαςιϊν, κακϊσ και 
διαμόρφωςι τουσ ςε ςειράδια και θ διαφφλαξι τουσ μζχρι ν χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο.  

ε περίπτωςθ πλεοναηόντων ι ακαταλλιλων προϊόντων ςτθν τιμι περιλαμβάνεται, εκτόσ από τθ 
μεταφορά τουσ, και θ διαμόρφωςι τουσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΕΣΕΠ 02-01-02-00 και των 
περιβαλλοντικϊν όρων του ζργου.  

 
Επιμζτρθςθ με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν. 

 
Σιμι ανά κυβικό μζτρο. 
 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  Ζνα και εβδομήντα λεπτά 
 Αριθμητικά:             1,70            
 
 
 
 
 

Άρθρο 2ο  
Α-18  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ  

 
Προμικεια και μεταφορά επί τόπου των ζργων από οποιαδιποτε απόςταςθ, δανείων χωμάτων είτε για 
τθν καταςκευι νζου επιχϊματοσ είτε για τθ διαπλάτυνςθ ι ανφψωςθ υπάρχοντοσ επιχϊματοσ είτε για 
τθν επανεπίχωςθ κεμελίων, τάφρων, C&C, κ.λ.π.  

 
τθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται: 



 

   

 οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ και διαδικαςίεσ για τθν ανάπτυξθ λατομείου ι δανειοκαλάμου,  

 θ εκκάμνωςθ, εκρίηωςθ και κοπι δζνδρων οποιαςδιποτε περιμζτρου, θ αφαίρεςθ των φυτικϊν 
γαιϊν και γενικά των ακατάλλθλων επιφανειακϊν ι μθ ςτρωμάτων και θ απομάκρυνςι τουσ ςε 
οποιαδιποτε απόςταςθ,  

 θ εκςκαφι για τθν απόλθψθ των δανείων,  

 οι φορτοεκφορτϊςεισ, θ ςταλία των αυτοκινιτων και θ μεταφορά των δανείων από οποιαδιποτε 
απόςταςθ ςτον τόπο του ζργου,  

 οι τυχόν απαιτοφμενεσ αντλιςεισ υδάτων  

Η εργαςία κα εκτελείται ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν ΕΣΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξθ - 
εκμετάλλευςθ λατομείων και δανειοκαλάμων". 

 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο δανείων, που επιμετράται ςε όγκο καταςκευαςμζνου επιχϊματοσ με λιψθ 
αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν. 
 

 

Α-18 :  Δάνεια θραυςτών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίασ Ε4 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510) 

 

 
 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  Δφο και εβδομήντα τζςςερα λεπτά 
 Αριθμητικά:          2,74            
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 3ο  
Α-20   ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΠΙΧΩΜΑΣΩΝ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530) 
 

Καταςκευι επιχϊματοσ οδοφ ι ςυμπλιρωςθ υπάρχοντοσ, μετά από προθγοφμενο κακαριςμό του 
εδάφουσ ζδραςθσ, με χριςθ υλικϊν που κα προςκομιςκοφν επί τόπου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του 
ζργου και τθν ΕΣΕΠ 02-07-01-00 "Καταςκευι επιχωμάτων" 
 

τθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται: 

 Η καταςκευι όλων των τμθμάτων του επιχϊματοσ, ςυνικουσ ι αυξθμζνου βακμοφ ςυμπφκνωςθσ, 
όπωσ κεμζλιο, πυρινασ, μεταβατικό τμιμα βραχϊδουσ επιχϊματοσ, τα οποία κα ςυμπυκνϊνονται 
ςε ποςοςτό 90% και 95% αντίςτοιχα τθσ ξθράσ φαινόμενθσ πυκνότθτασ που επιτυγχάνεται 
εργαςτθριακά κατά τθν τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΣ EN 13286-2) 
για τα γαιϊδθ επιχϊματα, ι ςτον βακμό που προδιαγράφεται ςτθν μελζτθ για τα βραχϊδθ 
επιχϊματα.  

 Η μόρφωςθ και ςυμπφκνωςθ του εδάφουσ ζδραςθσ των επιχωμάτων, ςε βακμό ςυμπφκνωςθσ κατ' 
ελάχιςτον 90% τθσ πυκνότθτασ, που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά κατά τθν τροποποιθμζνθ δοκιμι 
Proctor. 

