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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. 



Τιμολόγιο Μελέτης 

- 2 - 

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

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

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

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

1.19 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα διάφορα τμιματα του ζργου, 
και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των εργαςιϊν, όταν δεν προβλζπεται 
ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποξιλωςθσ των προςωρινϊν καταςκευϊν και 
περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ των χϊρων (προςβάςεων, προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κ.λπ.) εκτόσ εάν υπάρχει 
ζγγραφθ αποδοχι τθσ 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:  Η αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςωλινα που περιλαμβάνεται ςτο παρόν Σιμολόγιο. 

 

Αν δεν υπάρχει μικρότερθ διάμετροσ ωσ DM κα χρθςιμοποιείται θ αμζςωσ μεγαλφτερθ υπάρχουςα διάμετροσ. 

(2) Μόρφωςθ αρμϊν με προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ τφπου FLEXCELL ι αναλόγου 

Για πάχοσ DN χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ μεγαλφτερο από το πάχοσ τθσ ςυμβατικισ πλάκασ του παρόντοσ τιμολογίου (12 
mm), κα γίνεται αναγωγι τθσ επιφάνειασ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε επιφάνεια ςυμβατικισ πλάκασ πάχουσ 12 mm, 
με βάςθ το λόγο:  

 

     DN / 12 

 

 όπου DN: Σο πάχοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε mm. 

(3) τεγάνωςθ αρμϊν με ταινίεσ τφπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτοσ ΒN χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ μεγαλφτερο από το πλάτοσ τθσ ςυμβατικισ ταινίασ του παρόντοσ Σιμολογίου (240 
mm), κα γίνεται αναγωγι του μικουσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε μικοσ ςυμβατικι ταινίασ πλάτουσ 240 mm, με 
βάςθ το λόγο:  

 

     ΒN / 240  

 

 όπου ΒΝ: Σο πλάτοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε mm 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 
  



Τιμολόγιο Μελέτης 

- 7 - 

3.ΣΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
ΟΜΑΔΑ 1. ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΡΩΙΑ - ΑΦΑΛΣΙΚΑ  
 
Α.Σ. 1.1 
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΔΟ-Α-2.1) Αποξιλωςθ αςφαλτοταπιτων και ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ ςτακεροποιθμζνων με τςιμζντο 
εντόσ του ορίου των γενικϊν εκςκαφϊν 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΔΟ 1123Α 100%   

Αποξιλωςθ αςφαλτοταπιτων και ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ ςτακεροποιθμζνων με ςυμπφκνωςθ ι με τςιμζντο, εντόσ του 
ορίου των γενικϊν εκςκαφϊν, με χριςθ  προωκθτι γαιϊν, φορτωτι ι εκςκαφζα, με τθν φόρτωςθ επί αυτοκινιτου και 
τθν μεταφορά προσ ανακφκλωςθ ι οριςτικι απόκεςθ ςε χϊρουσ κακοριηόμενουσ από τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ 
του ζργου και τθν μεταφορά τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξθλϊςεων αυτϊν είναι ακατάλλθλα για τθν καταςκευι επιχωμάτων, ενϊ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ επιβάλλεται θ ανακφκλωςι τουσ. 

Η επιμζτρθςθ κα γίνεται με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν. 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : ζνα ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 1,60€   
   
Α.Σ. 1.2 
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΙΚ-20.04.01) Εκςκαφι κεμελίων και τάφρων χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν μζςωνςε εδάφθ γαιϊδθ-
θμιβραχϊδθ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ 2122 100%   

Εκςκαφι κεμελίων και τάφρων χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν μζςων και εκρθκτικϊν, εκτόσ από αερόςφυρεσ, πλάτουσ 
βάςεωσ ζωσ 3,00 m ι μεγαλυτζρου των 3,00 m αλλά επιφανείασ βάςεωσ ζωσ 12,00 m2, ςε βάκοσ μζχρι 2,00 m από το 
χαμθλότερο χείλοσ τθσ διατομισ εκςκαφισ, εν ξθρϊ ι εντόσ φδατοσ βάκουσ ζωσ 0,30 m, του οποίου θ ςτάκμθ, είτε 
θρεμεί είτε υποβιβάηεται με εφ' άπαξ ι ςυνεχι άντλθςθ (θ οποία πλθρϊνεται ιδιαίτερα), με τθν αναπζταςθ των 
προϊόντων, τθν μόρφωςθ των παρειϊν και του πυκμζνα και τθν τυχόν αναγκαία ςποραδικι αντιςτιριξθ των παρειϊν, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 02-04-00-00 "Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων" 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) επί ορφγματοσ, με τθν μεταφορά των προϊόντων εκςκαφϊν ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 
Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν εκςκαφι. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : είκοςι ευρώ και είκοςι πζντε λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 20,25€   
 
