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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που είναι απαραίτθτεσ για τθν 
ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά 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 μι 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.λπ., 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, δεν περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ 
τιμζσ του τιμολογίου. 

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

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

1.4 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία εργοταξιακοφ εργαςτθρίου, εάν 
προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων και τθν εκτζλεςθ ελζγχων και δοκιμϊν, είτε ςτο εργοταξιακό 
εργαςτιριο ι ςε κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ 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 κλπ, 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.λπ. 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. 
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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.λπ., κακϊσ και οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ 
των ζργων ςε κάκε φάςθ τθσ καταςκευισ τουσ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ (εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ, ικριϊματα, 
ςκυροδετιςεισ κ.λπ.) και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.  

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

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

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 κλπ. 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.λπ.),  

(β)  ςτθν μθ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν απαλλοτρίωςθσ τμθμάτων του χϊρου εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι παρζχεται θ δυνατότθτα τμθματικισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν),  

(γ)  ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ αρμόδιουσ για αυτά φορείσ (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Θ, 
ΔΕΤΑx κ.λπ.),  

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

(ε)  ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν (τοπογραφικϊν, εργαςτθριακϊν, 
γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε τα 
ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ 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.λπ.). 

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

(1) Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ 
πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται απαραίτθτο από τθν 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.λπ. κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν απομάκρυνςθ των παραπάνω προςωρινϊν 
καταςκευϊν και ςιμανςθσ μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν και τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ ςιμανςθσ. 

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

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

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

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

1.17 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (πλθν των αντλιςεων κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν εντόσ κοίτθσ ποταμϊν ι ςτθν 
περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα παροχζτευςθσ προσ φυςικό ι τεχνθτό αποδζκτθ υδάτων) κακϊσ και των 
προςωρινϊν διευκετιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν ϊςτε να προςτατεφονται 
τόςο τα καταςκευαηόμενα οςο και τα υπάρχοντα ζργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά 
ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

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

1.19 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα διάφορα τμιματα του ζργου, 
και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των εργαςιϊν, όταν δεν προβλζπεται 
ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποξιλωςθσ των προςωρινϊν καταςκευϊν και 
περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ των χϊρων (προςβάςεων, προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κ.λπ.) εκτόσ εάν υπάρχει 
ζγγραφθ αποδοχι τθσ 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.λπ.) 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.λπ., με 
οποιαδιποτε μζςα, για τθ ςφνδεςθ νζων ςυμβαλλόντων αγωγϊν, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα 
τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

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

1.26 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, τθν 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.λπ.), τα οποία επθρεάηονται από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, και ιδιαίτερα όταν: 

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

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

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ 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 
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ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ αλλά αφοροφν ςυνολικά το κόςτοσ του ζργου όπωσ, κρατιςεισ ι υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ 
δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ εργοταξίων, φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ, 
προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζξοδα λειτουργίασ γραφείων κ.λπ., τα επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το 
προςδοκϊμενο κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

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  
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(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.λπ. 

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:  Θ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τιμολόγιο Μελέτης 

- 6 - 

Οι τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φζρουν τθν ςιμανςθ **+ παραπλζυρωσ τθσ 
αναγραφόμενθσ τιμισ ςε ΕΤΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν τθν δαπάνθ τθσ κακαρισ μεταφοράσ των, 
κατά περίπτωςθ, υλικών ι προϊόντων. 
Η Δθμοπρατοφςα Αρχι κα προςκζτει ςτισ τιμζσ αυτζσ τθν δαπάνθ του μεταφορικοφ ζργου, με βάςθ 
τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου. 
Για τον προςδιοριςμό τθσ ωσ άνω δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου κακορίηονται οι ακόλουκεσ τιμζσ 
μονάδασ ςε €/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   

Πρόςκετθ τιμι για παρατεταμζνθ αναμονι φορτοεκφόρτωςθσ 
(αςφαλτικά, εκςκαφζσ κεμελίων και χανδάκων, μικρισ κλίμακασ 
εκςκαφζσ) 

0,03 

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

3
), κατά τον τρόπο 

που κακορίηεται ςε ζκαςτο άρκρο.  
ε καμία περίπτωςθ δεν εφαρμόηεται ςυντελεςτισ επιπλιςματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ προςαφξθςθ 
και ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςθ τα επιμετροφμενα m

3
 κάκε εργαςίασ, όπωσ κακορίηεται ςτο 

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

 
 
 

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

 Για τθ ςφνταξθ των Σιμϊν Εφαρμογισ ελιφκθ υπόψθ ο «Κανονιςμόσ Περιγραφικϊν Σιμολογίων Εργαςιϊν για 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων» (ΦΕΚ 1746/Β’/19-05-2017), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (ΦΕΚ 1994/Β’/09-06-
2017). 

 το παρόν τιμολόγιο, όπου αναφζρεται εντόσ παρενκζςεωσ π.χ. (ΤΔΡ 2.01) παραπλεφρωσ του άρκρου 
εννοείται το αντίςτοιχο άρκρο των εγκεκριμζνων (προτφπων) ενιαίων τιμολογίων του ΤΠ.Τ.ΜΕ. 

 υμπλθρωματικά ωσ προσ τθν διατφπωςθ των άρκρων του τιμολογίου ιςχφουν οι αντίςτοιχεσ ΕΣΕΠ και οι 
λοιποί όροι δθμοπράτθςθσ. 
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3. ΣΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

ΟΜΑΔΑ 1 - ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

 
Α.Σ. 1.1 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Α-2) Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ - θμιβραχϊδεσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΓΟ 1123Α 100%   

Γενικζσ εκςκαφζσ, με τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, εδαφϊν γαιωδϊν και θμιβραχωδϊν οποιαςδιποτε 
ςυςτάςεωσ, ανεξαρτιτωσ βάκουσ, πλάτουσ και κλίςεωσ πρανϊν, ςε νζο ζργο ι για επζκταςθ ι ςυμπλιρωςθ ι 
διαπλάτυνςθ υπάρχοντοσ, ανεξαρτιτωσ τθσ κζςθσ εργαςίασ και των δυςχερειϊν που προκαλεί (κοντά ι μακριά, χαμθλά 
ι υψθλά ςχετικά με το υπάρχον ζργο), για οποιοδιποτε ςκοπό και με οποιοδιποτε εκςκαπτικό μζςο, εν ξθρϊ ι με 
παρουςία νερϊν, ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 02-02-01-00.  

Με το άρκρο αυτό τιμολογοφνται  επίςθσ οι ακόλουκεσ εκςκαφζσ ςε εδάφθ ανάλογθσ ςκλθρότθτασ: 

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

- για τθ δθμιουργία αναβακμϊν προσ αγκφρωςθ των επιχωμάτων, 

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

- για τον κακαριςμό οχετϊν φψουσ και πλάτουσ μεγαλφτερου των 5,00 m, 

- τεχνικϊν Cut and Cover μετά των μζτρων προςωρινισ και μόνιμθσ αντιςτιριξθσ των πρανϊν των εκςκαφϊν 
εφόςον δεν αποηθμιϊνονται με άλλο άρκρο αυτοφ του τιμολογίου  

- για τθ δθμιουργία ςτομίων ςθράγγων και Cut and Cover  

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

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

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

 θ διαλογι, φφλαξθ, φορτοεκφόρτωςθ ςε οποιοδιποτε μεταφορικό μζςο και θ μεταφορά των προϊόντων ςε 
οποιαδιποτε απόςταςθ για τθ χρθςιμοποίθςθ των κατάλλθλων ςτο ζργο (π.χ. καταςκευι επιχωμάτων) ι για 
απόρριψθ των ακατάλλθλων ι πλεοναηόντων ςε επιτρεπόμενεσ τελικζσ ι προςωρινζσ κζςεισ 

 θ εναπόκεςθ ςε τελικζσ ι ενδιάμεςεσ κζςεισ, θ επαναφόρτωςθ από τισ κζςεισ των προςωρινϊν αποκζςεων και 
θ εκφόρτωςθ ςε τελικζσ κζςεισ, κακϊσ και θ διάςτρωςθ και διαμόρφωςθ των χϊρων απόκεςθσ ςφμφωνα με 
τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ 

 θ αντιςτιριξθ των πρανϊν εκςκαφι όπου τυχόν αυτι απαιτείται, κακϊσ και θ εκκάμνωςθ κοπι, εκρίηωςθ και 
απομάκρυνςθ δζνδρων, ανεξαρτιτωσ περιμζτρου κορμοφ, ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

 θ αντιμετϊπιςθ πάςθσ φφςεωσ δυςχερειϊν που προκφπτουν από τθ ςφγχρονθ κυκλοφορία, όπωσ περιοριςμζνα 
μζτωπα και όγκοι εκςκαφϊν κλπ. 

 θ ςυμπφκνωςθ τθσ ςκάφθσ των ορυγμάτων κάτω από τθ "ςτρϊςθ ζδραςθσ οδοςτρϊματοσ" μζχρι του βάκουσ 
που λαμβάνεται υπόψθ ςτον κακοριςμό τθσ Φζρουςασ Ικανότθτασ Ζδραςθσ (Φ.Ι.Ε), όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν 
μελζτθ, ςε βακμό ςυμπφκνωςθσ που να αντιςτοιχεί ςε ξθρά φαινόμενθ πυκνότθτα ίςθ κατ' ελάχιςτο με το 90% 
τθσ πυκνότθτασ που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά κατά τθν τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor (Proctor Modified 
κατά ΕΛΟΣ EN 13286-2).  

 οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και των μεταφορικϊν μζςων 

 θ επανεπίχωςθ (με προϊόντα εκςκαφϊν) των κεμελίων και τάφρων εκτόσ του ςϊματοσ τθσ οδοφ, που οι 
εκςκαφζσ τουσ αποηθμιϊνονται με το άρκρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτθςθ ςυμπφκνωςθσ 

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

Θ αποξιλωςθ αςφαλτοταπιτων, ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ ςτακεροποιθμζνων με τςιμζντο, πλακοςτρϊςεων, δαπζδων 
από ςκυρόδεμα, κραςπεδορείκρων και ςτερεϊν ζδραςθσ και εγκιβωτιςμοφ τουσ, κακϊσ και πάςθσ φφςεωσ 
καταςκευϊν που βρίςκονται εντόσ του όγκου των γενικϊν εκςκαφϊν, επιμετρϊνται και τιμολογοφνται ιδιαίτερα με 
βάςθ τα οικεία άρκρα του παρόντοσ τιμολογίου. 
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Επιμζτρθςθ με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν και μζχρι τα όρια εκςκαφισ των εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν ςχεδίων 
και ςφμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτθριςμοφ. Διευκρινίηεται ότι ουδεμία αποηθμίωςθ καταβάλλεται ςτον Ανάδοχο 
για τισ επί πλζον των προβλεπομζνων από τθ μελζτθ εκςκαφζσ εκτόσ εάν ζχει δοκεί ειδικι εντολι από τθν Τπθρεςία. 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : ζνα ευρώ και ογδόντα τζςςερα λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 1,84€     

* τθν ανωτζρα τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθ μεταφορά των προϊόντων εκςκαφισ από τθν περιοχι του ζργου ςε αδειοδοτθμζνο 
χώρο εναπόκεςθσ που κα υποδειχκεί από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιαδιποτε απόςταςθ βάςει τθσ υπ ΄αρικμ. 18 
εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου /Δ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Προςδιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου με βάςθ τα Ενιαία Σιμολόγια τθσ 
ΓΓΔΕ”. 

 
Α.Σ. 1.2 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Α-4.1) Διάνοιξθ τάφρων. Διάνοιξθ τάφρου ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ - θμιβραχϊδεσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΓΟ 1212 100%   

Διάνοιξθ τάφρου τριγωνικισ διατομισ, που καταςκευάηεται μεμονωμζνα και ανεξάρτθτα από τισ γενικζσ εκςκαφζσ τθσ 
οδοφ, ι τραπεηοειδοφσ διατομισ, και για τα τμιματά τθσ πλάτουσ μικρότερου ι ίςου των 5,00 m, ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι 
θμιβραχϊδεσ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ αποξιλωςθσ αςφαλτοταπιτων, ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ, πλακοςτρϊςεων, 
κακαίρεςθσ ςυρματοκιβωτίων, μανδρότοιχων κλπ, που βρίςκονται εντόσ του εφρουσ τθσ τάφρου, μετά τθσ μεταφοράσ 
των προϊόντων εκςκαφισ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 08-01-01-00. 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ εκςκαφι με οιαδιποτε μθχανικά μζςα,  

 θ διαλογι των προϊόντων εκςκαφισ, θ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά τουσ με ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, είτε για 
προςωρινι απόκεςθ είτε για απόρριψθ, ςε περίπτωςθ που κρικοφν ακατάλλθλα ι πλεονάηοντα, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ τυχόν εναπόκεςθσ ι των ενδιαμζςων φορτοεκφορτϊςεων.  

