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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 
1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

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

 
 

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

 
 1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαµβανοµένης και της 
επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώµατα για 
προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήµου, όπως 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου. 

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



  
 

K:\A0240a\cons\tefxi\5181_TM.doc         4                                             A0240a/5181/B06                                                     

(τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, 
όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συµβατικών τευχών είτε αυτές 
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του 
τιµολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την 
εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του 
κοινού γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές των 
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε 
αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.). 
 
 1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών 
µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, 
οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.: 
 
 (1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους 

µικρότερου των 3,0 µ, που τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις 
αρµόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες 
διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγµάτων σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης. 

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

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

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

 
 1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου 
του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και 
ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
 

1.1.21Οι δαπάνες για χρησιµοποίηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, 
κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε 
τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 
 1.1.22 Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και 
προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων 
εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων των δαπανών τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή 
τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή 
της Υπηρεσίας για διατήρησή τους. 
 
 1.1.23 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων 
δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή 
επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για 
άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική 
ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των 
εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 
 
 1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και 
αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά 
την κατασκευή του έργου (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα 
οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 
 
 1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
 1.1.26 Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, 
κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που 
απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισµού 
και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την 
εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων 
υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς 
και οι δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά την περαίωση των εργασιών, 
σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
 1.1.27 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε 
ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. 
σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και µεταφορά των προϊόντων που παράγονται από 
τις παραπάνω εργασίες. 
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 1.1.28 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα 
υφισταµένων αγωγών, φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση 
αγωγών, που συµβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα 
του Τιµολογίου). 
 
 1.1.29 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, 
µελέτες ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 
 
 1.1.30 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες 
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας 
(∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 
 
 1.1.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από 
την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα 
οποία προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  
 
 
 1.1.32 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, συµφωνητικών και γενικά 
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του έργου. 
 
 1.1.33 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και 
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων δικτύων, όπως φυσικοί ή τεχνητοί 
υδάτινοι αγωγοί, αγωγοί αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής κλπ, τα 
οποία θα επηρεαστούν από την κατασκευή του έργου, και ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις που: 
 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε 
δυσµενείς µεταχειρίσεις, 
  
(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. 

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

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

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

και τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως 
βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήµανσης 
εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, 
συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και 
λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα 
επισφαλή έξοδα. 
 
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται 
συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως 
αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 
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1.4 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

 
1.5   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν 

περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο και είναι παρεµφερείς προς εκείνες, που 
καλύπτονται από αυτό αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά 
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης) ή επιµετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι 
δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών 
τους ως τα κατωτέρω παραδείγµατα: 

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

ακαθάρτων) από τσιµεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από 
αµιαντοτσιµεντοσωλήνες 

 
   Για εσωτερική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 

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

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

περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. 
   

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

 
 (2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

αναλόγου 
 
   Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της 

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

 
     DN / 12 
 

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

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

 
     ΒN / 240  
  
                     όπου  ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης  ταινίας σε mm 
 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 
του παρόντος Τιµολογίου 
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ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
 
 
Άρθρο Α-1: ΕΚΣΚΑΦΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1110) 
 
 
Για την εκσκαφή, µετά της µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, 

ιλύος, τύρφης και λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και 
πλάτους, σύµφωνα µε τη µελέτη ή και τις εντολές της Υπηρεσίας, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, 
που θα εκτελεσθεί είτε για την έδραση επιχωµάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το 
διαχωρισµό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, προϊόντα 
ορυγµάτων. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προσέγγισης των µεταφορικών µέσων και 