Α.Σ. 1.3 
ΑΡΘΡΟ (ΤΔΡ-2.01) Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφισ γαιωδϊν ι θμιβραχωδϊν και αμμοχαλίκων με τθν μεταφορά 
ςε οποιαδιποτε απόςταςθ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΤΔΡ 6071 100%   

Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφισ γαιωδϊν ι θμιβραχωδϊν εδαφϊν και αμμοχαλίκων, με τθν ςταλία του 
αυτοκινιτου και τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

Σο παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι μόνον ςτθν περίπτωςθ που θ φορτοεκφόρτωςθ  γίνεται ανεξάρτθτα από τισ εκςκαφζσ ι 
τθν παραγωγι αμμοχαλίκων ςτο πλαίςιο τθσ εργολαβίασ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι  αυτό προβλζπεται από τθν 
μελζτθ του ζργου.  

Επιμζτρθςθ ςε κυβικά μζτρα (m
3
) όγκου ορφγματοσ ι ςυμπυκνωμζνου επιχϊματοσ,  

Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m
3
). 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : ζνα ευρώ και ςαράντα ζξι λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 1,46€     
 
Α.Σ. 1.4 
ΑΡΘΡΟ (Ν1-ΤΔΡ-2.02Χ) Φορτοεκφόρτωςθ υλικϊν Α.Ε.Κ.Κ. με τθν μεταφορά ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
αυτϊν.  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΤΔΡ 6072 100%   
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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. 

Η 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) : τρία ευρώ και ςαράντα εννζα λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 3,49€     
 
Α.Σ. 1.5 
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΔΟ-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. 

Η 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. 1.6 
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΔΟ-Γ-2.1) Βάςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΔΟ 3211Β 100% 

Καταςκευι βάςθσ 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, διαβροχι και πλιρθσ ςυμπφκνωςθ, ϊςτε να προκφψει θ προβλεπόμενθ από τθν μελζτθ 
γεωμετρικι επιφάνεια. 

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

Σιμι ανά κυβικό μζτρο ςυμπυκνωμζνθσ βάςθσ μεταβλθτοφ πάχουσ. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : δζκα τζςςερα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 1,00€     

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. 1.7 
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΔΟ-Δ-3) Αςφαλτικι προεπάλειψθ 

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

• θ διακίνθςθ των υλικϊν και θ παραςκευι του αςφαλτικοφ διαλφματοσ (κζρμανςθ, εναποκικευςθ, φφλαξθ 
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 αυτοκινοφμενο διανομζα 
αςφάλτου (Federal),  

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

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

Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αςφαλτικισ προεπάλειψθσ. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : ζνα ευρώ και είκοςι λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 1,20€   
   
Α.Σ. 1.8 
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΔΟ-Δ-4) Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΔΟ 4120 100% 

υγκολλθτικι επάλειψθ επί αςφαλτικισ ςτρϊςθσ ι επί ςκυροδζματοσ (π.χ. προςταςίασ μεμβρανϊν ςτεγανοποίθςθσ 
τεχνικϊν ςτζψθσ), με αςφαλτικό διάλυμα τφπου ΜΕ-5 ι κακαρι άςφαλτο ι αςφαλτικό γαλάκτωμα ταχείασ διάςπαςθσ, 
ανεξάρτθτα από τθν ζκταςθ και τθ μορφι τθσ επιφάνειασ, ςε υπόγεια και υπαίκρια ζργα. 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

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

• θ διακίνθςθ των υλικϊν και θ παραςκευι του αςφαλτικοφ διαλφματοσ (κζρμανςθ, εναποκικευςθ, φφλαξθ 
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 αυτοκινοφμενο διανομζα 
αςφάλτου (Federal) και θ επανακζρμανςθ του διαλφματοσ πριν από τθ διάχυςθ (όταν απαιτείται).  

Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αςφαλτικισ ςυγκολλθτικισ επάλειψθσ. 