 Η καταςκευι τθσ "ςτρϊςθσ ζδραςθσ οδοςτρϊματοσ", ςυμπυκνωμζνθσ ςε ποςοςτό 95% τθσ ξθράσ 
φαινόμενθσ πυκνότθτασ που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά κατά τθν τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor, 
με κατάλλθλο αρικμό διελεφςεων οδοςτρωτιρα ελαςτιχοφόρου ι με λείουσ κυλίνδρουσ, ϊςτε να 
διαμορφωκεί μια λεία "ςφραγιςτικι" επιφάνεια. 

Εξαιρείται θ καταςκευι τθσ "ςτρϊςθσ ςτράγγιςθσ οδοςτρϊματοσ" (όπου υπάρχει), θ οποία 
τιμολογείται με το αντίςτοιχο άρκρο του τιμολογίου. 



 

   

 Η ςυμπφκνωςθ λωρίδασ εδάφουσ πλάτουσ μζχρι 2,0 m εκατζρωκεν των ποδϊν του επιχϊματοσ. 

 Η τυχόν επαφξθςθ του όγκου του επιχϊματοσ λόγω ςυνίηθςθσ, κακίηθςθσ ι διαπλάτυνςισ του 
πζραν των ορίων που προβλζπει θ μελζτθ. 

 Η προμικεια και τοποκζτθςθ μαρτφρων ελζγχου υποχωριςεωσ των υψθλϊν επιχωμάτων, 
ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ, θ εξάρτθςι τουσ από χωροςτακμικζσ αφετθρίεσ 
(repairs) εκτόσ τθσ ηϊνθσ επιχϊματοσ, θ εκτζλεςθ  τοπογραφικϊν μετριςεων ακριβείασ και θ 
καταχϊρθςι τουσ ςε φφλλα ελζγχου, κακϊσ και θ εκτζλεςθ τριϊν μετριςεων ςε χρόνουσ που κα 
κακορίςει θ Τπθρεςία. 

τθν τιμι του παρόντοσ άρκρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρϊνται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία 
άρκρα του τιμολογίου: 

 

 Σα μεταβατικά επιχϊματα πίςω από τεχνικά ζργα (γζφυρεσ, θμιγζφυρεσ, τοίχοι, οχετοί, Cut and 
Cover, ςτόμια ςθράγγων, αγωγοί, κ.λ.π.)  

 Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ του εδάφουσ ζδραςθσ και δθμιουργίασ αναβακμϊν   

 Η καταςκευι εξυγιαντικισ ςτρϊςθσ υπό τα επιχϊματα   

Επιμζτρθςθ  με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν  

Σιμι ανά κυβικό μζτρο  
 
 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  Ζνα και πζντε λεπτά 
       Αριθμητικά:         1,05   
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΡΩΙΑ 

 
 

Άρθρο 4ο  
Γ-1.2   Τπόβαςη οδοςτρωςίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β) 
 

Καταςκευι ςτρϊςθσ υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m από κραυςτά αδρανι 
υλικά ςτακεροποιουμζνου τφπου ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 05-03-03-00 "τρϊςεισ οδοςτρωμάτων από 
αςφνδετα αδρανι υλικά", ανεξάρτθτα από τθ μορφι και τθν ζκταςθ τθσ επιφάνειασ καταςκευισ, ςε 
υπαίκρια ι υπόγεια ζργα. 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια των αδρανϊν και του νεροφ διαβροχισ,  

 θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,  

 θ διάςτρωςθ, διαβρoxι και πλιρθσ ςυμπφκνωςθ, ϊςτε να προκφψει θ προβλεπόμενθ από τθν 
μελζτθ γεωμετρικι επιφάνεια. 

Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο ςτρϊςθσ υπόβαςθσ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  Ζνα και τριάντα εννζα λεπτά 
       Αριθμητικά:          1,39  
 

 



 

   

 
 
 

Άρθρο 5ο  
Γ-2.2  Βάςη πάχουσ 0,10 m (ΠΣΠ Ο-155) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) 
 

Καταςκευι ςτρϊςθσ βάςθσ οδοςτρωςίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m από κραυςτά αδρανι 
υλικά ςτακεροποιουμζνου τφπου ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 05-03-03-00 "τρϊςεισ οδοςτρωμάτων από 
αςφνδετα αδρανι υλικά", ανεξάρτθτα από τθ μορφι και τθν ζκταςθ τθσ επιφάνειασ καταςκευισ, ςε 
υπαίκρια ι υπόγεια ζργα. 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια των αδρανϊν και του νεροφ διαβροχισ,  

 θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,  

 θ διάςτρωςθ, διαβρoxι και πλιρθσ ςυμπφκνωςθ, ϊςτε να προκφψει θ προβλεπόμενθ από τθν 
μελζτθ γεωμετρικι επιφάνεια. 

Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο ςτρϊςθσ βάςθσ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m  

 
ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  Ζνα και ςαράντα εννζα λεπτά 
       Αριθμητικά:         1,49   

 
 
 

Άρθρο 6ο  
Γ-5  ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΕΙΜΑΣΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3311.Β) 
 

Καταςκευι ςτρϊςεων ερείςματοσ οποιουδιποτε πάχουσ από κραυςτό υλικό λατομείου, ςφμφωνα 
με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 05-03-03-00 "τρϊςεισ οδοςτρωμάτων από αςφνδετα αδρανι υλικά". 

 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται: 

 θ προμικεια των απαιτουμζνων υλικϊν,  

 θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,  

 οι φορτοεκφορτϊςεισ και θ ςταλία των αυτοκινιτων,  

 θ διάςτρωςθ, θ διαβρoxι και θ ςυμπφκνωςθ, ϊςτε να προκφψει θ προβλεπόμενθ από τθν μελζτθ 
γεωμετρικι επιφάνεια και ο επικυμθτόσ βακμόσ ςυμπφκνωςθσ.  

 

Επιμζτρθςθ κατ’ όγκο ερείςματοσ βάςει διατομϊν (αναλυτικόσ υπολογιςμόσ), εντόσ των γραμμϊν 
πλθρωμισ που κακορίηονται ςτισ τυπικζσ διατομζσ τθσ μελζτθσ. 

 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο ςυμπυκνωμζνων ςτρϊςεων ερείςματοσ  

 
ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  Δεκαπζντε και ςαράντα πζντε λεπτά 
       Αριθμητικά:            15,45   
 
 



 

   

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΦΑΛΣΙΚΑ 

 
Άρθρο 7ο  
Δ-3  ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110) 
 

Προεπάλειψθ αναςφάλτωτθσ επιφάνειασ με αςφαλτικό διάλυμα τφπου ΜΕ-0 ι με όξινο αςφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτθτα από τθν ζκταςθ και τθ μορφι τθσ επιφάνειασ, ςε υπαίκρια και υπόγεια 
ζργα, ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 05-03-11-01 "Αςφαλτικι προεπάλειψθ". 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια τθσ αςφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτοφμενου αντιυδρόφιλου 
παραςκευάςματοσ και θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,  

 θ διακίνθςθ των υλικϊν και θ παραςκευι του αςφαλτικοφ διαλφματοσ (κζρμανςθ, 
εναποκικευςθ, φφλαξθ, κ.λ.π.),  

 ο κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ που κα προεπαλειφκεί με μθχανικό ςάρωκρο και χειρωνακτικι 
υποβοικθςθ,  

 θ μεταφορά και διάχυςθ του αςφαλτικοφ διαλφματοσ ι του γαλακτϊματοσ με αυτοκινοφμενο 
διανομζα αςφάλτου (Federal),  

 θ επανακζρμανςθ του διαλφματοσ πριν από τθ διάχυςθ (όταν απαιτείται),  

 θ ενδεχόμενθ διάςτρωςθ αδρανοφσ υλικοφ επικάλυψθσ με τθν αξία παραγωγισ ι προμικειασ 
και μεταφοράσ αυτοφ ςτον τόπο διάςτρωςθσ. 

Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αςφαλτικισ προεπάλειψθσ. 
 
ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  Ζνα και είκοςι λεπτά 
       Αριθμητικά:            1,20   
 
 
 
 
 

 
Άρθρο 8ο  
Δ-8.1  ΑΦΑΛΣΙΚΕ ΣΡΩΕΙ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

 

Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ, ςε υπόγεια και υπαίκρια ζργα, ανεξάρτθτα από τθν 
ζκταςθ και τθ μορφι τθσ επιφάνειασ, με αςφαλτόμιγμα παραςκευαηόμενο εν κερμϊ ςε μόνιμθ 
εγκατάςταςθ με κραυςτά αδρανι υλικά λατομείου, τφπου Α 12,5 ι Α 20, ςφμφωνα με τθν 
εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ και τθν ΕΣΕΠ 05-03-11-04 "Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κλειςτοφ τφπου 
αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ".  
 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
 

 θ παραγωγι ι προμικεια και μεταφορά των κατάλλθλων αδρανϊν υλικϊν και τθσ αςφάλτου 
μζχρι τθν εγκατάςταςθ παραγωγισ του αςφαλτομίγματοσ 

 θ παραγωγι του αςφαλτομίγματοσ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ  