µηχανηµάτων, η δαπάνη εκσκαφής µε κάθε µέσον, αποµάκρυνσης και αποστράγγισης 
των υδάτων και µόρφωσης παρειών και σκάφης, η δαπάνη διαλογής των προϊόντων 
εκσκαφής, κάθε είδους φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών µε οποιοδήποτε µέσο και σε 
οποιαδήποτε απόσταση, µετά της σταλίας αυτοκινήτων και του χαµένου χρόνου 
φορτοεκφορτώσεων, είτε για προσωρινή απόθεση (στοκάρισµα) προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόµενες θέσεις 
εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά ή πλεονάζοντα. Σε περίπτωση προσωρινών 
αποθέσεων, στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη τυχόν ενδιάµεσων 
φορτοεκφορτώσεων και µετακινήσεών τους σε άλλες θέσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο 
απαιτούµενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων 
εργασιών, καθώς και η δαπάνη διαµόρφωσής τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους 
µέχρι τη χρονική στιγµή, που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο. Σε περίπτωση 
πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων, στην τιµή περιλαµβάνεται, εκτός από τη 
µεταφορά τους σε θέσεις έγκρισης της Υπηρεσίας και η διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και  της περιβαλλοντικής µελέτης.  

  
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η εκρίζωση, η κοπή και η 

αποµάκρυνση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου (πλην εκείνων που θα 
παραδοθούν προς εκµετάλλευση) µε τη δέσµευση ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την 
προστασία των δέντρων που βρίσκονται εκτός του εύρους καταλήψεως της οδού και θα 
διατηρηθούν. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης και κάθε άλλη απαιτούµενη εργασία ώστε 
να προκύψουν προϊόντα κατάλληλα για περαιτέρω εκµετάλλευση και κατά τα λοιπά όπως 
ορίζεται στην παρ. 6.2.2.1 της ΠΤΠ Χ1. 

 
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, σύµφωνα µε την 

παρ. 6.2.2 της ΠΤΠ Χ1. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε πάχους, 

µετά της µεταφοράς τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και πενήντα τρία λεπτά 
 (Αριθµητικά): 6,53 
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Άρθρο Α-2: ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ 

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

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

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

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

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

- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µέτρων, 
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης 
αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνεται µε άλλο 
άρθρο αυτού του τιµολογίου  

- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  
 

Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εκσκαφής µε 
οποιοδήποτε µέσο ή και µε τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
αποστράγγισης των υδάτων, µόρφωσης των παρειών, των πρανών και του 
πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού των αναβαθµών  

• διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο 
(χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και µεταφοράς των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο 
(π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή 
πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του 
χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των 
αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η δαπάνη 
επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές 
θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης των αποθέσεων σύµφωνα  
µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής µελέτης 

• αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, αποξήλωσης 
πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI), 
µανδροτοίχων από λιθοδοµή, γενικών λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών 
(θεµελίων ή ανωδοµής), κρασπεδορείθρων και στερεών εγκιβωτισµού, που 
βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών. 

• απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή 
απαιτείται καθώς και η δαπάνη εκθάµνωσης κοπής, ξερίζωσης και 
αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιµέτρου σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

• αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη 
σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες 
διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
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• συµπύκνωσης της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της 
Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο 
ΤΥΠΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα Π.Κ.Ε. σε βαθµό συµπύκνωσης που 
να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
PROCTOR (PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 180).  

• κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωµάτων µε κατάλληλες 
µεθόδους σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης  

• κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης 
κάθε είδους δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης 
αντιστήριξης των πρανών των Cut and Cover και των στοµίων σηράγγων και 
Cut and Cover 

• επανεπίχωσης (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του 
σώµατος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό 
και δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης 

• καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης, και την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1. 

 
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης 

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

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

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

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ηµιβράχου µετά της 

µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 6,80 
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Άρθρο Α-3: ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ Ή ∆ΙΩΡΥΓΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΓΑΙΩ∆Η - ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆Η 

 
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε 

εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη (µη απαιτούντα διατρητικά µηχανήµατα ή εκρηκτικά), ανά 
m3 εκσκαφής, µε οποιοδήποτε πλάτος πυθµένος ή βάθος εκσκαφής, µε όλες τις 
συναφείς εργασίες (εκρίζωση φυτειών, εναπόθεση, χονδρική µόρφωση κλπ), βάσει 
αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα µε τις γραµµές πληρωµής που 
καθορίζονται από την µελέτη.  

