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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, 
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 
1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α.Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου.  

  
 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 

μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών 
και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 
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1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων  αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 
νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων 
κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 
τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης 
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα 
με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων 
και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό 
ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. 

1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-
σκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, 
συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, 
ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η 
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές 
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών 
στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 
στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των 
εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς 
όρους.  
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων 
έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 

από το Δημόσιο 
(β)  Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

 
1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
του Εργου. 

1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
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εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, 
ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε 
κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 
θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία 
υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση 
(όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, 
χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο.  
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη 
αιτία. 

1.12 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα 
οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται 
ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

 
(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, 

δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),  
(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών(υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και 
ερευνών(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις 
λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 
δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα 
στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή 

του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού 
δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και 
οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
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(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m,για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά 
των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και 
φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 
από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση 
και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά 
την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής 
σήμανσης. 

1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη 
των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον 
χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών 
Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος 
του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και 
Υγείας του Εργου(ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους 
με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων 
κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμώνπου θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων 
(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω. 

1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών 
εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα 
παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των 
προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και 
πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα 
υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των 
εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές 
κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 
1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας 
στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 
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επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 
Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις 
εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και 
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης 
των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου. 

1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού 
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή 
διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Εργου (μίσθωση ή εξασφάλιση 
δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 
υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των 
αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων 
εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση 
σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των 
εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.27  Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, 
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων 
συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα 
τεύχη δημοπράτησης. 

1.28 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 
αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως 
αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους,εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και 
γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

1.33 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), 
τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
 (2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο 

Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις 
χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

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



Τιμολόγιο μελέτης του έργου ¨ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022 

Σελίδα 6 από 18 
 

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου 
βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

Τα προΪοντα καθαρισμου της κοιτης και των πρανων απο αυτοφυη βλαστηση 
(κλαδια,θαμνοι κ.α) θα εναποτεθουν σε θεσεις που θα εξευρεθουν  με μεριμνα και ευθυνη 
του αναδοχου και θα ειναι επιτρεπτη η εναποθεση τους,ανεξαρτητα απο την αποσταση 
αυτων απο το εργο και ανεξαρτητα απο τον χρονο στον οποιο ειναι η οχι δυνατη η 
αποθεση. 
Η Υποβολη προσφορας προυποθετει οτι ο αναδοχος εχει προβει σε σχετικη ερευνα και εχει 
λαβει υπ’οψη του τους παραπανω παραγοντες για εξευρεση θεσεων αποθεσης και 
απαιτουμενων μεταφορων. 
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ΟΜΑΔΑ  Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 

 
ΥΔΡ 4.02 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά ή απορρίματα 
Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6054 
 
Kαθαρισμοί κοίτης ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, απορρίματα κλπ χαλαρά υλικά 
με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), 
κινουμένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ  ή παρουσία υδάτων, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων 
και αποχετευτικών τάφρων".  
 
 
Άρθρο 1.  ΥΔΡ 4.02.01: Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 
   
Επιμέτρηση σε στρέμματα επιφανείας κοίτης και πρανών που καθαρίσθηκαν σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της μελέτης, με εμβαδομέτρηση της κατά τα ανωτέρω αποδεκτής περιοχής 
ολοκληρωμένης επέμβασης επί του τοπογραφικού υποβάθρου της μελέτης, με βάση 
στοιχεία τοπογραφικής αποτύπωσης της περιμέτρου της ζώνης καθαρισμού. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή όταν ο στόχος της επέμβασης είναι ποιοτικός, δηλαδή να 
αποκατασταθεί η υδραυλική διατομή του ρέμματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
τεχνική περιγραφή της μελέτης, οπότε δεν απαιτείται επιμέτρηση των ποσοτήτων των 
εργασιών, παρά μόνον αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος. 
 
Τιμή ανά στρέμμα επιφανείας κοίτης (στρ.). 
 