 θ μόρφωςθ των πρανϊν και του πυκμζνα τθσ τάφρου. 

Επιμζτρθςθ με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν και εντόσ των ορίων εκςκαφισ των εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν 
ςχεδίων, ςφμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτθριςμοφ. 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο  

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : δφο ευρώ και εβδομιντα εννζα λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 2,79€     

* τθν ανωτζρα τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθ μεταφορά των προϊόντων εκςκαφισ από τθν περιοχι του ζργου ςε αδειοδοτθμζνο 
χώρο εναπόκεςθσ που κα υποδειχκεί από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιαδιποτε απόςταςθ βάςει τθσ υπ ΄αρικμ. 18 
εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου /Δ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Προςδιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου με βάςθ τα Ενιαία Σιμολόγια τθσ 
ΓΓΔΕ”. 

 
Α.Σ. 1.3 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Α-4.2) Διάνοιξθ τάφρων. Διάνοιξθ τάφρου ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΓΟ 1220 100%   

Διάνοιξθ τάφρου τριγωνικισ διατομισ, που καταςκευάηεται μεμονωμζνα και ανεξάρτθτα από τισ γενικζσ εκςκαφζσ τθσ 
οδοφ, ι τραπεηοειδοφσ διατομισ και για τα τμιματά τθσ πλάτουσ μικρότερου ι ίςου των 5,00 m, ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ 
ανεξαρτιτωσ ςκλθρότθτασ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ αποξιλωςθσ αςφαλτοταπιτων και ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ και 
τθσ αποςφνκεςθσ πλακοςτρϊςεων, τθν κακαίρεςθ αόπλων ςκυροδεμάτων, εντόσ του εφρουσ τθσ τάφρου, μετά τθσ 
μεταφοράσ των προϊόντων ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 08-01-01-00. 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ εκςκαφι με οιαδιποτε μθχανικά μζςα, θ χριςθ εκρθκτικϊν και θ λιψθσ μζτρων αςφαλείασ  

 θ διαλογι των προϊόντων εκςκαφισ, θ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά τουσ με ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, 
είτε για προςωρινι απόκεςθ είτε για απόρριψθ, ςε περίπτωςθ που κρικοφν ακατάλλθλα ι πλεονάηοντα, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δαπάνθσ των τυχόν ενδιαμζςων φορτοεκφορτϊςεων.  

 θ εργαςία μόρφωςθσ των πρανϊν και του πυκμζνα τθσ τάφρου. 

Θ επιμζτρθςθ κα γίνει με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν και εντόσ των ορίων εκςκαφισ των εγκεκριμζνων 
ςυμβατικϊν ςχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτθριςμοφ. 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : ζξι ευρώ και τζςςερα λεπτά 
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 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 6,04€     

* τθν ανωτζρα τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθ μεταφορά των προϊόντων εκςκαφισ από τθν περιοχι του ζργου ςε αδειοδοτθμζνο 
χώρο εναπόκεςθσ που κα υποδειχκεί από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιαδιποτε απόςταςθ βάςει τθσ υπ ΄αρικμ. 18 
εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου /Δ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Προςδιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου με βάςθ τα Ενιαία Σιμολόγια τθσ 
ΓΓΔΕ”. 

 
Α.Σ. 1.4 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Α-12) Κακαίρεςθ οπλιςμζνων ςκυροδεμάτων 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΓΟ 2227 100%   

Κακαίρεςθ φορζων, δοκϊν, πλακϊν, βάκρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικϊν ζργων και τοίχων από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, 
με ι χωρίσ χριςθ μθχανικϊν μζςων, με τθν μεταφορά των προϊόντων ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

Περιλαμβάνεται θ κακαίρεςθ των ςτοιχείων από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, θ ςυγκζντρωςθ, αποκομιδι και απόκεςθ όλων 
των προϊόντων που κα προκφψουν αρχικά ςε προςωρινζσ κζςεισ και μετά ςε χϊρουσ επιτρεπόμενουσ από τισ αρμόδιεσ 
Αρχζσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. Θ κακαίρεςθ κα γίνει με ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε, εφόςον προβλζπεται από τθν 
μελζτθ, να είναι δυνατι θ ζνταξθ του διατθροφμενου τμιματοσ τθσ καταςκευισ ςτθν προγραμματιηόμενθ νζα. 

τθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται: 

 θ δαπάνθ τυχόν προςωρινισ εναπόκεςθσ των προϊόντων κακαίρεςθσ, 

 θ ςταλία του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ  

 ο πλιρθσ κακαριςμόσ του χϊρου από τα προϊόντα κακαίρεςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ τιμι είναι ανεξάρτθτθ από τθν κζςθ και ςτάκμθ που γίνονται οι εργαςίεσ ςε ςχζςθ με τθν οδό, και 
ότι ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει τα αναγκαία μζτρα για να αποφευχκεί θ απόφραξθ τυχόν υπαρχόντων τεχνικϊν και 
τάφρων τθσ οδοφ ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Κατά τα λοιπά οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν ΕΣΕΠ 15-02-01-01. 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο κακαίρεςθσ οπλιςμζνων ςκυροδεμάτων που μετράται ςε όγκο πριν από τθν κακαίρεςθ. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : είκοςι ζξι ευρώ και πενιντα λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 26,50€     

* Η δαπάνθ για τθ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά των προϊόντων κακαιρζςεωσ από τθν περιοχι του ζργου ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
αυτών βάςει τθσ υπ ΄αρικμ. 18 εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου /Δ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Προςδιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου με 
βάςθ τα Ενιαία Σιμολόγια τθσ ΓΓΔΕ" πλθρώνεται από το άρκρο με Α.Σ. 1.15 τθσ μελζτθσ  

 
Α.Σ. 1.5 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Α-18.3) Προμικεια δανείων. Δάνεια κραυςτϊν επίλεκτων υλικϊν λατομείου Κατθγ. 4 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΓΟ 1510 100%   

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 κλπ  

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  

Θ 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. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : ζντεκα ευρώ και τριάντα δφο λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 11,32€     

* τθν ανωτζρα τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθ μεταφορά του διαβακμιςμζνου κραυςτοφ, υλικοφ από το εγγφτερο αδειοδοτθμζνο 
λατομείο ςτθν περιοχι του ζργου, με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, βάςει τθσ υπ ΄αρικμ.18 εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου 
/Δ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Προςδιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου με βάςθ τα Ενιαία Σιμολόγια τθσ ΓΓΔΕ”. 



Τιμολόγιο Μελέτης 

- 10 - 

 
Α.Σ. 1.6 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Α-20) Καταςκευι επιχωμάτων 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΓΟ 1530 100%   

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: 

 Θ 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.  

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

 Θ 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. 

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

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

 Θ 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   

 Θ καταςκευι εξυγιαντικισ ςτρϊςθσ υπό τα επιχϊματα   

Επιμζτρθςθ  με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν  

Σιμι ανά κυβικό μζτρο  

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : ζνα ευρώ και πζντε λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 1,05€     

Α.Σ. 1.7 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β-1) Εκςκαφι κεμελίων τεχνικϊν ζργων και τάφρων πλάτουσ ζωσ 5,00 m 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΓΟ 2151 100%   

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,  
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 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 (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : πζντε ευρώ και δζκα τζςςερα λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 5,14€     

* τθν ανωτζρα τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθ μεταφορά των προϊόντων εκςκαφισ από τθν περιοχι του ζργου ςε αδειοδοτθμζνο 
χώρο εναπόκεςθσ που κα υποδειχκεί από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιαδιποτε απόςταςθ βάςει τθσ υπ ΄αρικμ. 18 
εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου /Δ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Προςδιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου με βάςθ τα Ενιαία Σιμολόγια τθσ 
ΓΓΔΕ”. 

 
Α.Σ. 1.8 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β-4.1) Επιχϊματα από κοκκϊδθ υλικά ςε πεηοδρόμια και κζςεισ τεχνικϊν ζργων. Επιχϊματα κάτω από 
τα πεηοδρόμια 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΓΟ 3121Β 100%   

Καταςκευι επιχϊματοσ από διαβακμιςμζνο κραυςτό υλικό λατομείου ςτισ κζςεισ διαμόρφωςθσ πεηοδρομίων, μεταξφ 
τθσ επιφάνειασ τθσ "ςτρϊςθσ ζδραςθσ οδοςτρϊματοσ" και τθσ ςτάκμθσ ζδραςθσ των τςιμεντοπλακϊν ι άλλθσ τελικισ 
ςτρϊςθσ πεηοδρομίων, με βακμό ςυμπφκνωςθσ τουλάχιςτον 90% τθσ πυκνότθτασ, που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά 
κατά τθν τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΣ EN 13286-2).  

Εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 02-07-01-00 "Καταςκευι επιχωμάτων". 

τθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια του κραυςτοφ υλικοφ λατομείου και του νεροφ διαβροχισ, και θ μεταφορά τουσ επί τόπου του 
ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,  

 θ ςταλία των μεταφορικϊν μζςων,  

 θ διάςτρωςθ, μόρφωςθ, διαβροχι και ςυμπφκνωςθ του κραυςτοφ υλικοφ με μθχανικό εξοπλιςμό καταλλιλων 
διαςτάςεων, κατά ςτρϊςεισ πάχουσ ζωσ 30 cm, ςτον ωσ άνω βακμό ςυμπφκνωςθσ 

Θ επιμζτρθςθ γίνεται επί ςυμπυκνωμζνου όγκου ζτοιμθσ καταςκευισ με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν. 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο  

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : δζκα τρία ευρώ και δφο λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 13,02€     

* τθν ανωτζρα τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθ μεταφορά του διαβακμιςμζνου κραυςτοφ, υλικοφ από το εγγφτερο αδειοδοτθμζνο 
λατομείο ςτθν περιοχι του ζργου, με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, βάςει τθσ υπ ΄αρικμ.18 εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου 
/Δ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Προςδιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου με βάςθ τα Ενιαία Σιμολόγια τθσ ΓΓΔΕ”. 

 
Α.Σ. 1.9 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β-4.2) Επιχϊματα από κοκκϊδθ υλικά ςε πεηοδρόμια και κζςεισ τεχνικϊν ζργων. Μεταβατικά 
επιχϊματα τεχνικϊν ζργων και επιχϊματα ηϊνθσ αγωγϊν 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΥΓΡ 6068 100%   

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,  



Τιμολόγιο Μελέτης 

- 12 - 

 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 (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : δζκα ζξι ευρώ και ογδόντα δφο λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 16,82€     

* τθν ανωτζρα τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθ μεταφορά του διαβακμιςμζνου κραυςτοφ, υλικοφ από το εγγφτερο αδειοδοτθμζνο 
λατομείο ςτθν περιοχι του ζργου, με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, βάςει τθσ υπ ΄αρικμ.18 εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου 
/Δ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Προςδιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου με βάςθ τα Ενιαία Σιμολόγια τθσ ΓΓΔΕ”. 

 
Α.Σ. 1.10 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β-7) Λικορριπι κοιτοςτρϊςεων, αναβακμϊν κ.λ.π. 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΥΓΡ 6157 100%   

Εφαρμογι λικορριπισ με αργοφσ λίκουσ λατομείου ι ςυλλεκτοφσ, βάρουσ 5 ζωσ 20 kg, για τθν διαμόρφωςθ 
κοιτοςτρϊςεων, για τθν ςτερζωςθ εδάφουσ κάτω και πίςω από τοίχουσ ςυρματοκιβωτίων και επί αναβακμϊν πρανϊν 
ορυγμάτων, ςτισ κζςεισ, πάχθ ι διατομζσ που κακορίηονται ςτθν μελζτθ. 

τθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια ι θ διαλογι των λίκων, θ μεταφορά τουσ από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτον τόπο ενςωμάτωςθσ, 
οι πλάγιεσ μεταφορζσ για τθν προςζγγιςθ ςτθν κζςθ εφαρμογισ,  

 θ διάςτρωςθ και θ τακτοποίθςθ των λίκων. 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο ζτοιμθσ λικορριπισ. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : δζκα πζντε ευρώ και τριάντα λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 15,30€     

* τθν ανωτζρα τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθ μεταφορά του διαβακμιςμζνου κραυςτοφ, υλικοφ από το εγγφτερο αδειοδοτθμζνο 
λατομείο ςτθν περιοχι του ζργου, με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, βάςει τθσ υπ ΄αρικμ.18 εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου 
/Δ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Προςδιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου με βάςθ τα Ενιαία Σιμολόγια τθσ ΓΓΔΕ”. 

 
Α.Σ. 1.11 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Δ-1) Σομι οδοςτρϊματοσ με αςφαλτοκόπτθ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ 2269Α 100%   

Σομι οδοςτρϊματοσ από αςφαλτοςκυρόδεμα ι άοπλο ςκυρόδεμα άοπλο, οποιουδιποτε πάχουσ, με χριςθ 
αςφαλτοκόπτθ, ϊςτε να αποκλείονται αποξθλϊςεισ ζξω από τα προβλεπόμενα όρια τθσ κοπισ και να προφυλάςςεται 
το παραμζνον οδόςτρωμα από φκορζσ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν. 

Θ αποξιλωςθ του αποκοπτομζνου τμιματοσ και θ απομάκρυνςθ των προϊόντων κακαίρεςθσ, τιμολογοφνται ωσ 
‘’Εκςκαφι ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ-θμιβραχϊδεσ’’  

Σιμι ανά τρζχον μζτρο τομισ οδοςτρϊματοσ με αςφαλτοκόπτθ. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : ζνα ευρώ 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 1,00€     
 
Α.Σ. 1.12 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΙΚ-20.10) Επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι κατεδαφίςεων 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ 2162 100%   

Επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι κατεδαφίςεων διαμορφωμζνων χϊρων ι τμθμάτων αυτϊν, ςε μζςθ 
απόςταςθ από τθν κζςθ εξαγωγισ των άνω προιόντων ζωσ 10,00 m, με τθν ζκριψθ, διάςτρωςθ κατά ςτρϊςεισ ζωσ 30 
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cm, διαβροχι και ςυμπφκνωςθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχϊςεισ ςκαμμάτων 
κεμελίων τεχνικϊν ζργων". 

τθν περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υλικϊν προζλευςθσ δανειοκαλάμου, εφαρμόηεται ο αςτερίςκοσ **+, ο οποίοσ ςε 
αντίκετθ περίπτωςθ μθδενίηεται. 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m
3
) ςυμπυκνωμζνου όγκου.  

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : τζςςερα ευρώ και πενιντα λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 4,50€  
    
Α.Σ. 1.13 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΙΚ-Ν/22.65.02) Αποξιλωςθ μετά προςοχισ και επανατοποκζτθςθ μεταλλικϊν κιγκλιδωμάτων 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ-2275 100%   

Αποξιλωςθ μεταλλικϊν κιγκλιδωμάτων, οποιουδιποτε ςχεδίου και διαςτάςεων με ιδιαίτερθ επιμζλεια, προςωρινι 
αποκικευςθ και επανατοποκζτθςθ αυτϊν ςτθ ίδια κζςθ μετά τθν επανακαταςκευι του τοιχίου αντιςτιριξθσ ζδραςισ 
τουσ. 

Σιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξθλωκζντων ςτοιχείων βάςει ηυγολογίου. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : τρία ευρώ 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 3,00€     
 
Α.Σ. 1.14 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΙΚ-73.11) Επιςτρϊςεισ με χονδρόπλακεσ ακανόνιςτεσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ 7311 100%   

Επιςτρϊςεισ με χονδρόπλακεσ ακανόνιςτεσ μζςου πάχουσ 5 cm και επιφανείασ άνω των 0,10 m
2
, επί υποςτρϊματοσ 

από αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τςιμζντου πάχουσ 3 cm, με αρμοφσ μζςου πάχουσ 2 cm 
αρμολογοφμενουσ με τςιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκεσ, τςιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και τθν εργαςία 
πλιρουσ καταςκευισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 03-07-03-00 "Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ". 

Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : είκοςι δφο ευρώ και πενιντα λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 22,50€  
 
Α.Σ. 1.15 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-Ν/2.02) Φορτοεκφόρτωςθ υλικϊν Α.Ε.Κ.Κ. και μεταφορά ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΤΔΡ 6072 100%   

Φορτοεκφόρτωςθ υλικϊν Αποβλιτων Εκςκαφϊν Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων Α.Ε.Κ.Κ. (αςφαλτικά και ςκυροδζματα 
τυχόν κακαιρζςεων κ.λ.π.) με τθν μεταφορά ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ αυτϊν. 

Θ δαπάνθ για τθν διαλογι των Α.Ε.Κ.Κ. που εμπεριζχονται ςε προϊόντα εκςκαφϊν (αςφαλτικά και ςκυροδζματα 
οδοςτρωμάτων) αποτελεί μικρό ποςοςτό τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ του ζργου και περιλαμβάνεται ςτο ποςοςτό Γ.Ε & 
Ο.Ε., ενϊ θ δαπάνθ διαχείριςθσ αυτϊν πλθρϊνεται από το κονδφλι των απολογιςτικϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

Επιμζτρθςθ ςε κυβικά μζτρα (m
3
) όγκου κακαιρεκείςασ καταςκευισ (κατά περίπτωςθ). 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m
3
). 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : ζξι ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 6,87€     
 
Α.Σ. 1.16 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-3.10.02.01) Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι θμιβραχϊδεσ. Με πλάτοσ 
πυκμζνα ζωσ 3,00 m, με τθν φόρτωςθ των προϊόντων εκςκαφισ επί αυτοκινιτου, τθν ςταλία του αυτοκινιτου και τθν 
μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. Για βάκοσ ορφγματοσ ζωσ 4,00 m 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΤΔΡ 6081.1 100%   

Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι θμιβραχϊδεσ περιλαμβανομζνων και των εκςκαφϊν 
τυχόν υπαρχουςϊν αςφαλτικϊν ςτρϊςεων, ςε κατοικθμζνθ περιοχι ι ςτο εφροσ κατάλθψθσ οδικοφ άξονα υπό 
κυκλοφορία, με  οποιονδιποτε τρόπο (μθχανικά μζςα με ι χωρίσ χειρονακτικι υποβοικθςθ) εν ξθρϊ ι με υπόγεια 
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νερά (με ςτάκμθ θρεμοφςα ι υποβιβαηόμενθ με άντλθςθ), ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 08-01-03-01 
‘’Εκςκαφζσ ορυγμάτων υπογείων δικτφων’’.  
Θ κοπι των αςφαλτικϊν ςτρϊςεων ι των υπαρχουςϊν ςτρϊςεων από ςκυρόδεμα κα γίνεται υποχρεωτικά με 
αςφαλτοκόφτθ και θ ςχετικι εργαςία περιλαμβάνεται ςτθν τιμι μονάδασ του άρκρου.  
Θ χριςθ αντλιϊν δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα, τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ εκςκαφισ, όςο και κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν εντόσ του ορφγματοσ και μζχρι τθσ αποπεράτωςθσ αυτϊν, εκτόσ αν προβλζπεται άλλωσ ςτθν μελζτθ.  

τθν τιμι περιλαμβάνονται οι ςποραδικζσ αντιςτθρίξεισ των παρειϊν του ορφγματοσ (αν  απαιτοφνται), θ μόρφωςθ των 
παρειϊν και του πυκμζνα  του ορφγματοσ ςτισ απαιτοφμενεσ διατομζσ ςε τρόπο που να είναι δυνατι θ χριςθ τφπων για 
τθ διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ, θ αναπζταςθ, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μζςα εκςκαφισ, κακϊσ και τα τυχόν 
απαραίτθτα δάπεδα εργαςίασ. Σζλοσ ςτθν τιμι περιλαμβάνονται οι κάκε είδουσ πλάγιεσ μεταφορζσ (οριηόντιεσ ι 
κατακόρυφεσ).   

Ωσ ςποραδικζσ κεωροφνται οι αντιςτθρίξεισ των παρειϊν που το μικοσ τουσ δεν υπερβαίνει τα 2,00 m ςυνολικά, ανά 
20,0 m αξονικοφ μικουσ ορφγματοσ. Οι ειδικζσ αντιςτθρίξεισ επιμετρϊνται ιδιαίτερα, ςε ολόκλθρθ τθν επιφάνεια 
εφαρμογισ τουσ, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθ μελζτθ. 

Οι εκςκαφζσ επιμετρϊνται ανά ηϊνθ βάκουσ (ζωσ 4,00 m, από 4,01 ζωσ 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάκε ηϊνθ εφαρμόηεται θ 
τιμι που κακορίηεται ςτο παρόν άρκρο, αναλόγωσ του πλάτουσ του ορφγματοσ και τθσ διαχείριςθσ των προϊόντων. 
Επιςθμαίνεται ότι οι κακαιρζςεισ ςτοιχείων από άοπλο ι οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ςτο εφροσ του ορφγματοσ επιμετρϊνται 
ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του τιμολογίου 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ορφγματοσ, με βάςθ τισ γραμμζσ πλθρωμισ που κακορίηονται από τθν μελζτθ, ανάλογα με 
το πλάτοσ του πυκμζνα, το βάκοσ του ορφγματοσ και τθν διαχείριςθ των προϊόντων εκςκαφϊν. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : οκτώ ευρώ και εξιντα τζςςερα λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 8,64€  

* τθν ανωτζρα τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθ μεταφορά των προϊόντων εκςκαφισ από τθν περιοχι του ζργου ςε αδειοδοτθμζνο 
χώρο εναπόκεςθσ που κα υποδειχκεί από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιαδιποτε απόςταςθ βάςει τθσ υπ ΄αρικμ. 18 
εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου /Δ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Προςδιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου με βάςθ τα Ενιαία Σιμολόγια τθσ 
ΓΓΔΕ”. 

    
Α.Σ. 1.17 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-3.13) Προςαφξθςθ τιμϊν εκςκαφϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ πάςθσ φφςεωσ για 
εκτζλεςθ υπό ςυνκικεσ ςτενότθτασ χϊρου 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΤΔΡ 6081.1 100%   

Προςαφξθςθ τιμϊν εκςκαφϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ πάςθσ φφςεωσ υπό ςυνκικεσ περιοριςμζνου 
χϊρου, όταν δθλαδι θ εργαςία πρζπει υποχρεωτικϊσ να εκτελεςκεί επί πεηοδρομίου ι ερείςματοσ οδοφ χωρίσ 
κατάλθψθ του καταςτρϊματοσ, χειρονακτικϊσ, με χριςθ αεροςφυρϊν ι υποβοικθςθ μικροεκςκαφζων (mini 
excavators) πλάτουσ ζωσ 1,50 m και χωρθτικότθτοσ κάδου ζωσ 0,25 m

3 
και δεν είναι εφικτι θ  χρθςιμοποίθςθ  

μεγαλυτζρου μεγζκουσ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ.  

Σο παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι ςε ορφγματα με πλάτοσ πυκμζνα ζωσ 1,00 m και βάκοσ ζωσ 4,00 m, μετά από πλιρθ 
τεκμθρίωςθ τθσ αναγκαιότθτοσ εφαρμογισ τθσ υπόψθ μεκοδολογίασ ςτθν μελζτθ του ζργου. 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m
3
) ορφγματοσ. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : τζςςερα ευρώ και δζκα λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 4,10€   
   
Α.Σ. 1.18 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-4.13) Κακαίρεςθ καταςκευϊν από άοπλο ςκυρόδεμα 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΤΔΡ 6082.1 100%   

Κακαίρεςθ καταςκευϊν από άοπλο ςκυρόδεμα, ςε οποιαδιποτε κζςθ του ζργου και ςτάκμθ από το ζδαφοσ ι το 
δάπεδο εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κάκε είδουσ απαιτουμζνων ικριωμάτων και αντιςτθρίξεων για τθν 
εξαςφάλιςθ παρακειμζνων καταςκευϊν, με τθν φόρτωςθ των προϊόντων κακαίρεςθσ και τθν μεταφορά τουσ ςε 
οποιαδιποτε απόςταςθ. 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m
3
) πραγματικοφ όγκου κακαιρουμζνθσ καταςκευισ, με βάςθ αναλυτικι επιμζτρθςθ. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : είκοςι ευρώ και εξιντα λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 20,60€  
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* Η δαπάνθ για τθ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά των προϊόντων κακαιρζςεωσ από τθν περιοχι του ζργου ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
αυτών βάςει τθσ υπ ΄αρικμ. 18 εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου /Δ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Προςδιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου με 
βάςθ τα Ενιαία Σιμολόγια τθσ ΓΓΔΕ" πλθρώνεται από το άρκρο με Α.Σ. 1.15 τθσ μελζτθσ 

 
Α.Σ. 1.19 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-4.14) Κακαίρεςθ λικοδομιϊν ι πλινκοδομϊν 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΤΔΡ 6081.1 100%   

Κακαίρεςθ κάκε είδουσ λικοδομϊν ι πλινκοδομϊν, ςε οποιαδιποτε κζςθ και ςτάκμθ από το ζδαφοσ ι το δάπεδο 
εργαςίασ, με χριςθ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ, με ι χωρίσ χειρωνακτικι υποβοικθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κάκε 
είδουσ απαιτοφμενων ικριωμάτων προςπζλαςθσ και αντιςτθρίξεων για τθν προςταςία παρακείμενων καταςκευϊν. 