 
 

Άρθρο Α-3.1: Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6054) 

 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € και πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 7,05 

 
 

Άρθρο Α-3.2: Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον 
χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6053) 
 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 0,55 
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Άρθρο Α-4: ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) για εκσκαφές υπαίθριες, τεχνικών έργων 
φράγµατος (έργα εκχειλιστή, έργα εκτροπής και εκκένωσης, έργα υδροληψίας), µετά 
της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
 
Άρθρο Α-4.1: Εκσκαφές υπαίθριες, τεχνικών έργων φράγµατος – κοινές (γαιώδεις – 
ηµιβραχώδεις) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6061) 
 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 0,50 
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Άρθρο Α-5: ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ 
ΓΑΙΩ∆ΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6054) 
 
 
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες, χωρίς 

χρήση κρουστικού εξοπλισµού, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση σύµφωνα µε την θεωρητική διατοµή της µελέτης 
(οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν συνυπολογίζονται). 

 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται αντλήσεις των υδάτων, εφ’ όσον το ύψος τους 

στον πυθµένα του ορύγµατος δεν υπερβαίνει τα 30 cm (άλλως επιµετρώνται 
ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις. 

 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 

20,0 m2 παρειών ορύγµατος. Λοιπές αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα του 
τιµολογίου σύµφωνα µε την µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.  

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 8,05 
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Άρθρο Α-6: ΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩ∆ΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6059) 

 
Πρόσθετη αποζηµίωση, διά ένα τετραγωνικό µέτρο µορφώσεως γαιώδους 

επιφανείας, προκειµένου να κατασκευασθεί η επένδυση διωρύγων, δεξαµενών 
ηµερησίας εξισώσεως ή άλλου τεχνικού έργου. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 0,45 
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Άρθρο Α-7: ΕΚΒΑΘΥΝΣΕΙΣ – ∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ Ή ΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
Εκτέλεση εκβαθύνσεων και διαπλατύνσεων κοίτης ποταµών ή ρεµµάτων (έργα 

διευθετήσεων) µε χρήση οιουδήποτε µηχανικού εξοπλισµού.  
 
 

Άρθρο Α-7.1: Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον 
χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6058) 
 
Επιµέτρηση επί αυτοκινήτου, µε αναγωγή σε συµπυκνωµένο όγκο διά 

διαιρέσεως µε τον συµβατικό συντελεστή επιπλήσµατος 1,25. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € και δεκαπέντε λεπτά 
  (Αριθµητικά): 7,15 

 
 
 

Άρθρο Α-7.2: Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6058) 

 
 Επιµέτρηση σε σωρούς στην όχθη ή το ανάχωµα. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 0,70 
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Άρθρο Α-8: ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6070) 

 
 

Για ένα κυβικό µέτρο διαστρώσεως γαιωδών ή ηµιβραχωδών προϊόντων 
εκσκαφής που έχουν προσκοµισθεί στον χώρο απόθεσης. Τιµή ανά m3 όγκου 
διαστρώσεως σε όγκο ορύγµατος ή επί αυτοκινήτου, αναγόµενο σε όγκο ορύγµατος 
(διαίρεση διά του συµβατικού συντελεστή αναγωγής 1,25 λόγω επιπλήσµατος). 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 0,15 
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Άρθρο Α-9: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227) 
 

 
Για την καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων φορέων, δοκών, πλακών, 

βάθρων, πτερυγοτοίχων, οπλισµένων τεχνικών έργων και τοίχων, που εκτελείται µε ή 
χωρίς τη βοήθεια µηχανικών µέσων ύστερα από ειδική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, 
µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 
Στην εργασία περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες της καθαίρεσης µε 

ή χωρίς τη βοήθεια µηχανικών µέσων, της συγκέντρωσης όλων των υλικών που θα 
προκύψουν και της αποκοµιδής σε οποιαδήποτε θέση της επιλογής του Αναδόχου, προς 
απόθεση ή άλλη χρήση σε περιοχές επιτρεπόµενες από τις Αρχές και ύστερα από έγκριση 
της Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένης της δαπάνης απόθεσης. 