ΕΥΡΩ:     Ολογράφως:   Επτακόσια είκοσι ευρώ  
                Αριθμητικώς:  720,00 € 
 
 
Άρθρο 2.  ΥΔΡ 4.02.02: Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την  
μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση  
Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6054 
  
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε εργασίες καθαρισμού μεγαλύτερης κλίμακας καθώς και 
όταν δεν υπάρχει δυνατότητα πλευρικής απόθεσης των προϊόντων, οπότε είναι 
απαραίτητη η φόρτωση και μεταφορά τους στους προβλεπόμενους ή επιτρεπόμενους 
χώρους απόθεσης. 
Οταν είναι εφικτή η λήψη διατομών πριν και μετά την επέμβαση καθαρισμού, η επιμέτρηση 
θα γίνεται με την σύνταξη αναλυτικών πινάκων χωματισμών. 
Αλλως η επιμέτρηση θα γίνεται επί αυτοκινήτου (χωρητικότητα εκάστου αυτοκινήτου και 
τήρηση στοιχείων πραγματοποιουμένων δρομολογίων). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η 
συνεχής επίβλεψη εκ μέρους της Υπηρεσίας των πραγματοποιουμένων μεταφορών και η 
τήρηση των σχετικών στοιχείων.  
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου 
μεγαλύτερης από 50 cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 
 
Τιμή ανά κυβικόμετρο ( m3). 
 
ΕΥΡΩ: Ολογράφως:   Ένα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 
            Αριθμητικώς:   1,72 € 
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Άρθρο 3  ΟΔΟ Α-19 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm.  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121Β) 
 

Προμήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή 
θραυστά προϊόντα λατομείου ή ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης 
περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος (διερχομένου από το κόσκινο Νο 40) 35% και με 
δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια του υλικού,  
 η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
 οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων  

 
Η κατασκευή του επιχώματος πληρώνεται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του 

τιμολογίου.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιμετρούμενου σε όγκο 

κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Έντεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά 
             Αριθμητικά:   11,90 € 
 

Άρθρο  4. ΟΔΟ  Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530) 
 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από 
προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν 
επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή 
επιχωμάτων" 

 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου 
βαθμού συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους 
επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα 
της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctormodified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα 
γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα 
βραχώδη επιχώματα.  

 Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό 
συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

 Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε 
ποσοστό 95% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων 
οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια 
λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 

 Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), 
η οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 
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 Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών 
του επιχώματος . 

 Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή 
διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών 
επιχωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από 
χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  
τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, 
καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

 την τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με 
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, 
οχετοί, Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κλπ)  

 
 Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών   
 Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενα ευρώ και πεντε λεπτά  
 Αριθμητικά:   1,05 € 

 
 
Άρθρο 5.  ΟΔΟ B-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151) 
 

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την 
θεμελίωση τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών 
και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος 
(γαιωημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και 
κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών 
υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων 
τεχνικών έργων". 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και 

υπόγειων νερών, εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή 
αυτών 

 Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή 
κατακόρυφες αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός αν ρητά καθορίζεται στην 
μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

 Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση 
του ορύγματος 

 Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι 
δυνατή η διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια 
τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) 

 Η συμπύκνωση του πυθμένα του ορύγματος 
 Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή 

των προϊόντων εκσκαφών 
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 Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση 

 Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα 
προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την 
κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού  

 Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω 
καταπτώσεων των παρειών του ορύγματος. 

 Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 
τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος 

 Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων 
και την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες 
διατάξεις γεφύρωσης) 

 Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών. 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση 
τυχόν υπαρχουσών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται 
σε ορύγματα επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m 
ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι πέραν των ορίων αυτών εκσκαφές θεμελίων 
και τάφρων κατατάσσονται στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία 
άρθρα του Τιμολογίου. 