τθν τιμι περιλαμβάνεται θ ςυγκζντρωςθ των προϊόντων τθσ κακαίρεςθσ ςτον χϊρο φόρτωςθσ, θ επιλογι 
αξιοποιιςιμων για δάφορεσ καταςκευζσ (εάν προβλζπεται από τθν μελζτθ) και θ φόρτωςθ και μεταφορά τουσ ςε 
οποιαδιποτε απόςταςθ, προσ οριςτικι απόκεςθ ι αξιοποίθςθ.  

Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m
3
) πραγματικοφ όγκου κακαιροφμενθσ καταςκευισ, με βάςθ αναλυτικι επιμζτρθςθ. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : ζντεκα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 11,30€  

* Η δαπάνθ για τθ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά των προϊόντων κακαιρζςεωσ από τθν περιοχι του ζργου ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
αυτών βάςει τθσ υπ ΄αρικμ. 18 εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου /Δ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Προςδιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου με 
βάςθ τα Ενιαία Σιμολόγια τθσ ΓΓΔΕ" πλθρώνεται από το άρκρο με Α.Σ. 1.15 τθσ μελζτθσ 

 
Α.Σ. 1.20 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-5.05.01) Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με διαβακμιςμζνο κραυςτό αμμοχάλικο λατομείου. 
Για ςυνολικό πάχοσ επίχωςθσ ζωσ 50 cm 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΤΔΡ 6068 100%   

Επίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ ι ςτθν ηϊνθ διζλευςθσ οδικϊν αξόνων, ςε ςτρϊςεισ 
πάχουσ ζωσ 30 cm, με διαβακμιςμζνο κραυςτό αμμοχάλικο λατομείου, ςφμφωνα με τισ τυπικζσ διατομζσ τθσ μελζτθσ 
και τθν ΕΣΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων'' 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου διαβακμιςμζνου κραυςτοφ υλικοφ 
λατομείου, οι πλάγιεσ μεταφορζσ, θ ζκριψθ ςτό όρυγμα με μθχανικά μζςα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), θ 
διάςτρωςθ ςε ςτρϊςεισ πάχουσ ζωσ 30 cm, θ διαβροχι (με τθν προμικεια και μεταφορά επί τόπου του νεροφ) και θ 
ςυμπφκνωςθ με δονθτικοφσ ςυμπυκνωτζσ διαςτάςεων αναλόγων του πλάτουσ του ορφγματοσ, οφτωσ ϊςτε να 
επιτευχκεί βακμόσ ςυμπφκνωςθσ που αντιςτοιχεί ςε ξθρά φαινόμενθ πυκνότθτα ίςθ κατ' ελάχιςτο με το 95% τθσ 
πυκνότθτασ που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά κατά τθν τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΣ EN 
13286-2).  

Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m
3
) ςυμπυκνωμζνου όγκου επίχωςθσ, βάςει των γραμμϊν πλθρωμισ του ορφγματοσ που 

κακορίηονται ςτθν μελζτθ. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : δζκα ζξι ευρώ και εξιντα δφο λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 16,62€   

* τθν ανωτζρα τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθ μεταφορά του διαβακμιςμζνου κραυςτοφ, υλικοφ από το εγγφτερο αδειοδοτθμζνο 
λατομείο ςτθν περιοχι του ζργου, με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, βάςει τθσ υπ ΄αρικμ.18 εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου 
/Δ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Προςδιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου με βάςθ τα Ενιαία Σιμολόγια τθσ ΓΓΔΕ”. 

 
Α.Σ. 1.21 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-5.07) τρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων με άμμο προελεφςεωσ λατομείου 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΤΔΡ 6069 100%   

τρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων εντόσ ορφγματοσ με άμμο προζλευςθσ λατομείου, ςφμφωνα με τισ 
τυπικζσ διατομζσ τθσ μελζτθσ και τθν ΕΣΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων'' 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται : 

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

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

γ. Θ ιςοπζδωςθ τθσ ςτρϊςθσ ζδραςθσ και θ τφπανςθ ι ελαφρά ςυμπφκνωςθ τθσ ςτρϊςθσ εγκιβωτιςμοφ ζτςι 
 ϊςτε να περιβάλλει πλιρωσ τουσ ςωλινεσ, με ιδιαίτερθ προςοχι για τθν αποφυγι ηθμιϊν ςτθν 
 ςωλθνογραμμι. 
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Σιμι για ζνα κυβικό μζτρο (m
3
) επίχωςθσ ωσ ανωτζρω, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ γραμμζσ 

πλθρωμισ (τυπικζσ διατομζσ αγωγϊν) 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : δζκα ζξι ευρώ και εξιντα δφο λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 16,62€   

* τθν ανωτζρα τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθ μεταφορά του διαβακμιςμζνου κραυςτοφ, υλικοφ από το εγγφτερο αδειοδοτθμζνο 
λατομείο ςτθν περιοχι του ζργου, με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, βάςει τθσ υπ ΄αρικμ.18 εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου 
/Δ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Προςδιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου με βάςθ τα Ενιαία Σιμολόγια τθσ ΓΓΔΕ”. 
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ΟΜΑΔΑ 2 - ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 
 
Α.Σ. 2.1 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β-29.1.1) Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα. Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C8/10. Κοιτοςτρϊςεισ 
και εξομαλυντικζσ ςτρϊςεισ από άοπλο ςκυρόδεμα C8/10 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΝΟΔΟ 2511 100% 

Καταςκευζσ τεχνικϊν ζργων κάκε είδουσ και οποιουδιποτε ανοίγματοσ και φψουσ από ςκυρόδεμα που 
παραςκευάηεται ςε μόνιμο ι εργοταξιακό ςυγκρότθμα παραγωγισ, με κραυςτά αδρανι λατομείου κατάλλθλθσ 
κοκκομζτρθςθσ και διαςτάςεων μζγιςτου κόκκου, τςιμζντο κατάλλθλθσ κατθγορίασ, αντοχισ και ποςότθτασ, ωσ και τα 
τυχόν αναγκαία ρευςτοποιθτικά, υπερρευςτοποιθτικά, αερακτικά, ςτακεροποιθτικά κλπ. πρόςμικτα. 

τισ τιμζσ μονάδασ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια και μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ, των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν παραςκευισ 
εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ, θ προμικεια και μεταφορά ςτθν εκάςτοτε κζςθ ςκυροδζτθςθσ ετοίμου 
ςκυροδζματοσ,  

 θ προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ, χριςθ και απομάκρυνςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν των πάςθσ φφςεωσ 
απαιτουμζνων ικριωμάτων, ξυλοτφπων ι ςιδθροτφπων (επιπζδων, καμπφλων ι ςτρεβλϊν επιφανειϊν), κακϊσ 
και ειδικϊν ςυςτθμάτων και εξοπλιςμοφ που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ (ςυςτιματα προκαταςκευισ, 
προϊκθςθσ, προβολο-δόμθςθσ, αναρριχόμενοι ςιδθρότυποι κλπ),  

 τα πάςθσ φφςεωσ μθχανιματα και εξοπλιςμόσ και μζςα για τθν παραγωγι, μεταφορά, άντλθςθ, ανφψωςθ, 
καταβιβαςμό, ανάμειξθ, δόνθςθ κλπ. τοκ ςκυροδζματοσ 

 θ διαμόρφωςθ των ικριωμάτων, των ξυλοτφπων, των φορείων για προϊκθςθ και προβολοδόμθςθ κακϊσ  

 θ μερικι ι ολικι απϊλεια των ςωμάτων διαμόρφωςθσ κιβωτιομόρφων, κυλινδρικϊν ι άλλθσ μορφισ κενϊν,  

 θ επεξεργαςία των καταςκευαςτικϊν αρμϊν.  

 θ ςυντιρθςθ του ςκυροδζματοσ με οποιοδιποτε μζςο (λινάτςεσ, χθμικά υγρά κ.λ.π.) μζχρι τθ ςκλιρυνςι του,  

Επίςθσ περιλαμβάνονται, ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ μονάδασ: 

 οι δαπάνεσ των αναγκαίων μελετϊν ςφνκεςθσ ςκυροδζματοσ,  

 οι δαπάνεσ των μελετϊν τθσ καταςκευαςτικισ μεκόδου, των βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων και των πάςθσ 
φφςεωσ ικριωμάτων (πλθν των μελετϊν που αφοροφν ςτισ μεκόδουσ προβολοδόμθςθσ, προϊκθςθσ και 
προωκουμζνων αυτοφερομζνων δοκϊν),  

 θ δαπάνθ δειγματολθψιϊν, ελζγχων, δοκιμϊν και μετριςεων,  

 οι δαπάνεσ δθμιουργίασ ανοιγμάτων ςτα ικριϊματα κατά τθ ςκυροδζτθςθ φορζα γεφυρϊν διαςτάςεων 4,50 x 
10,00 m ανά κλάδο για τθ διζλευςθ τθσ κυκλοφορίασ  

 θ πρόςδοςθ ςτο χρθςιμοποιοφμενο ςκυρόδεμα, εκτόσ από τθ κλιπτικι αντοχι, χαρακτθριςτικϊν που 
εξαςφαλίηουν τον προβλεπόμενο από τθν μελζτθ τφπο του επιφανειακοφ τελειϊματοσ, βάςει του οποίου κα 
γίνεται θ αποδοχι ι θ απόρριψθ τθσ καταςκευισ, που εκτελζςκθκε (προςαρμογι κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ 
αδρανϊν, προςκικθ καταλλιλων προςμίκτων κλπ). 

Θ επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ κα γίνεται για κάκε κατθγορία καταςκευϊν ςε πραγματικοφσ όγκουσ, ςφμφωνα με τθ 
μελζτθ, μθ αφαιρουμζνων των οπλιςμϊν, των ςωλινων προεντάςεωσ (ςε περίπτωςθ προεντεταμζνου ςκυροδζματοσ) ι 
των κενϊν διζλευςθσ αγωγϊν, των γραμμικϊν ςκοτιϊν διατομισ μζχρι 10 cm

2
 και των επιφανειακϊν εςοχϊν βάκουσ 

μζχρι 5 cm, αφαιρουμζνων όμωσ των κενϊν που διαμορφϊνονται με ςκοπό τθ μείωςθ του όγκου του ςκυροδζματοσ. 

Θ επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ που διαςτρϊνεται χωρίσ τθ χριςθ ξυλοτφπων, κα γίνεται με βάςθ τισ διαςτάςεισ των 
ςχεδίων τθσ μελζτθσ, χωρίσ να επιμετράται ο τυχόν επιπλζον όγκοσ που διαςτρϊκθκε λόγω ζλλειψθσ ξυλοτφπων. 

Όπου ςτα άρκρα του ςκυροδζματοσ αναφζρεται το φψοσ από το ζδαφοσ, νοείται το φψοσ του κάτω πζλματοσ του 
φορζα από τθ φυςικι επιφάνεια του εδάφουσ και όχι τθν τυχόν διαμορφοφμενθ μετά από εκςκαφι.  

Οι τιμζσ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα του παρόντοσ Σιμολογίου είναι γενικισ εφαρμογισ και δεν εξαρτϊνται από το 
μζγεκοσ αυτϊν, τθν ολοκλιρωςι τουσ ςε μία ι περιςςότερεσ φάςεισ (τμθματικι εκτζλεςθ) ι τυχόν τοπικοφσ 
περιοριςμοφσ και δυςχζρειεσ (εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςτενότθτα χϊρου, 
προςταςία γειτονικϊν καταςκευϊν, δυςχζρειεσ προςζγγιςθσ του ςκυροδζματοσ, ςκυροδζτθςθ υπό ακραίεσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ κλπ). 

Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ ΕΣΕΠ, ςτο μζτρο που εκάςτθ αφορά τον κάκε τφπο καταςκευισ: 

01-01-01-00:  Παραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ  

01-01-02-00:  Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ  
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01-01-03-00:  υντιρθςθ ςκυροδζματοσ  

01-01-04-00: Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ 

01-01-05-00: Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 

01-01-07-00: κυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν 

01-03-00-00: Ικριϊματα 

01-04-00-00: Καλοφπια καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωςθ τελικϊν επιφανειϊν ςε ζγχυτο ςκυρόδεμα χωρίσ χριςθ επιχριςμάτων 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο ζτοιμθσ καταςκευισ από ςκυρόδεμα  

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : εβδομιντα δφο ευρώ και τριάντα λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 72,30€   
 
Α.Σ. 2.2 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β-29.2.2) Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα. Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15.  
Κοιτοςτρϊςεισ, περιβλιματα αγωγϊν, εξομαλυντικζσ ςτρϊςεισ κλπ από ςκυρόδεμα C12/15 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΝΟΔΟ 2531 100% 

Καταςκευζσ τεχνικϊν ζργων κάκε είδουσ και οποιουδιποτε ανοίγματοσ και φψουσ από ςκυρόδεμα που 
παραςκευάηεται ςε μόνιμο ι εργοταξιακό ςυγκρότθμα παραγωγισ, με κραυςτά αδρανι λατομείου κατάλλθλθσ 
κοκκομζτρθςθσ και διαςτάςεων μζγιςτου κόκκου, τςιμζντο κατάλλθλθσ κατθγορίασ, αντοχισ και ποςότθτασ, ωσ και τα 
τυχόν αναγκαία ρευςτοποιθτικά, υπερρευςτοποιθτικά, αερακτικά, ςτακεροποιθτικά κλπ. πρόςμικτα. 

τισ τιμζσ μονάδασ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια και μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ, των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν παραςκευισ 
εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ, θ προμικεια και μεταφορά ςτθν εκάςτοτε κζςθ ςκυροδζτθςθσ ετοίμου 
ςκυροδζματοσ,  

 θ προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ, χριςθ και απομάκρυνςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν των πάςθσ φφςεωσ 
απαιτουμζνων ικριωμάτων, ξυλοτφπων ι ςιδθροτφπων (επιπζδων, καμπφλων ι ςτρεβλϊν επιφανειϊν), κακϊσ 
και ειδικϊν ςυςτθμάτων και εξοπλιςμοφ που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ (ςυςτιματα προκαταςκευισ, 
προϊκθςθσ, προβολο-δόμθςθσ, αναρριχόμενοι ςιδθρότυποι κλπ),  

 τα πάςθσ φφςεωσ μθχανιματα και εξοπλιςμόσ και μζςα για τθν παραγωγι, μεταφορά, άντλθςθ, ανφψωςθ, 
καταβιβαςμό, ανάμειξθ, δόνθςθ κλπ. τοκ ςκυροδζματοσ 

 θ διαμόρφωςθ των ικριωμάτων, των ξυλοτφπων, των φορείων για προϊκθςθ και προβολοδόμθςθ κακϊσ  

 θ μερικι ι ολικι απϊλεια των ςωμάτων διαμόρφωςθσ κιβωτιομόρφων, κυλινδρικϊν ι άλλθσ μορφισ κενϊν,  

 θ επεξεργαςία των καταςκευαςτικϊν αρμϊν.  

 θ ςυντιρθςθ του ςκυροδζματοσ με οποιοδιποτε μζςο (λινάτςεσ, χθμικά υγρά κ.λ.π.) μζχρι τθ ςκλιρυνςι του,  

Επίςθσ περιλαμβάνονται, ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ μονάδασ: 

 οι δαπάνεσ των αναγκαίων μελετϊν ςφνκεςθσ ςκυροδζματοσ,  

 οι δαπάνεσ των μελετϊν τθσ καταςκευαςτικισ μεκόδου, των βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων και των πάςθσ 
φφςεωσ ικριωμάτων (πλθν των μελετϊν που αφοροφν ςτισ μεκόδουσ προβολοδόμθςθσ, προϊκθςθσ και 
προωκουμζνων αυτοφερομζνων δοκϊν),  

 θ δαπάνθ δειγματολθψιϊν, ελζγχων, δοκιμϊν και μετριςεων,  

 οι δαπάνεσ δθμιουργίασ ανοιγμάτων ςτα ικριϊματα κατά τθ ςκυροδζτθςθ φορζα γεφυρϊν διαςτάςεων 4,50 x 
10,00 m ανά κλάδο για τθ διζλευςθ τθσ κυκλοφορίασ  

 θ πρόςδοςθ ςτο χρθςιμοποιοφμενο ςκυρόδεμα, εκτόσ από τθ κλιπτικι αντοχι, χαρακτθριςτικϊν που 
εξαςφαλίηουν τον προβλεπόμενο από τθν μελζτθ τφπο του επιφανειακοφ τελειϊματοσ, βάςει του οποίου κα 
γίνεται θ αποδοχι ι θ απόρριψθ τθσ καταςκευισ, που εκτελζςκθκε (προςαρμογι κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ 
αδρανϊν, προςκικθ καταλλιλων προςμίκτων κλπ). 

Θ επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ κα γίνεται για κάκε κατθγορία καταςκευϊν ςε πραγματικοφσ όγκουσ, ςφμφωνα με τθ 
μελζτθ, μθ αφαιρουμζνων των οπλιςμϊν, των ςωλινων προεντάςεωσ (ςε περίπτωςθ προεντεταμζνου ςκυροδζματοσ) ι 
των κενϊν διζλευςθσ αγωγϊν, των γραμμικϊν ςκοτιϊν διατομισ μζχρι 10 cm

2
 και των επιφανειακϊν εςοχϊν βάκουσ 

μζχρι 5 cm, αφαιρουμζνων όμωσ των κενϊν που διαμορφϊνονται με ςκοπό τθ μείωςθ του όγκου του ςκυροδζματοσ. 

Θ επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ που διαςτρϊνεται χωρίσ τθ χριςθ ξυλοτφπων, κα γίνεται με βάςθ τισ διαςτάςεισ των 
ςχεδίων τθσ μελζτθσ, χωρίσ να επιμετράται ο τυχόν επιπλζον όγκοσ που διαςτρϊκθκε λόγω ζλλειψθσ ξυλοτφπων. 
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Όπου ςτα άρκρα του ςκυροδζματοσ αναφζρεται το φψοσ από το ζδαφοσ, νοείται το φψοσ του κάτω πζλματοσ του 
φορζα από τθ φυςικι επιφάνεια του εδάφουσ και όχι τθν τυχόν διαμορφοφμενθ μετά από εκςκαφι.  

Οι τιμζσ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα του παρόντοσ Σιμολογίου είναι γενικισ εφαρμογισ και δεν εξαρτϊνται από το 
μζγεκοσ αυτϊν, τθν ολοκλιρωςι τουσ ςε μία ι περιςςότερεσ φάςεισ (τμθματικι εκτζλεςθ) ι τυχόν τοπικοφσ 
περιοριςμοφσ και δυςχζρειεσ (εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςτενότθτα χϊρου, 
προςταςία γειτονικϊν καταςκευϊν, δυςχζρειεσ προςζγγιςθσ του ςκυροδζματοσ, ςκυροδζτθςθ υπό ακραίεσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ κλπ). 

Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ ΕΣΕΠ, ςτο μζτρο που εκάςτθ αφορά τον κάκε τφπο καταςκευισ: 

01-01-01-00:  Παραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ  

01-01-02-00:  Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ  

01-01-03-00:  υντιρθςθ ςκυροδζματοσ  

01-01-04-00: Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ 

01-01-05-00: Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 

01-01-07-00: κυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν 

01-03-00-00: Ικριϊματα 

01-04-00-00: Καλοφπια καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωςθ τελικϊν επιφανειϊν ςε ζγχυτο ςκυρόδεμα χωρίσ χριςθ επιχριςμάτων 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο ζτοιμθσ καταςκευισ από ςκυρόδεμα  

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : ογδόντα εννζα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 89,80€   
 
Α.Σ. 2.3 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β-29.4.2) Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα. Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25 και C25/30. 
Καταςκευι κιβωτiοειδϊν oχετϊν με οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C20/25 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΝΟΔΟ 2551 100% 

Καταςκευζσ τεχνικϊν ζργων κάκε είδουσ και οποιουδιποτε ανοίγματοσ και φψουσ από ςκυρόδεμα που 
παραςκευάηεται ςε μόνιμο ι εργοταξιακό ςυγκρότθμα παραγωγισ, με κραυςτά αδρανι λατομείου κατάλλθλθσ 
κοκκομζτρθςθσ και διαςτάςεων μζγιςτου κόκκου, τςιμζντο κατάλλθλθσ κατθγορίασ, αντοχισ και ποςότθτασ, ωσ και τα 
τυχόν αναγκαία ρευςτοποιθτικά, υπερρευςτοποιθτικά, αερακτικά, ςτακεροποιθτικά κλπ. πρόςμικτα. 

τισ τιμζσ μονάδασ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια και μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ, των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν παραςκευισ 
εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ, θ προμικεια και μεταφορά ςτθν εκάςτοτε κζςθ ςκυροδζτθςθσ ετοίμου 
ςκυροδζματοσ,  

 θ προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ, χριςθ και απομάκρυνςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν των πάςθσ φφςεωσ 
απαιτουμζνων ικριωμάτων, ξυλοτφπων ι ςιδθροτφπων (επιπζδων, καμπφλων ι ςτρεβλϊν επιφανειϊν), κακϊσ 
και ειδικϊν ςυςτθμάτων και εξοπλιςμοφ που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ (ςυςτιματα προκαταςκευισ, 
προϊκθςθσ, προβολο-δόμθςθσ, αναρριχόμενοι ςιδθρότυποι κλπ),  

 τα πάςθσ φφςεωσ μθχανιματα και εξοπλιςμόσ και μζςα για τθν παραγωγι, μεταφορά, άντλθςθ, ανφψωςθ, 
καταβιβαςμό, ανάμειξθ, δόνθςθ κλπ. τοκ ςκυροδζματοσ 

 θ διαμόρφωςθ των ικριωμάτων, των ξυλοτφπων, των φορείων για προϊκθςθ και προβολοδόμθςθ κακϊσ  

 θ μερικι ι ολικι απϊλεια των ςωμάτων διαμόρφωςθσ κιβωτιομόρφων, κυλινδρικϊν ι άλλθσ μορφισ κενϊν,  

 θ επεξεργαςία των καταςκευαςτικϊν αρμϊν.  

 θ ςυντιρθςθ του ςκυροδζματοσ με οποιοδιποτε μζςο (λινάτςεσ, χθμικά υγρά κ.λ.π.) μζχρι τθ ςκλιρυνςι του,  

Επίςθσ περιλαμβάνονται, ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ μονάδασ: 

 οι δαπάνεσ των αναγκαίων μελετϊν ςφνκεςθσ ςκυροδζματοσ,  

 οι δαπάνεσ των μελετϊν τθσ καταςκευαςτικισ μεκόδου, των βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων και των πάςθσ 
φφςεωσ ικριωμάτων (πλθν των μελετϊν που αφοροφν ςτισ μεκόδουσ προβολοδόμθςθσ, προϊκθςθσ και 
προωκουμζνων αυτοφερομζνων δοκϊν),  

 θ δαπάνθ δειγματολθψιϊν, ελζγχων, δοκιμϊν και μετριςεων,  

 οι δαπάνεσ δθμιουργίασ ανοιγμάτων ςτα ικριϊματα κατά τθ ςκυροδζτθςθ φορζα γεφυρϊν διαςτάςεων 4,50 x 
10,00 m ανά κλάδο για τθ διζλευςθ τθσ κυκλοφορίασ  
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 θ πρόςδοςθ ςτο χρθςιμοποιοφμενο ςκυρόδεμα, εκτόσ από τθ κλιπτικι αντοχι, χαρακτθριςτικϊν που 
εξαςφαλίηουν τον προβλεπόμενο από τθν μελζτθ τφπο του επιφανειακοφ τελειϊματοσ, βάςει του οποίου κα 
γίνεται θ αποδοχι ι θ απόρριψθ τθσ καταςκευισ, που εκτελζςκθκε (προςαρμογι κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ 
αδρανϊν, προςκικθ καταλλιλων προςμίκτων κλπ). 