 
Η κατεδάφιση θα γίνει µε άκρα προσοχή ώστε, ανάλογα µε τη µελέτη ή και τις 

εντολές της Υπηρεσίας, να είναι δυνατή η συµπλήρωση του υπάρχοντος έργου µε νέο 
τµήµα αυτού. Στη δαπάνη περιλαµβάνεται η τυχόν προσωρινή εναπόθεση των προϊόντων 
καθαίρεσης, ο χαµένος χρόνος των φορτοεκφορτώσεων (ανεξάρτητα από τις δυσχέρειες, 
που παρουσιάζει η εργασία αυτή) και ο καθαρισµός του χώρου από τα προϊόντα 
καθαίρεσης. 

 
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι ανεξάρτητη από τη θέση, που γίνονται οι εργασίες 

(µακριά ή κοντά, υψηλά ή χαµηλά σε σχέση µε την υπάρχουσα οδό κλπ.) και ότι ο 
Ανάδοχος θα λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος 
και διατηρούµενου οχετού. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο καθαίρεσης οπλισµένων σκυροδεµάτων που µετράται σε 

όγκο πριν από την καθαίρεση, µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 20,10 
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Άρθρο Α-10: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6251) 

      
Για ένα κυβικό µέτρο (m3) προµήθειας αµµοχαλίκου επίστρωσης αγροτικών 

οδών, µε την φορτοεκφόρτωση, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά επί 
τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, µε επιµέτρηση στο αυτοκίνητο ή σε 
σωρούς. Ο µέγιστος κόκκος του προσκοµιζοµένου υλικού δεν θα υπερβαίνει τα 10 cm. 
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την οικεία τεχνική προδιαγραφή. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
       
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και εβδοµήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 10,75 
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Άρθρο Α-11: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩ∆Η ΥΛΙΚΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6253) 

       
Για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίστρωσης αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά 

που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου για την βελτίωση της βατότητάς τους. 
Συµπεριλαµβάνεται η εργασία διάστρωσης, διαβροχής (µε την δαπάνη µεταφοράς του 
νερού διαβροχής από οποιαδήποτε απόσταση) και συµπύκνωσης µε χρήση 
οδοστρωτήρα. 

Επιµέτρηση µε βάση τα παραληφθέντα επί τόπου αµµοχαλικώδη υλικά 
επίστρωσης. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την οικεία τεχνική προδιαγραφή. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επιστρωθέντων και συµπυκνωθέντων 
αµµοχαλίκων 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 0,90 
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Άρθρο Α-12: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β) 

 
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου 

αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι: 
 
1.  Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των 
έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-150. 

2.  Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 
συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των 
έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155. 

3. Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά 
όπως στις ΠΤΠ  ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται. 

4.  Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ, 
σε µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην 
ΠΤΠ Α-260 ορίζεται. 

5.  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα 
παρασκευαζόµενο σε µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα 
λοιπά όπως στην ΠΤΠ Α-265 ορίζεται. 

       
Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των 

έργων όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), µε τη σταλία 
του αυτοκινήτου και την µεταφορά αυτών στη θέση ενσωµάτωσης και διάστρωσης 
στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του 
απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά € 
 (Αριθµητικά): 17,00 
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Άρθρο Α-13: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6079) 
 

Για την κατασκευή επιχώµατος (αναχώµατος) συµπυκνωµένου από υλικά που 
έχουν προσκοµισθεί επί τόπου και µε την επί τόπου αξία του νερού διαβροχής. 
Περιλαµβάνεται η δαπάνη µιας τουλάχιστον δοκιµασίας ανά 1.000 m3 συµπυκνωµένου 
όγκου και πάντως µιας σε κάθε αυτοτελές έργο, για την εξακρίβωση της 
συµπυκνώσεως που έχει  επιτευχθεί.  Ο  βαθµός συµπυκνώσεως δεν πρέπει να είναι 
κατώτερος από 95%. (Τροποποιηµένη δοκιµασία PROCTOR). 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές της Μελέτης. 
 