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους 
λαμβάνεται η στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές 
γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδες καθ’ 
ύψος) 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Δεκα ευρώ και οκτώ λεπτά 
 Αριθμητικά:   10,08 € 

 

ΟΜΑΔΑ  Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
Άρθρο 6.  ΟΔΟ Β-29.4.5  Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων 
κλπ με σκυρόδεμα C20/25 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551) 
 

Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25:  

 βάθρων (θεμελίων και ανωδομής), πτερυγίων συνδεόμενων με τα βάθρα και πλακών 
θεμελίωσης τεχνικών κιβωτιοειδούς μορφής, οποιουδήποτε ύψους 

 τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των 
λεπτοτοίχων 

 κατακορύφων υποστυλωμάτων γεφυρών 
 θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών 
 κεφαλοδέσμων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών 
 πλακών πρόσβασης, πεζοδρομίων γεφυρών καθώς και "πλακών τριβής" για τη 

στήριξη στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1  
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα τρία ευρώ 
 Αριθμητικά: 133,00 € 

 
Β-30 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος 

πάσης φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, 
διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με 
οποιδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του 
ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων 
δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία 
οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού.  

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία 
προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα 
περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, 
τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά 
διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και 
το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των 
οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 

 
Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ μέτρο  

(kg/m) 

Ονομ. 
διάμετρος 

(mm) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα 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 
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Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ μέτρο  

(kg/m) 

Ονομ. 
διάμετρος 

(mm) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών 
(κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη 
επιμέτρηση αυτών. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την 

μελέτη. 
 

 
Άρθρο 7.  ΟΔΟ Β-30.2  Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 

(Aναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 
 
 
Άρθρο 8.  ΟΔΟ Β-65.1.1: Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματο-
κιβωτίων με απλό γαλβάνισμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2311 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά 
ΕΛΟΤ EN10244-2, με ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, 
διπλής πλέξης, σε ρόλους, για την κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την 
εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, 
τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια 
προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα 
διπλής πλέξης, διαμέτρου 2,70 ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων 
διαστάσεων 8x10 cm, του γαλβανισμένου σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ 
αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών) και του 
γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης των ακμών κατά τις επιμήκεις πλευρές των 
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φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος 
των φατνών),  

 η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις 
πλάγιες μεταφορές.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος 
 
ΕΥΡΩ:     Ολογράφως:   Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
                Αριθμητικώς:  2,70 € 
 
 
 
Άρθρο 9.  ΟΔΟ Β-65.2: Κατασκευή φατνών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2312 

Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων 
διευθέτησης ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 
επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των 
ρόλων,  

 η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων,  

 η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα,  

 η σύνθεση των φατνών, 

 η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων,  

 η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς 

 η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους. 

Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης 
αυτών τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών 
 
ΕΥΡΩ:     Ολογράφως:   Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
                Αριθμητικώς:  2,50 € 
 
 
Άρθρο 10.  ΟΔΟ Β-65.3: Πλήρωση φατνών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2313 

Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες 
συλλεκτές ή λίθους λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των 
συρματοπλεγμάτων αλλά μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ 
Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις,  

 σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου,  

 η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων 
 
ΕΥΡΩ:     Ολογράφως:   Είκοσι τρία ευρώ  
                Αριθμητικώς:  23,00 € 
 
 

ΟΜΑΔΑ  Γ : ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
Ζ2 Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων και δένδρων  
 
Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων διάσπαρτων θάμνων και 
δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με 
φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες 
του εργατοτεχνικού προσωπικού και των μηχανημάτων και των εργαλείων που 
απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών. 
 