Θ επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ κα γίνεται για κάκε κατθγορία καταςκευϊν ςε πραγματικοφσ όγκουσ, ςφμφωνα με τθ 
μελζτθ, μθ αφαιρουμζνων των οπλιςμϊν, των ςωλινων προεντάςεωσ (ςε περίπτωςθ προεντεταμζνου ςκυροδζματοσ) ι 
των κενϊν διζλευςθσ αγωγϊν, των γραμμικϊν ςκοτιϊν διατομισ μζχρι 10 cm

2
 και των επιφανειακϊν εςοχϊν βάκουσ 

μζχρι 5 cm, αφαιρουμζνων όμωσ των κενϊν που διαμορφϊνονται με ςκοπό τθ μείωςθ του όγκου του ςκυροδζματοσ. 

Θ επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ που διαςτρϊνεται χωρίσ τθ χριςθ ξυλοτφπων, κα γίνεται με βάςθ τισ διαςτάςεισ των 
ςχεδίων τθσ μελζτθσ, χωρίσ να επιμετράται ο τυχόν επιπλζον όγκοσ που διαςτρϊκθκε λόγω ζλλειψθσ ξυλοτφπων. 

Όπου ςτα άρκρα του ςκυροδζματοσ αναφζρεται το φψοσ από το ζδαφοσ, νοείται το φψοσ του κάτω πζλματοσ του 
φορζα από τθ φυςικι επιφάνεια του εδάφουσ και όχι τθν τυχόν διαμορφοφμενθ μετά από εκςκαφι.  

Οι τιμζσ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα του παρόντοσ Σιμολογίου είναι γενικισ εφαρμογισ και δεν εξαρτϊνται από το 
μζγεκοσ αυτϊν, τθν ολοκλιρωςι τουσ ςε μία ι περιςςότερεσ φάςεισ (τμθματικι εκτζλεςθ) ι τυχόν τοπικοφσ 
περιοριςμοφσ και δυςχζρειεσ (εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςτενότθτα χϊρου, 
προςταςία γειτονικϊν καταςκευϊν, δυςχζρειεσ προςζγγιςθσ του ςκυροδζματοσ, ςκυροδζτθςθ υπό ακραίεσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ κλπ). 

Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ ΕΣΕΠ, ςτο μζτρο που εκάςτθ αφορά τον κάκε τφπο καταςκευισ: 

01-01-01-00:  Παραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ  

01-01-02-00:  Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ  

01-01-03-00:  υντιρθςθ ςκυροδζματοσ  

01-01-04-00: Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ 

01-01-05-00: Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 

01-01-07-00: κυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν 

01-03-00-00: Ικριϊματα 

01-04-00-00: Καλοφπια καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωςθ τελικϊν επιφανειϊν ςε ζγχυτο ςκυρόδεμα χωρίσ χριςθ επιχριςμάτων 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο ζτοιμθσ καταςκευισ από ςκυρόδεμα  

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : εκατόν τριάντα τρία ευρώ 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 133,00€   
 
Α.Σ. 2.4 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β-29.4.5) Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα. Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25 και C25/30. 
Καταςκευι βάκρων, πλακϊν πρόςβαςθσ, τοίχων, κωρακίων κλπ με ςκυρόδεμα C20/25 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΝΟΔΟ 2551 100% 

Καταςκευζσ τεχνικϊν ζργων κάκε είδουσ και οποιουδιποτε ανοίγματοσ και φψουσ από ςκυρόδεμα που 
παραςκευάηεται ςε μόνιμο ι εργοταξιακό ςυγκρότθμα παραγωγισ, με κραυςτά αδρανι λατομείου κατάλλθλθσ 
κοκκομζτρθςθσ και διαςτάςεων μζγιςτου κόκκου, τςιμζντο κατάλλθλθσ κατθγορίασ, αντοχισ και ποςότθτασ, ωσ και τα 
τυχόν αναγκαία ρευςτοποιθτικά, υπερρευςτοποιθτικά, αερακτικά, ςτακεροποιθτικά κλπ. πρόςμικτα. 

τισ τιμζσ μονάδασ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια και μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ, των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν παραςκευισ 
εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ, θ προμικεια και μεταφορά ςτθν εκάςτοτε κζςθ ςκυροδζτθςθσ ετοίμου 
ςκυροδζματοσ,  

 θ προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ, χριςθ και απομάκρυνςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν των πάςθσ φφςεωσ 
απαιτουμζνων ικριωμάτων, ξυλοτφπων ι ςιδθροτφπων (επιπζδων, καμπφλων ι ςτρεβλϊν επιφανειϊν), κακϊσ 
και ειδικϊν ςυςτθμάτων και εξοπλιςμοφ που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ (ςυςτιματα προκαταςκευισ, 
προϊκθςθσ, προβολο-δόμθςθσ, αναρριχόμενοι ςιδθρότυποι κλπ),  

 τα πάςθσ φφςεωσ μθχανιματα και εξοπλιςμόσ και μζςα για τθν παραγωγι, μεταφορά, άντλθςθ, ανφψωςθ, 
καταβιβαςμό, ανάμειξθ, δόνθςθ κλπ. τοκ ςκυροδζματοσ 

 θ διαμόρφωςθ των ικριωμάτων, των ξυλοτφπων, των φορείων για προϊκθςθ και προβολοδόμθςθ κακϊσ  

 θ μερικι ι ολικι απϊλεια των ςωμάτων διαμόρφωςθσ κιβωτιομόρφων, κυλινδρικϊν ι άλλθσ μορφισ κενϊν,  

 θ επεξεργαςία των καταςκευαςτικϊν αρμϊν.  
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 θ ςυντιρθςθ του ςκυροδζματοσ με οποιοδιποτε μζςο (λινάτςεσ, χθμικά υγρά κ.λ.π.) μζχρι τθ ςκλιρυνςι του,  

Επίςθσ περιλαμβάνονται, ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ μονάδασ: 

 οι δαπάνεσ των αναγκαίων μελετϊν ςφνκεςθσ ςκυροδζματοσ,  

 οι δαπάνεσ των μελετϊν τθσ καταςκευαςτικισ μεκόδου, των βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων και των πάςθσ 
φφςεωσ ικριωμάτων (πλθν των μελετϊν που αφοροφν ςτισ μεκόδουσ προβολοδόμθςθσ, προϊκθςθσ και 
προωκουμζνων αυτοφερομζνων δοκϊν),  

 θ δαπάνθ δειγματολθψιϊν, ελζγχων, δοκιμϊν και μετριςεων,  

 οι δαπάνεσ δθμιουργίασ ανοιγμάτων ςτα ικριϊματα κατά τθ ςκυροδζτθςθ φορζα γεφυρϊν διαςτάςεων 4,50 x 
10,00 m ανά κλάδο για τθ διζλευςθ τθσ κυκλοφορίασ  

 θ πρόςδοςθ ςτο χρθςιμοποιοφμενο ςκυρόδεμα, εκτόσ από τθ κλιπτικι αντοχι, χαρακτθριςτικϊν που 
εξαςφαλίηουν τον προβλεπόμενο από τθν μελζτθ τφπο του επιφανειακοφ τελειϊματοσ, βάςει του οποίου κα 
γίνεται θ αποδοχι ι θ απόρριψθ τθσ καταςκευισ, που εκτελζςκθκε (προςαρμογι κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ 
αδρανϊν, προςκικθ καταλλιλων προςμίκτων κλπ). 

Θ επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ κα γίνεται για κάκε κατθγορία καταςκευϊν ςε πραγματικοφσ όγκουσ, ςφμφωνα με τθ 
μελζτθ, μθ αφαιρουμζνων των οπλιςμϊν, των ςωλινων προεντάςεωσ (ςε περίπτωςθ προεντεταμζνου ςκυροδζματοσ) ι 
των κενϊν διζλευςθσ αγωγϊν, των γραμμικϊν ςκοτιϊν διατομισ μζχρι 10 cm

2
 και των επιφανειακϊν εςοχϊν βάκουσ 

μζχρι 5 cm, αφαιρουμζνων όμωσ των κενϊν που διαμορφϊνονται με ςκοπό τθ μείωςθ του όγκου του ςκυροδζματοσ. 

Θ επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ που διαςτρϊνεται χωρίσ τθ χριςθ ξυλοτφπων, κα γίνεται με βάςθ τισ διαςτάςεισ των 
ςχεδίων τθσ μελζτθσ, χωρίσ να επιμετράται ο τυχόν επιπλζον όγκοσ που διαςτρϊκθκε λόγω ζλλειψθσ ξυλοτφπων. 

Όπου ςτα άρκρα του ςκυροδζματοσ αναφζρεται το φψοσ από το ζδαφοσ, νοείται το φψοσ του κάτω πζλματοσ του 
φορζα από τθ φυςικι επιφάνεια του εδάφουσ και όχι τθν τυχόν διαμορφοφμενθ μετά από εκςκαφι.  

Οι τιμζσ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα του παρόντοσ Σιμολογίου είναι γενικισ εφαρμογισ και δεν εξαρτϊνται από το 
μζγεκοσ αυτϊν, τθν ολοκλιρωςι τουσ ςε μία ι περιςςότερεσ φάςεισ (τμθματικι εκτζλεςθ) ι τυχόν τοπικοφσ 
περιοριςμοφσ και δυςχζρειεσ (εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςτενότθτα χϊρου, 
προςταςία γειτονικϊν καταςκευϊν, δυςχζρειεσ προςζγγιςθσ του ςκυροδζματοσ, ςκυροδζτθςθ υπό ακραίεσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ κλπ). 

Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ ΕΣΕΠ, ςτο μζτρο που εκάςτθ αφορά τον κάκε τφπο καταςκευισ: 

01-01-01-00:  Παραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ  

01-01-02-00:  Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ  

01-01-03-00:  υντιρθςθ ςκυροδζματοσ  

01-01-04-00: Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ 

01-01-05-00: Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 

01-01-07-00: κυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν 

01-03-00-00: Ικριϊματα 

01-04-00-00: Καλοφπια καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωςθ τελικϊν επιφανειϊν ςε ζγχυτο ςκυρόδεμα χωρίσ χριςθ επιχριςμάτων 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο ζτοιμθσ καταςκευισ από ςκυρόδεμα  

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : εκατόν τριάντα τρία ευρώ 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 133,00€   
 
Α.Σ. 2.5 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β-30.2) Xαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων. Χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ B500C εκτόσ υπογείων 
ζργων 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΔΟ-2612 100% 

Προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ πάςθσ φφςεωσ καταςκευϊν, μορφισ 
διατομϊν και κατθγορίασ ςφμφωνα με τθν μελζτθ, διαμόρφωςι του ςφμφωνα με τθν μελζτθ, προςζγγιςθ ςτθν κζςθ 
ενςωμάτωςθσ με οποιοδιποτε μζςον και τοποκζτθςι του ςφμφωνα με τα ςχζδια οπλιςμοφ. Εκτζλεςθ εργαςιϊν 
ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων" 

Θ τοποκζτθςθ του ςιδθροπλιςμοφ κα γίνεται μόνον μετά τθν παραλαβι του ξυλοτφπου ι τθσ επιφανείασ ζδραςθσ του 
ςκυροδζματοσ (π.χ. υπόςτρωμα οπλιςμζνων δαπζδων κλπ). 

Ο χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων επιμετράται ςε χιλιόγραμμα, ανά κατθγορία οπλιςμοφ (χάλυβασ B500A, B500C και 
δομικά πλζγματα) βάςει αναλυτικϊν Πινάκων Οπλιςμοφ.  
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Εάν οι πίνακεσ αυτοί δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου κα ςυντάςςονται με μζριμνα του 
Αναδόχου και κα υποβάλλονται ςτθν Τπθρεςία προσ ζλεγχο και κεϊρθςθ πριν από τθν ζναρξθ τθσ τοποκζτθςθσ του 
οπλιςμοφ.  