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) ετοίµου συµπυκνωµένου επιχώµατος βάσει 

στοιχείων αρχικών και τελικών διατοµών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 0,60 
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Άρθρο Α-14: ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩ∆Η ΥΛΙΚΑ 
 

Εξυγιάνσεις εδάφους µε αµµοχαλικώδη υλικά, µε την προµήθεια και µεταφορά 
τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση. 

Το αµµοχαλικώδες υλικό θα είναι σύµφωνα µε την κοκκοµετρική διαβάθµιση 
που προβλέπεται από την µελέτη. 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια, διάστρωση και συµπύκνωση στο προβλεπόµενο 
από την µελέτη πάχος και αριθµό στρώσεων. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών. 

 

 
Άρθρο Α-14.1: Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραύστε υλικό λατοµείου 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6067) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατρία € και εβδοµήντα πέντε λεπτά 
     (Αριθµητικά): 13,75 
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Άρθρο Α-15: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ  
 
 

Για την προµήθεια, από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων, δανείων 
χωµατισµών είτε για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση 
υπάρχοντος επιχώµατος είτε για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ., 
σύµφωνα µε την ΠΤΠ Χ1, την Τ.Σ.Υ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτούµενων ενεργειών και 

διαδικασιών για την ανάπτυξη και ενεργοποίηση λατοµείου ή δανειοθαλάµου, η δαπάνη 
προετοιµασίας (όπως εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε 
περιµέτρου, αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη 
στρωµάτων και αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση), η δαπάνη εκσκαφής 
δανειοθαλάµων σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, η δαπάνη  µόρφωσης των 
παρειών και του πυθµένα των δανειοθαλάµων, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων µε τους 
χαµένους χρόνους, σταλίες αυτοκινήτων η δαπάνη µεταφοράς των δανείων από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, η δαπάνη για τις  τυχόν απαιτούµενες 
αντλήσεις υδάτων, η δαπάνη πλήρους αποκατάστασης του δανειοθαλάµου σύµφωνα µε 
τους περιβαλλοντικούς όρους καθώς και οποιαδήποτε επιβάρυνση, που αναφέρεται στην 
Τ.Σ.Υ την παρ. 6.4.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1 και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης για 
πλήρως περαιωµένη εργασία. 

 
∆εν προσµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα η πιθανή επαύξηση του όγκου 

του επιχώµατος εξ αιτίας συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, 
που προβλέπει η µελέτη, για δυνατότητα συµπύκνωσης.  

 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 

προέλευσης λατοµείου για τις περιπτώσεις, που ορίζεται ως υποχρεωτική η 
χρησιµοποίησή τους ή δεν είναι δυνατή η εξεύρεση στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
φυσικών συλλεκτών δανείων, που να έχουν τα προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά των 
σχετικών κατηγοριών επίλεκτων υλικών.  

 
Πριν τη διαµόρφωση των προσφορών τους, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να 

επισηµάνουν τις πιθανές θέσεις λήψεως δανείων, είτε από χείµαρρους είτε από λατοµεία 
και να εξασφαλίσουν τόσο την καταλληλότητα αυτών όσο και τη δυνατότητα λήψεως από 
πλευράς χορηγήσεως αδείας από τους αρµόδιους φορείς, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου 

επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µετά της µεταφοράς των δανείων 
από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων.  
 

 
 
 
Άρθρο Α-15.1: Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1  έως Ε4 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € και πενήντα επτά λεπτά 
 (Αριθµητικά): 7,57 
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Άρθρο Α-15.2: ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 8,00 
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Άρθρο Α-16: ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩ∆Η ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
Άρθρο Α-16.1: Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6068)  
 

Για την πλήρη κατασκευή µεταβατικού επιχώµατος µε κατάλληλο κοκκώδες 
υλικό, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, µέχρι ύψους 1,0 µέτρου 
από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώµατος για την 
πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την 
πλήρωση όλου του εναποµένοντος όγκου του σκάµµατος αγωγών εντός του σώµατος της 
οδού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης,.  