Άρθρο 11. ΠΡΣ  Ζ.2.2 Κοπή και εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού 
από 0,31 m μέχρι 0,60 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ  5334 
Κοπή και εκρίζωση δένδρου περιμέτρου κορμού από 0.31 μέτρα μέχρι 0,60 μέτρα. Το 
παρόν άρθρο εφαρμόζεται στην περίπτωση και μόνο που το δένδρο ευρίσκεται εντός της 
κοίτης του καναλιού και εμποδίζει την ομαλή ροή του νερού. Θα γίνεται κα εκρίζωση των 
δένδρων, και στη συνέχεια θα μετακινούνται σε κατάλληλη θέση, ώστε να μην 
παρεμποδίζουν τα μηχανήματα στην εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, ούτε την 
κυκλοφορία των οχημάτων. Τα προϊόντα της υλοτόμησης των δένδρων παραμένουν 
ιδιοκτησία του δημοσίου και θα διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές άδειες 
των αρμοδίων δασαρχείων Λιβαδειάς και Θήβας. Οι ρίζες των δένδρων εφ’ όσον 
παραμείνουν στον τόπο του έργου μετά την διάθεση των προϊόντων υλοτόμησης, θα 
μεταφερθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ:     Ολογράφως:   Εξήντα  ευρώ  
                Αριθμητικώς:  60,00 € 
 
Άρθρο 12. ΠΡΣ Ζ.2.2.Ν Κοπή μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 m 
μέχρι 0,60 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ  5334 
Κοπή δένδρου περιμέτρου κορμού από 0.31 μέτρα μέχρι 0,60 μέτρα. Η κοπή θα γίνει με 
αλυσοπρίονο σε ύψος τουλάχιστον 0,40 μέτρα πάνω από το έδαφος. Τα δένδρα μετά την 
υλοτόμησή τους θα μετακινούνται σε κατάλληλη θέση, ώστε να μην παρεμποδίζουν τα 
μηχανήματα στην εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, ούτε την κυκλοφορία των 
οχημάτων. Τα προϊόντα της  υλοτόμησης των δένδρων παραμένουν  
ιδιοκτησία του δημοσίου και θα διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές άδειες 
των αρμοδίων δασαρχείων Λιβαδειάς και Θήβας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ:     Ολογράφως:   Δέκα πέντε  ευρώ  
                Αριθμητικώς:  15,00 € 
 
 
Άρθρο 13. ΠΡΣ  Ζ.2.6 Κοπή και εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού 
από 0,61 m μέχρι 0,90 m 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ  5334 
Κοπή και εκρίζωση δένδρου περιμέτρου κορμού από 0.61 μέτρα μέχρι 0,90 μέτρα. Το 
παρόν άρθρο εφαρμόζεται στην περίπτωση και μόνο που το δένδρο ευρίσκεται εντός της 
κοίτης του καναλιού και εμποδίζει την ομαλή ροή του νερού. Θα γίνεται κα εκρίζωση των 
δένδρων, και στη συνέχεια θα μετακινούνται σε κατάλληλη θέση, ώστε να μην 
παρεμποδίζουν τα μηχανήματα στην εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, ούτε την 
κυκλοφορία των οχημάτων. Τα προϊόντα της υλοτόμησης των δένδρων παραμένουν 
ιδιοκτησία του δημοσίου και θα διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές άδειες 
των αρμοδίων δασαρχείων Λιβαδειάς και Θήβας. Οι ρίζες των δένδρων εφ’ όσον 
παραμείνουν στον τόπο του έργου μετά την διάθεση των προϊόντων υλοτόμησης, θα 
μεταφερθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ:     Ολογράφως:   Ογδόντα  ευρώ  
                Αριθμητικώς:  80,00 € 
 
 
Άρθρο 14. ΠΡΣ  Ζ.2.6.Ν Κοπή μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 m 
μέχρι 0,90 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ  5334 
Κοπή δένδρου περιμέτρου κορμού από 0.61 μέτρα μέχρι 0,90 μέτρα. Η κοπή θα γίνει με 
αλυσοπρίονο σε ύψος τουλάχιστον 0,40 μέτρα πάνω από το έδαφος. Τα δένδρα μετά την 
υλοτόμησή τους θα μετακινούνται σε κατάλληλη θέση, ώστε να μην παρεμποδίζουν τα 
μηχανήματα στην εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, ούτε την κυκλοφορία των 
οχημάτων. Τα προϊόντα της  υλοτόμησης των δένδρων παραμένουν  
ιδιοκτησία του δημοσίου και θα διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές άδειες 
των αρμοδίων δασαρχείων Λιβαδειάς και Θήβας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ:     Ολογράφως:   Είκοσι  ευρώ  
                Αριθμητικώς:  20,00 € 
 