 θ μεταφορά του κερμοφ αςφαλτομίγματοσ επί τόπου, θ διάςτρωςι του με fιnisher 

 θ ςταλία των μεταφορικϊν μζςων 

 θ κυλίνδρωςθ του αςφαλτομίγματοσ (αρχικι, ενδιάμεςθ-εντατικι και τελικι), ϊςτε να προκφψει 
θ προδιαγραφόμενθ επιφανειακι υφι και ομαλότθτα 



 

   

 θ πλιρθσ ςυμπφκνωςθ και επιμελισ ιςοπζδωςθ των διαμικων και εγκαρςίων ενϊςεων για τθν 
εξάλειψθ των επιφανειακϊν ιχνϊν. 

τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται και θ αξία τθσ ενςωματουμζνθσ αςφάλτου. 
 
Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ, αποδεκτισ ποιότθτασ και 
χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το ςυμπυκνωμζνο πάχοσ τθσ και τον 
τφπο τθσ χρθςιμοποιουμζνθσ αςφάλτου, ωσ εξισ: 
 
 
Δ-8.1  Αςφαλτική ςτρώςη κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m με χρήςη 

κοινήσ αςφάλτου  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β) 

 
 
 
 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  Επτά και ογδόντα επτά λεπτά 
 Αριθμητικά:          7,87            
 
 
 

Δ: ΗΜΑΝΗ - ΑΦΑΛΕΙΑ 

 
Άρθρα 9ο  &  10ο 
 
Ε-9.1, Ε-9.4                      ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΘΕΕΩΝ  

 

Προμικεια και τοποκζτθςθ πινακίδων ρυκμιςτικϊν ι ζνδειξθσ επικινδφνων κζςεων με 
αντανακλαςτικό υπόβακρο από μεμβράνθ τφπου ΙΙ, καταςκευαςμζνων ςφμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΣ ΕΝ 12899-1, τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδεσ ςτακεροφ περιεχομζνου (ΠΠ)’’ 
 

τισ τιμζσ μονάδοσ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια τθσ πινακίδασ και των γαλβανιςμζνων εξαρτθμάτων ςτιριξισ τθσ,  

 θ προςκόμιςι τθσ ςτθν κζςθ τοποκζτθςθσ 

  και θ ςτερζωςι τθσ επί του ιςτοφ. 
 

Σιμι ανά τεμάχιο πινακίδασ, ανάλογα με τον τφπο και τισ διαςτάςεισ τθσ ωσ εξισ: 

 
 

Ε-9.1  Πινακίδεσ επικίνδυνων θζςεων, τριγωνικζσ, πλευράσ 0,90 m 

(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ-6541) 

 
 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  Πενήντα τρία και εβδομήντα λεπτά 
                                                         Αριθμητικά:  53,70 
 
 

 

Ε-9.4          Πινακίδεσ ρυθμιςτικζσ μεςαίου μεγζθουσ 

(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΙΚ-6541) 
 



 

   

Με το παρόν άρκρο τιμολογοφνται ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ των ακολοφκων 
διαςτάςεων: 

α. τριγωνικζσ (Ρ-1)  πλευράσ 0,90 m  
β. οκταγωνικζσ (Ρ-2)  εγγεγραμμζνεσ ςε τετράγωνο πλευράσ 0,90 m 
γ. τετραγωνικζσ (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράσ 0,60 m 
δ. τετραγωνικζσ (Ρ-6)  πλευράσ 0,65 m 
ε. κυκλικζσ  διαμζτρου 0,65 m 

 
ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  Πενήντα τρία και εβδομήντα λεπτά 

                                                         Αριθμητικά:  53,70 
 
 

 
Άρθρα 11ο 
Ε-10.2          τφλοσ πινακίδων από γαλβανιςμζνο ςιδηροςωλήνα DN 80 mm (3’’) 

(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΔΟ-2653) 
 

τφλοσ ςτιριξθσ πινακίδων από ςιδθροςωλινα γαλβανιςμζνο με ραφι, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 10255, από 
χάλυβα S195T, κλάςεωσ L (πράςινθ ετικζτα), ονομ. διαμζτρου DN 40 mm (ςπειρϊματοσ: thread size            
R = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχουσ τοιχϊματοσ 4,0 mm), μικουσ κατ' ελάχιςτον 3,30 m, ςφμφωνα με τθν 
ΕΣΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεισ ςτιριξθσ πινακίδων κατακόρυφθσ ςιμανςθσ’’. 
 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
 