Οι Πίνακεσ κα ςυνταςςονται βάςει των ςχεδίων τθσ μελζτθσ και κα περιλαμβάνουν λεπτομερϊσ τισ διαςτάςεισ των 
ράβδων (αναπτφγματα), τισ διαμζτρουσ, τισ κζςεισ τοποκζτθςθσ και τα μικθ υπερκάλυψθσ, τα βάρθ ανά τρζχον μζτρο 
κατά διάμετρο, τα επί μζρουσ και τα ολικά μικθ των ράβδων, τα μερικά βάρθ ανά διάμετρο και το ολικό βάροσ. Οι ωσ 
άνω Πίνακεσ Οπλιςμοφ, μετά τθν παραλαβι των οπλιςμϊν, κα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τθν Τπθρεςία και κα 
αποτελοφν τθν επιμζτρθςθ των οπλιςμϊν. 

Σο ανά τρζχον μζτρο βάροσ των ράβδων οπλιςμοφ κα υπολογίηεται με βάςθ τον πίνακα 3-1 του ΚΣΧ-2008, ο οποίοσ 
παρατίκεται ςτθν ςυνζχεια. ε καμμία περίπτωςθ δεν γίνεται αποδεκτόσ ο προςδιοριςμόσ του μοναδιαίου βάρουσ των 
ράβδων βάςει ηυγολογίου. 

Ονομ.  
διάμετροσ 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογισ 

Ονομ. 
διατομι  
(mm

2
) 

Ονομ.  
μάηα/ 
μζτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλοφρεσ και 

ευκυγραμμιςμζνα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
ςυγκολλθμζνα 
πλζγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

τισ επιμετροφμενεσ μονάδεσ, πζραν τθσ προμικειασ, μεταφοράσ επί τόπου, διαμόρφωςθσ και τοποκζτθςθσ του 
οπλιςμοφ, περιλαμβάνονται ανθγμζνα τα ακόλουκα: 

 Θ ςφνδεςθ των ράβδων κατά τρόπο ςτερεό, ςε όλεσ ανεξάρτθτα τισ διαςταυρϊςεισ και όχι εναλλάξ, με ςφρμα 
πάχουσ ανάλογα με τθ διάμετρο και τθ κζςθ του οπλιςμοφ ι με θλεκτροςυγκόλλθςθ ςτθν περίπτωςθ εγχφτων 
παςςάλων.  

 Θ προμικεια του ςφρματοσ πρόςδεςθσ.  

 Θ προμικεια και τοποκζτθςθ αποςτατιρων (spacers) για τθν εξαςφάλιςθ του προβλεπόμενου από τθν μελζτθ 
πάχουσ επικάλυψθσ του οπλιςμοφ, κακϊσ και αρμοκλειδϊν (κατά ISO 15835-2),. 

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

 Θ τοποκζτθςθ υποςτθριγμάτων (καβίλιεσ, αναβολείσ) και ειδικϊν τεμαχίων ανάρτθςθσ που τυχόν κα απαιτθκοφν 
(εργαςία και υλικά). 

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

Σιμι ανά χιλιόγραμμο ςιδθροφ οπλιςμοφ τοποκετθμζνου ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : ζνα ευρώ και δζκα πζντε λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 1,15€  
 
Α.Σ. 2.6 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β-36) Μόνωςθ με διπλι αςφαλτικι επάλειψθ 
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Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΝΟΔΟ 2411 100% 

Προςτατευτικι επάλειψθ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ ι τςιμεντοκονιάματοσ, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το δάπεδο 
εργαςίασ, με αςφαλτικό γαλάκτωμα υδατικισ διαςποράσ (black bitumen paint) με χριςθ ρολοφ, βοφρτςασ ι 
πιςτολζττου. 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 ο επιμελισ κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ από χαλαρά υλικά και ρφπουσ με χριςθ ςυρματόβουρτςασ ι 
πεπιεςμζνου αζρα,  

 θ εφαρμογι υποςτρϊματοσ (primer) με αραίωςθ του γαλακτϊματοσ με νερό ςε αναλογία 1:1 ι με χριςθ του 
υλικοφ που ςυνιςτά ο προμθκευτισ και ανάλωςθ 0,10 -0,15 lt/m

2
,  

 θ χριςθ των απαιτουμζνων ικριωμάτων  

 θ εφαρμογι του αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ ςε δφο ςτρϊςεισ με ανάλωςθ ανά ςτρϊςθ τουλάχιςτον 0,15 lt/m
2
 

Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : ζνα ευρώ και εβδομιντα πζντε λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 1,75€  
  
Α.Σ. 2.7 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β.66.1) Συποποιθνζνα φρεάτια αποςτράγγιςθσ και αποχζτευςθσ ομβρίων. Φρεάτιο υδροςυλλογισ 
τφπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΔΟ 2548 100% 

Φρεάτια υδροςυλλογισ και επίςκεψθσ δικτφων αποχζτευςθσ ομβρίων ι ςτραγγιςτθρίων, πλιρωσ ι εν μζρει 
προκαταςκευαςμζνα ι με επί τόπου ζγχυςθ, ςφμφωνα τθν μελζτθ και τα εγκεκριμζνα Πρότυπα Καταςκευισ Εργων 
(ΠΚΕ), ςυνδεδεμζνα με τουσ αγωγοφσ ειςροισ ι εκροισ και ζτοιμα για λειτουργία. 

τθ τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:  

 θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου των απαιτουμζνων υλικϊν, προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων 
και εξαρτθμάτων για τθν πλιρθ διαμόρφωςθ των φρεατίων ςφμφωνα με τα ΠΚΕ 

 το προςωπικό, ο εξοπλιςμόσ και τα μζςα για τθν πλιρθ καταςκευι των φρεατίων και τον χειριςμό των 
προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων (υποχρεωτικι θ χριςθ κατάλλθλου γερανοφ)  

 θ εκςκαφι του ορφγματοσ κεμελίωςθσ ςε κάκε είδουσ ζδαφοσ 

 θ τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ των προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων ι/και θ τοποκζτθςθ οπλιςμοφ, θ καταςκευι 
ξυλοτφπων και θ ζγχυςθ του ςκυροδζματοσ 

 θ διαμόρφωςθ ι θ διάνοιξθ οπϊν ςφνδεςθσ των ςωλινων 

 θ ςφνδεςθ των ςωλινων και θ ςφράγιςθσ του διακζνου μεταξφ οπϊν και ςωλινων με μθ ςυρικνοφμενο 
τςιμεντοκονίαμα  

 θ προμικεια και πάκτωςθ των βακμίδων επίςκεψθσ,  

 θ προμικεια και τοποκζτθςθ ςχαρϊν, καλυμμάτων και πλαιςίων 

 θ επαναπλιρωςθ του ορφγματοσ με κραυςτό υλικό λατομείου  

 θ επί τόπου ςκυροδζτθςθ τμιματοσ των φρεατίων υδροςυλλογισ για προςαρμογι τθσ ςτζψθσ τουσ ςτθν κλίςθ 
ι επίκλιςθ τθσ οδοφ 

τθ τιμι μονάδασ δεν περιλαμβάνονται: 

 θ τοποκζτθςθ ςιδθροπλιςμοφ ςτα φρεάτια υδροςυλλογισ τφπου Φ1Ν  

 θ επί τόπου ςκυροδζτθςθ τμιματοσ των φρεατίων υδροςυλλογισ για αφξθςθ του εςωτερικοφ φψουσ τουσ 
πζραν των 1200 mm  

 θ καταςκευισ λαιμοφ φψουσ h ≥1,00 m ςε φρεάτια επίςκεψθσ υπονόμων ι ςτραγγιςτθρίων 

Σιμι ανά τεμάχιο πλιρωσ καταςκευαςμζνου φρεατίου 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : τετρακόςια τριάντα οκτώ ευρώ 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 438,00€   
 
Α.Σ. 2.8 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-9.23.01) Προμικεια και προςκικθ προςμίκτων και προςκζτων ςτο ςκυρόδεμα. Επιταχυντζσ 
ςκλιρυνςθσ ςκυροδζματοσ, κατά ΕΛΟΣ EN 934-2 
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Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΤΔΡ 6320.5 100% 

Οι απαιτιςεισ ενςωμάτωςθσ προςμίκτων και προςκζτων (admixtures - additions) ςτο ςκυρόδεμα των διαφόρων 
καταςκευϊν κακορίηονται από τθν μελζτθ του ζργου, οι δε αναλογίεσ ανάμιξισ τουσ αποτελοφν αντικείμενο των 
αντιςτοίχων μελετϊν ςυνκζςεωσ.   

Διακρίνονται οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ προςμίκτων/προςκζτων: 

- επιβραδυντζσ πιξεωσ ςκυροδζματοσ (set retarding), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 

- επιταχυντζσ ςκλιρυνςθσ (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2  

- ρευςτοποιθτζσ (plasticizers), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 

- πρόςμικτα μείωςθσ λόγου νεροφ προσ τςιμζντο (water reducers), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 

- πρόςμικτα μείωςθσ υδατοπερατότθτασ, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 

- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 

- ίνεσ πολυπροπυλενίου ςκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΣ EN 14889-2 

- χαλφβδινεσ ίνεσ ςκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΣ EN 14889-1 

Ολα τα ανωτζρω προϊόντα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE. 

Από τα υλικά αυτά, όςα ςυντελοφν ςτθν επίτευξθ του απαιτουμζνου εργαςίμου ι κάκιςθσ του ςκυροδζματοσ 
(ρευςτοποιθτζσ κλπ) κεωροφνται ανθγμζνα ςτθν δαπάνθ του ετοίμου ςκυροδζματοσ (εργοςταςιακοφ ι εργοταξιακοφ)  
και δεν επιμετρϊνται ιδιαιτζρωσ προσ πλθρωμι.  

Οι τιμζσ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται γενικϊσ και ανεξαρτιτωσ των επί μζρουσ χαρακτθριςτικϊν εκάςτου των 
ωσ άνω υλικϊν. 

Σιμι ανά χιλιόγραμμο προςκζτων/προςμίκτων (kg), με βάςθ τισ αναλογίεσ ανάμιξθσ που κακορίηονται ςτισ 
εγκεκριμζνεσ μελζτεσ ςυνκζςεωσ και τισ αποδεκτζσ ποςότθτεσ διαςτρωκζντοσ ςκυροδζματοσ. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : ζνα ευρώ και τρία λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 1,03€  
 
Α.Σ. 2.9 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-9.23.04) Προμικεια και προςκικθ προςμίκτων και προςκζτων ςτο ςκυρόδεμα. τεγανοποιθτικά μάηασ 
ςκυροδζματοσ (πρόςμικτα μείωςθσ υδατοπερατότθτασ) κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΤΔΡ 6320.1 100% 

Οι απαιτιςεισ ενςωμάτωςθσ προςμίκτων και προςκζτων (admixtures - additions) ςτο ςκυρόδεμα των διαφόρων 
καταςκευϊν κακορίηονται από τθν μελζτθ του ζργου, οι δε αναλογίεσ ανάμιξισ τουσ αποτελοφν αντικείμενο των 
αντιςτοίχων μελετϊν ςυνκζςεωσ.   

Διακρίνονται οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ προςμίκτων/προςκζτων: 

- επιβραδυντζσ πιξεωσ ςκυροδζματοσ (set retarding), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 

- επιταχυντζσ ςκλιρυνςθσ (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2  

- ρευςτοποιθτζσ (plasticizers), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 

- πρόςμικτα μείωςθσ λόγου νεροφ προσ τςιμζντο (water reducers), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 

- πρόςμικτα μείωςθσ υδατοπερατότθτασ, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 

- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 

- ίνεσ πολυπροπυλενίου ςκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΣ EN 14889-2 

- χαλφβδινεσ ίνεσ ςκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΣ EN 14889-1 

Ολα τα ανωτζρω προϊόντα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE. 

Από τα υλικά αυτά, όςα ςυντελοφν ςτθν επίτευξθ του απαιτουμζνου εργαςίμου ι κάκιςθσ του ςκυροδζματοσ 
(ρευςτοποιθτζσ κλπ) κεωροφνται ανθγμζνα ςτθν δαπάνθ του ετοίμου ςκυροδζματοσ (εργοςταςιακοφ ι εργοταξιακοφ)  
και δεν επιμετρϊνται ιδιαιτζρωσ προσ πλθρωμι.  

Οι τιμζσ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται γενικϊσ και ανεξαρτιτωσ των επί μζρουσ χαρακτθριςτικϊν εκάςτου των 
ωσ άνω υλικϊν. 