 
Άρθρο 15.  ΠΡΣ Ζ.2.6 Κοπή και εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού 
από 0,91 m μέχρι 1,20 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ  5334 
Κοπή και εκρίζωση δένδρου περιμέτρου κορμού από 0,91 m μέχρι 1,20  μέτρα. Το παρόν 
άρθρο εφαρμόζεται στην περίπτωση και μόνο που το δένδρο ευρίσκεται εντός της κοίτης 
του καναλιού και εμποδίζει την ομαλή ροή του νερού. Θα γίνεται κα εκρίζωση των 
δένδρων, και στη συνέχεια θα μετακινούνται σε κατάλληλη θέση, ώστε να μην 
παρεμποδίζουν τα μηχανήματα στην εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, ούτε την 
κυκλοφορία των οχημάτων. Τα προϊόντα της υλοτόμησης των δένδρων παραμένουν 
ιδιοκτησία του δημοσίου και θα διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές άδειες 
των αρμοδίων δασαρχείων Λιβαδειάς και Θήβας. Οι ρίζες των δένδρων εφ’ όσον 
παραμείνουν στον τόπο του έργου μετά την διάθεση των προϊόντων υλοτόμησης, θα 
μεταφερθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ:     Ολογράφως:   Εκατό  ευρώ  
                Αριθμητικώς:  100,00 € 
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Άρθρο 16. ΠΡΣ  Ζ.2.6.Ν Κοπή μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 m 
μέχρι 1,20 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ  5334 
Κοπή δένδρου περιμέτρου κορμού από 0,91 m μέχρι 1,20  μέτρα. Η κοπή θα γίνει με 
αλυσοπρίονο σε ύψος τουλάχιστον 0,40 μέτρα πάνω από το έδαφος. Τα δένδρα μετά την 
υλοτόμησή τους θα μετακινούνται σε κατάλληλη θέση, ώστε να μην παρεμποδίζουν τα 
μηχανήματα στην εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, ούτε την κυκλοφορία των 
οχημάτων. Τα προϊόντα της  υλοτόμησης των δένδρων παραμένουν  
ιδιοκτησία του δημοσίου και θα διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές άδειες 
των αρμοδίων δασαρχείων Λιβαδειάς και Θήβας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ:     Ολογράφως:   Είκοσι πέντε  ευρώ  
                Αριθμητικώς:  25,00 € 
 
 
Άρθρο 17. ΠΡΣ  Ζ.2.6 Κοπή και εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού 
από 1,21 m μέχρι 1,50 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ  5334 
Κοπή και εκρίζωση δένδρου περιμέτρου κορμού από 1,21 μέτρα μέχρι 1,50  μέτρα. Το 
παρόν άρθρο εφαρμόζεται στην περίπτωση και μόνο που το δένδρο ευρίσκεται εντός της 
κοίτης του καναλιού και εμποδίζει την ομαλή ροή του νερού. Θα γίνεται κα εκρίζωση των 
δένδρων, και στη συνέχεια θα μετακινούνται σε κατάλληλη θέση, ώστε να μην 
παρεμποδίζουν τα μηχανήματα στην εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, ούτε την 
κυκλοφορία των οχημάτων. Τα προϊόντα της υλοτόμησης των δένδρων παραμένουν 
ιδιοκτησία του δημοσίου και θα διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές άδειες 
των αρμοδίων δασαρχείων Λιβαδειάς και Θήβας. Οι ρίζες των δένδρων εφ’ όσον 
παραμείνουν στον τόπο του έργου μετά την διάθεση των προϊόντων υλοτόμησης, θα 
μεταφερθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ:     Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα πέντε  ευρώ  
                Αριθμητικώς:  135,00 € 
 