 Η προμικεια και προςκόμιςθ ςτθν κζςθ τοποκζτθςθσ του ςτφλου με θλεκτροςυγκολλθμζνθ 
κυκλικι ςτεφάνθ ςτζψθσ για τθν ςτερζωςθ τθσ πινακίδασ, με προδιατρθμζνεσ οπζσ Φ12 mm για 
κοχλίεσ Φ9,5 mm ςε αποςτάςεισ 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο τθσ κεφαλισ του, και οπι 
ςτο κάτω άκρο για τθν διζλευςθ χαλφβδινθσ γαλβανιςμζνθσ ράβδου Φ 14 mm μικουσ 40 cm ι, 
εναλλακτικά, χαλφβδινθ θλεκτροςυγκολθμμζνθ λάμα 10 x 20 cm, για τθν ςτακεροποίθςθ του 
ςτφλου ζναντι ςυςτροφισ (περιλαμβάνεται θ ράβδοσ ι θ λάμα). 

 Η διάνοιξθ οπισ πάκτωςθσ του ςτφλου ςε ζδαφοσ πάςθσ φφςεωσ, βάκουσ 60 cm και διαμζτρου  
50 cm. 

 Η τοποκζτθςθ του ςτφλου εντόσ τθσ οπισ, θ προςωρινι ςτιριξθ για να παραμζνει κατακόρυφοσ 
και θ πλιρωςθ τθσ οπισ με ςκυρόδεμα C12/15 (εργαςία και υλικά). 

Σιμι ανά τεμάχιο γαλβανιςμζνου ςτφλου πινακίδων. 
 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  αράντα εννζα και τριάντα λεπτά 
                                                         Αριθμητικά:  49,30 
 
 
 
Άρθρα 12ο 
Ε-17.1          Διαγράμμιςη οδοςτρώματοσ, με ανακλαςτική βαφή 

 
Διαγράμμιςθ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ, νζα ι αναδιαγράμμιςθ, οποιουδιποτε ςχιματοσ, μορφισ 
και διαςτάςεων (διαμικθσ, εγκάρςια ειδικά γράμματα ι ςφμβολα), με αντανακλαςτικό υλικό υλικό 
υψθλισ οπιςκανάκλαςθσ, με γυάλινα ςφαιρίδια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1424, ςυνοδευόμενο με 
πιςτοποιθτικό επιδόςεων κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1436, δοκιμϊν πεδίου κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1824 και φυςικϊν 
χαρακτθριςτικϊν κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1871, ςφμφωνα με τθν μελζτθ ςιμανςθσ τθσ οδοφ και τθν ΕΣΕΠ 05-
04-02-00 ‘’Οριηόντια ςιμανςθ οδϊν’’ 
 



 

   

 
τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 

 θ προμικεια του υλικοφ διαγράμμιςθσ, θ προςκόμιςι του επί τόπου του ζργου και θ προςωρινι 
αποκικευςθ (αν απαιτείται) 

 θ διάκεςθ του απαιτουμζνου προςωπικοφ, μζςων και εξοπλιςμοφ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
και τθν ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκειά τουσ 

 ο κακαριςμόσ του οδοςτρϊματοσ από κάκε είδουσ χαλαρά υλικά με χριςθ μθχανικοφ ςάρωκρου 
ι απορροφθτικισ ςκοφπασ ι/και χειρωνακτικι υποβοικθςθ 

 θ προετοιμαςία για τθν διαγράμμιςθ (ςτίξθ-πικετάριςμα)  

 θ εφαρμογι τθσ διαγράμμιςθσ με διαγραμμιςτικό μθχάνθμα, κατάλλθλο για τον τφπο του 
χρθςιμοποιουμζνου υλικοφ  

 θ διευκζτθςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν  

 θ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία τθσ νωπισ διαγράμμιςθσ από τθν κυκλοφορία μζχρι τθν πλιρθ 
ςτερεοποίθςι τουσ και ςτθν ςυνζχεια θ άρςθ τουσ 

 

Σιμι για ζνα τετραγωνικό μζτρο ζτοιμθσ διαγράμμιςθσ οδοςτρϊματοσ 
 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  Σρία και ογδόντα λεπτά 
                                                         Αριθμητικά:  3,80 

 
 

 
 

Αριδαία,  10/9/2020 
 

 

 

Η ΤΝΣΑΚΣΡΙΑ 

 

 
 

 
 

 

 

ΜΗΣΚΑ ΟΤΛΣΑΝΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 

 

 
 

 

ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Γ/ ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 
 

 
 

 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΠΦΩ  

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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