Σιμι ανά χιλιόγραμμο προςκζτων/προςμίκτων (kg), με βάςθ τισ αναλογίεσ ανάμιξθσ που κακορίηονται ςτισ 
εγκεκριμζνεσ μελζτεσ ςυνκζςεωσ και τισ αποδεκτζσ ποςότθτεσ διαςτρωκζντοσ ςκυροδζματοσ. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : μθδζν ευρώ και πενιντα δφο λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 0,52€  
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Α.Σ. 2.10 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-12.01.01.05) Προμικεια, μεταφορά ςτθ κζςθ εγκατάςταςθσ, και τοποκζτθςθ προκαταςκευαςμζνων 
τςιμεντοςωλινων κατα ΕΛΟΣ ΕΝ 1916 Σςιμεντοςωλινεσ αποχζτευςθσ κλάςεωσ αντοχισ 120 κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916 
Ονομαςτικισ διαμζτρου D600 mm 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΤΔΡ 6551.5 100% 

Προμικεια, μεταφορά ςτθ κζςθ εγκατάςταςθσ, πλάγιεσ μεταφορζσ, καταβιβαςμόσ ςτο όρυγμα, τοποκζτθςθ και 
ςφνδεςθ τςιμεντοςωλινων, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, από ςκυρόδεμα ελάχιςτθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ 40 MPa με 
ςιμανςθ CE, με ελαςτικό δακτφλιο ςτεγάνωςθσ κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1. 

Οι τςιμενοςωλινεσ διακρίνονται ωσ εξισ: 

 *α+ Ωσ προσ τθν ονομαςτικι διάμετρο (DN) που είναι θ εςωτερικι διάμετροσ ςε mm 

*β+ Ωσ προσ το υλικό καταςκευισ:  άοπλοι, οπλιςμζνοι, ινοπλιςμζνοι 

*γ+   Ωσ προσ τθν ςυνδεςμολογία: τφπου τόρμου-εντορμίασ (O-gee pipes), τφπoυ "καμπάνασ" (bell-sochet pipes) 

*δ+ Ωσ προσ τθν εφαρμογι: ςωλινεσ ομβρίων ι ακακάρτων, διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων, ςωλινεσ 
υδραυλικισ προϊκθςθσ (pipe-jacking). 

*ε+  Ωσ προσ τθν κλάςθ αντοχισ (ςειρά, strength class), θ οποία ορίηεται ωσ το ελάχιςτο φορτίο κραφςεωσ ςε kN/m, 
διαιροφμενο με το 1/1000 τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου (DN), ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτο Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1916   

Επιςθμαίνεται ότι από τθν κλάςθ αντοχισ και τισ ςυνκικεσ ζδραςθσ/εγκιβωτιςμοφ (bedding factor), προκφπτει, 
ςφμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάκοσ τοποκζτθςθσ για τα εκάςτοτε εφαρμοηόμενα κινθτά 
φορτία. Ωσ εκ τοφτου με μια μόνον κλάςθ αντοχισ τςιμεντοςωλινων και επιλογι, κατά περίπτωςθ, του τφπου 
ζδραςθσ/εγκιβωτιςμοφ τθσ ςωλθνογραμμισ καλφπτονται όλεσ οι ςυνκικεσ που απαντϊνται ςτα δίκτυα αποχζτευςθσ 
(υπό οδοφσ βαρειάσ ι ελαφράσ κυκλοφορίασ, εκτόσ καταςτρϊματοσ οδοφ). 

Θ επίτευξθ τθσ κλάςεωσ αντοχισ είναι ςυνάρτθςθ του πάχουσ του τοιχϊματοσ, τθσ κατθγορίασ του ςκυροδζματοσ και 
του οπλιςμοφ (πλζγματα ι/και μεταλλικζσ ίνεσ). 

Ωσ εκ τοφτου το παρόν άρκρο αναφζρεται ςε τςιμεντοςωλινεσ κλάςεωσ αντοχισ 120, χωρίσ διάκριςθ ωσ προσ το είδοσ 
ςυνδεςμολογίασ (τφπου τόρμου-εντορμίασ ι καμπάνασ) και τθν διάταξθ ι μι οπλιςμοφ.  

Θ διάταξθ του οπλιςμοφ, όςον αφορά το πάχοσ επικάλυψθσ κα πλθροί τισ απαιτιςεισ του Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1 
ανάλογα με τισ ςυνκικεσ ζκκεςθσ του αγωγοφ.  

Οι δακτφλιοι ςτεγάνωςθσ κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να είναι 
ενςωματωμζνοι ςτουσ ςωλινεσ κατά τθν καταςκευι τουσ ι να παραδίδονται προσ τοποκζτθςθ κατά τθν 
ςυναρμολόγθςθ τθσ ςωλθνογραμμισ. 

Οταν προβλζπεται θ ενςωμάτωςθ ςτο ςκυρόδεμα καταςκευισ των ςωλινων τςιμζντου ανκεκτικοφ ςτα κειικά/κειϊδθ 
(τςιμζντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόηεται, ςυμβατικά, προςαφξθςθ τθσ αντίςτοιχθσ τιμισ μονάδασ κατά 10 %. 

Οταν προβλζπεται εςωτερικι επίςτρωςθ πρόςκετθσ προςταςίασ, με υλικό εποξειδικισ βάςεωσ ι λοιπά υλικά, 
εφαρμόηεται, ςυμβατικά, προςαφξθςθ τθσ αντίςτοιχθσ τιμισ μονάδασ κατά 10 %. 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου τςιμεντοςωλινων κλάςεωσ 
αντοχισ (ςειρασ) 120 με ςιμανςθ CE κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, με τουσ αντίςτοιχουσ ελαςτικοφσ δακτυλίουσ ςτεγάνωςθσ, οι 
απαιτοφμενεσ πλάγιεσ μεταφορζσ, ο καταβιβαςμόσ ςτο όρυγμα με μθχανικά μζςα, θ τοποκζτθςθ, θ εφαρμογι του 
δακτυλίου ςτεγάνωςθσ και θ ευκυγράμμιςθ και προςωρινι ςτιριξθ των ςωλινων μζχρι τον εγκιβωτιςμό τουσ, για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ  προβλεπόμενθσ από τθν μελζτθ μθκοτομικισ κλίςθσ.  

Οι εργαςίεσ εκςκαφισ του ορφγματοσ, εγκιβωτιςμοφ των ςωλινων και επανενεπίχωςθσ του υπολοίπου τμιματοσ του 
ορφγματοσ, τιμολογοφνται ιδιαίτερα με βάςθ τα αντίςτοιχα άρκρα του Σιμολογίου. 

Θ τιμολόγθςθ ςωλινων ενδιαμζςων διαμζτρων, πζραν αυτϊν που περιλαμβάνονται ςτο παρόν άρκρο, κα γίνεται με 
γραμμικι παρεμβολι των εκατζρωκεν τιμϊν μονάδασ. 

Σιμι ανά τρζχον αξονικό μζτρο (μμ) ςωλθνογραμμισ (προςμετράται και το εντόσ των φρεατίων τμιμα των ςωλινων) 
κατά ονομαςτικι διάμετρο και τφπο τςιμεντοςωλινων. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : εβδομιντα δφο ευρώ 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 72,00€   
 
Α.Σ. 2.11 

ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-12.30.01.22) Δίκτυα  αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ δομθμζνου 
τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3 Συποποίθςθ 
ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) κατά τθν εςωτερικι διάμετρο *DN/ID+ Δίκτυα με ςωλινεσ SN8, DN/ID 400 mm  
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Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΤΔΡ 6711.6 100% 

Καταςκευι δικτφου αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από ςωλινεσ δομθμζνου τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι και 
αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδοφσ ακαμψίασ SN κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 
9969. 

Οι ςωλινεσ προςδιορίηονται αφ’ ενόσ μεν με βάςθ τθν δακτυλιοειδι ακαμψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9969, θ 
οποία μετράται ςε kN/m2 διατομισ τοιχϊματοσ αγωγοφ (χαρακτθριςτικό μζγεκοσ SN = ring stiffness class = κατθγορία 
δακτυλιοειδοφσ ακαμψίασ) και αφ’ ετζρου με βάςθ τθν ονομαςτικι διάμετρο DN.  φμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ EN 
13746-1, ωσ ονομαςτικι διάμετροσ λαμβάνεται είτε θ εξωτερικι (DN/OD, outer diameter) ι θ εςωτερικι (DN/ID, 
internal diameter). 

τθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ προμικεια των ςωλινων και των αντιςτοίχων δακτυλίων ςτεγάνωςθσ και 
μουφϊν, θ μεταφορά τουσ επί τόπου, ο καταβιβαςμόσ ςτο όρυγμα, θ ευκυγράμμιςθ, θ ςφνδεςθ και θ εκτζλεςθ των 
προβλεπομζνων δοκιμϊν ςτεγανότθτασ. 

Θ εκςκαφι του ορφγματοσ τοποκζτθςθσ, ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλινων, θ επανεπίχωςθ και τα πάςθσ φφςεωσ 
απαιτοφμενα ειδικά τεμάχια επιμετρϊνται ιδιαιτζρωσ με βάςθ τα οικεία άρκρα του τιμολογίου. 

Σιμι ανά αξονικό μζτρο (m) πλιρωσ καταςκευαςμζνθσ ςωλινωςθσ κατά τα ανωτζρω. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : τριάντα τρία ευρώ 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 33,00€   
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ΟΜΑΔΑ 3. ΟΔΟΣΡΩΙΑ 

 
Α.Σ. 3.1 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Γ-1.1) Τπόβαςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΝΟΔΟ 3121Β 100% 

Καταςκευι υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ από κραυςτά αδρανι υλικά ςτακεροποιουμζνου τφπου 
ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 05-03-03-00 "τρϊςεισ οδοςτρωμάτων από αςφνδετα αδρανι υλικά", με ςυμπφκνωςθ κατά 
ςτρϊςεισ μεγίςτου ςυμπυκνωμζνου πάχουσ κάκε ςτρϊςθσ 0,10 m, 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. 

Θ επιμζτρθςθ κα γίνεται με γεωμετρικι χωροςτάκμθςθ κατά διατομζσ πριν και μετά τθν καταςκευι τθσ ςτρϊςεωσ, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ.  

Σιμι ανά κυβικό μζτρο ςυμπυκνωμζνθσ υπόβαςθσ μεταβλθτοφ πάχουσ.  

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : δζκα ζξι ευρώ και ογδόντα δφο λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 16,82€  

* τθν ανωτζρα τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθ μεταφορά του διαβακμιςμζνου κραυςτοφ, υλικοφ από το εγγφτερο αδειοδοτθμζνο 
λατομείο ςτθν περιοχι του ζργου, με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, βάςει τθσ υπ ΄αρικμ.18 εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου 
/Δ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Προςδιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου με βάςθ τα Ενιαία Σιμολόγια τθσ ΓΓΔΕ”. 

 
Α.Σ. 3.2 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Γ-2.2) Βάςθ πάχουσ 0,10m (Π.Σ.Π. Ο-155)  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΝΟΔΟ 3211Β 100% 

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 (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : ζνα ευρώ και εβδομιντα τρία λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 1,73€  

* τθν ανωτζρα τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθ μεταφορά του διαβακμιςμζνου κραυςτοφ, υλικοφ από το εγγφτερο αδειοδοτθμζνο 
λατομείο ςτθν περιοχι του ζργου, με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, βάςει τθσ υπ ΄αρικμ.18 εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου 
/Δ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Προςδιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου με βάςθ τα Ενιαία Σιμολόγια τθσ ΓΓΔΕ”. 

 
Α.Σ. 3.3 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Δ-3) Αςφαλτικι προεπάλειψθ 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΝΟΔΟ 4110 100% 

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

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

 θ μεταφορά και διάχυςθ του αςφαλτικοφ διαλφματοσ ι του γαλακτϊματοσ με αυτοκiνοφμενο 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 (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : ζνα ευρώ και είκοςι λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 1,20€  
 
Α.Σ. 3.4 
ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Δ-8.1) Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ, ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m με χριςθ κοινισ αςφάλτου 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΝΟΔΟ 4521Β 100% 

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), ϊτε 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. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : οκτώ ευρώ και είκοςι τρία λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 8,23€  

* τθν ανωτζρα τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθ μεταφορά του αςφαλτομίγματοσ από το εγγφτερο αδειοδοτθμζνο λατομείο ςτθν 
περιοχι του ζργου, με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, βάςει τθσ υπ ΄αρικμ.18 εγκυκλίου με αρικμό πρωτοκόλλου /Δ11γ/o/6/7/ 
24/9/2014 : “Προςδιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου με βάςθ τα Ενιαία Σιμολόγια τθσ ΓΓΔΕ”. 
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