 
Άρθρο 18. ΠΡΣ  Ζ.2.6.Ν Κοπή μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 m 
μέχρι 1,50 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ  5334 
Κοπή δένδρου περιμέτρου κορμού 1,21 μέτρα μέχρι 1,50  μέτρα. Η κοπή θα γίνει με 
αλυσοπρίονο σε ύψος τουλάχιστον 0,40 μέτρα πάνω από το έδαφος. Τα δένδρα μετά την 
υλοτόμησή τους θα μετακινούνται σε κατάλληλη θέση, ώστε να μην παρεμποδίζουν τα 
μηχανήματα στην εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, ούτε την κυκλοφορία των 
οχημάτων. Τα προϊόντα της  υλοτόμησης των δένδρων παραμένουν  
ιδιοκτησία του δημοσίου και θα διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές άδειες 
των αρμοδίων δασαρχείων Λιβαδειάς και Θήβας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ:     Ολογράφως:   Τριάντα πέντε  ευρώ  
                Αριθμητικώς:  35,00 € 
Άρθρο 19. ΠΡΣ  Ζ.2.6 Κοπή και εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού  
πάνω από 1,51 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ  5334 
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Κοπή και εκρίζωση δένδρου περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51 μέτρα. Το παρόν άρθρο 
εφαρμόζεται στην περίπτωση και μόνο που το δένδρο ευρίσκεται εντός της κοίτης του 
καναλιού και εμποδίζει την ομαλή ροή του νερού. Θα γίνεται κα εκρίζωση των δένδρων, 
και στη συνέχεια θα μετακινούνται σε κατάλληλη θέση, ώστε να μην παρεμποδίζουν τα 
μηχανήματα στην εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, ούτε την κυκλοφορία των 
οχημάτων. Τα προϊόντα της υλοτόμησης των δένδρων παραμένουν ιδιοκτησία του 
δημοσίου και θα διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές άδειες των αρμοδίων 
δασαρχείων Λιβαδειάς και Θήβας. Οι ρίζες των δένδρων εφ’ όσον παραμείνουν στον τόπο 
του έργου μετά την διάθεση των προϊόντων υλοτόμησης, θα μεταφερθούν σε θέσεις που 
θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ:     Ολογράφως:   Εκατόν ογδόντα  ευρώ  
                Αριθμητικώς:  180,00 € 
 
Άρθρο 20. ΠΡΣ  Ζ.2.6.Ν Κοπή μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51 
m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ  5334 
Κοπή δένδρου περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51 μέτρα. Η κοπή θα γίνει με 
αλυσοπρίονο σε ύψος τουλάχιστον 0,40 μέτρα πάνω από το έδαφος. Τα δένδρα μετά την 
υλοτόμησή τους θα μετακινούνται σε κατάλληλη θέση, ώστε να μην παρεμποδίζουν τα 
μηχανήματα στην εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, ούτε την κυκλοφορία των 
οχημάτων. Τα προϊόντα της  υλοτόμησης των δένδρων παραμένουν  
ιδιοκτησία του δημοσίου και θα διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές άδειες 
των αρμοδίων δασαρχείων Λιβαδειάς και Θήβας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ:     Ολογράφως:   Σαράντα πέντε  ευρώ  
                Αριθμητικώς:  45,00 € 
 
 

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΛΙΒΑΔΕΙΑ    22/6/2021 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
 της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Β.  

ΕΛΕΓΘΗΚΕ 
             ΛΙΒΑΔΕΙΑ    22/6/2021 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
        του Τμ. Δομών Περιβάλλοντος 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΛΙΒΑΔΕΙΑ    22/6/2021 

 
 
 
 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΑ 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α’ β. 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ 
ΗΛ.. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α’ β. 

 

 
 

ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ 
Τ.Ε ΕΡΓ. με Α’ β. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την υπ’ αριθμόν 905/Πρ. 25/θέμα 16ο /29 -06 -2021 

(ΑΔΑ:ΩΤΔΣ7ΛΗ-0ΑΝ)Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
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