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : μηδζν ευρώ και ςαράντα πζντε λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 0,45€   
   
Α.Σ. 1.9 
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΔΟ-Δ-6) Αςφαλτικι ιςοπεδωτικι ςτρϊςθ μεταβλθτοφ πάχουσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΔΟ 4421Β 100% 

Καταςκευι αςφαλτικισ ιςοπεδωτικισ ςτρϊςθσ μεταβλθτοφ πάχουσ, 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 31,5 ι Α 40, 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. 

• οι προεργαςίεσ ςε νζα ι παλαιά αςφαλτικά οδοςτρϊματα (όπωσ π.χ. δθμιουργία τριγωνικϊν εγκοπϊν κοντά 
ςε ρείκρα και φρεάτια, ςκοφπιςμα, απομάκρυνςθ των προϊόντων, που προζρχονται από αυτζσ τισ εργαςίεσ κλπ.).  
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τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται και θ αξία τθσ αςφάλτου. Η τυχόν απαιτοφμενθ αςφαλτικι προεπάλλειψθ ι 
ςυγκολλθτικι επάλειψθ, τιμολογοφνται ιδιαίτερα. 

Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν πρό και μετά τθν διάςτρωςθ και αναγωγι του όγκου ςε βάροσ με βάςθ τα 
αποτελζςματα εργαςτθριακισ εξζταςθσ πυρινων, ι με βάςθ ηυγολόγια προςκομιηομζνου προσ διάςτρωςθ 
αςφαλτομίγματοσ. 

Σιμι ανά τόνο διαςτρωκζντοσ αςφαλτομίγματοσ.  

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : ογδόντα εννζα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 89,80€     

τθν ανωτζρα τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθ μεταφορά του αςφαλτομίγματοσ από τθν εγγφτερθ πιςτοποιθμζνθ 
μονάδα παραγωγισ του 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 (ΝΕΣ ΟΔΟ-Δ-8.Α) Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05mμε χριςθ κοινισ αςφάλτου 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ : ΟΔΟ 4521Β 100% 

Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςεωσ κυκλοφορίασ αςτικισ οδοφ επί υπάρχοντοσ αςφαλτικοφ τάπθτα ι μετά τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν απόξεςθσ (φρεηαρίςματοσ), με αςφαλτοςκυρόδεμα 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", 
ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 50 mm, αςτικϊν οδϊν, με χριςθ διαςτρωτι αςφάλτου (finisher).  

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 Οι πάςθσ φφςεωσ δυςχζρειεσ λόγω ςτενότθτοσ χϊρου, θ προειδοποίθςθ των οδθγϊν να μθν ςτακμεφουν τα 
οχιματά τουσ ςτισ προσ αςφαλτόςτρωςθ οδοφσ με ευδιάκριτα ζντυπα μθνφματα, κακϊσ και θ τυχόν 
απαιτοφμενθ μετακίνθςθ των οχθμάτων μθ ςυμμορφωκζντων οδθγϊν.  

 Η διάνοιξθ οπϊν αγκφρωςθσ (πικοφνιςμα) με κατάλλθλο μθχάνθμα (τφπου Arrow) οδϊν που δεν ζχουν 
υποςτεί φρεηάριςμα. 

 Η εφαρμογι αςφαλτικισ ςυγκολλθτικισ επάλειψθσ με αςφαλτικό γαλάκτωμα ψυχροφ τφπου ςε αναλογία 
τουλάχιςτον 500 gr/m2. 

 Η προμικεια, μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ, διάςτρωςθ με finisher και ςυμπφκνωςθ του 
αςφαλτοςκυροδζματοσ.  

 Η εργοταξιακι ςιμανςθ ςφμφωνα με τθν ςχετικι εγκφκλιο του ΤΠΕΧΩΔΕ.  

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται και θ αξία τθσ ενςωματουμζνθσ αςφάλτου 

Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πλιρωσ αποπερατωμζνθσ αςφαλτόςτρωςθσ.  

ΕΤΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) : εννζα ευρώ και ςαράντα εννζα λεπτά 

 (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) : 9,49€     

τθν ανωτζρα τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για τθ μεταφορά του αςφαλτομίγματοσ από τθν εγγφτερθ πιςτοποιθμζνθ 
μονάδα παραγωγισ του 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”. 

 
 
 

Θεωρικθκε  υντάχκθκε 
Ορχομενόσ 04-08-2020  Ορχομενόσ 04-08-2020 

Η πρ/νθ Δ.Σ.Τ.  Ο μελετθτισ 
   
   
   

Λεμονιά ταματάκθ  Γρθγόρθσ Ηλιόπουλοσ 
αρχιτζκτων μθχανικόσ  πολιτικόσ μθχανικόσ 
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