 
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνεται : 
 
• Η εργασία µόρφωσης και συµπύκνωσης του εδάφους έδρασης των 

επιχωµάτων, εφόσον τα επιχώµατα ή µέρος τους εδράζονται πάνω στο 
φυσικό έδαφος  

 
• η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον 

τόπο ενσωµάτωσης, του κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων 
απαιτούµενων υλικών, µετά των φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου 
φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου 

 
• η δαπάνη διάστρωσης, µόρφωσης, συµπλήρωσης και συµπύκνωσης 

σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. 
 

• η δαπάνη όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των αγωγών, 
οχετών κλπ  

 
• η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούµενων ελέγχων συµπύκνωσης 

 
• η κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων οριζόντιων ή κατακόρυφων 

αντιστηρίξεων   
 

• η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των αγωγών, 
οχετών κλπ όπως και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, 
διαβρώσεις κλπ. 

 
• και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτούνται για την έντεχνη 

εκτέλεση της στρώσης, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής, όπως 

ορίζεται στην Τ.Σ.Υ. και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους 
δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής µεταβατικών επιχωµάτων ως και 

επιχώµατος αγωγών- οχετών από κοκκώδες υλικό. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι οκτώ λεπτά 
 (Αριθµητικά): 5,28 
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Άρθρο Α-17: Α∆ΙΑΠΕΡΑΤΗ ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ 
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7001) 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) αδιαπέρατης επίχωσης, αποπερατωµένης, µε την 
µεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την µελέτη, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 4,20
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Άρθρο Α-18: ∆ΙΑΠΕΡΑΤΗ ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ 
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7003) 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) για διαπερατή επίχωση, αποπερατωµένη, µε την 
µεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την µελέτη, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 3,80 
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Άρθρο Α-19: ΑΝΑΧΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΖΩΝΗ 2: ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) για ανάχωµα φράγµατος, Ζώνη 2: Λεπτόκοκκο 
Φίλτρο,  αποπερατωµένη, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε 
απόσταση, σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης. 

 
Άρθρο Α-19.1: από αµµοχάλικα 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7011) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και εβδοµήντα λεπτά 
  (Αριθµητικά): 4,70 
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Άρθρο Α-20: ΑΝΑΧΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΖΩΝΗ 3: ΧΟΝΤΡΟΚΟΚΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) για ανάχωµα φράγµατος, Ζώνη 3: Χονδρόκοκκο 
Φίλτρο - Στραγγιστήριο,  αποπερατωµένη, µετά της µεταφοράς των υλικών από 
οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.  

 
Άρθρο Α-20.1: από αµµοχάλικα 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7011) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και ογδόντα λεπτά 
  (Αριθµητικά): 3,80 
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Άρθρο Α-21: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΤΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Ή ΣΥΡΜΑΤΟΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ 
(GABIONS) 

 
Κατασκευή φατνών συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων, ήτοι προµήθεια 

συρµατο-πλέγµατος και γαλβανισµένου σύρµατος ενίσχυσης-πρόσδεσης αι µεταφορά 
τους επί τόπου του έργου, κατασκευή της φάτνης στις από την µελέτη καθοριζόµενες 
διαστάσεις και τοποθέτηση-πρόσδεση των φατνών στις προβλεπόµενες θέσεις των 
έργων προστασίας προκειµένου να ερµατισθούν. 

 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και για τα προκατασκευασµένα 

συρµατοκιβώτια βιοµηχανικής προέλευσης και τις στρωµνές τύπου RENO. 
 
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

αναγνωρισµένου εργαστηρίου για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του 
γαλβανίσµατος του σύρµατος. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) πλήρως διαµορφωµένης φάτνης σύµφωνα µε την 
µελέτη. 

 
Άρθρο Α-21.1: µε γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα µε κράµα ψευδαργύρου-αλουµινίου 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6151) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € 
 (Αριθµητικά): 4,00 
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Άρθρο Α-22: ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ 
 

Προµήθεια υλικού πλήρωσης συρµατοκιβωτίων και συρµατοκυλίνδρων 
ασβεστολιθικής σύνθεσης, µεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση και πλήρωση των φατνών µε ή χωρίς υποβοήθηση µηχανικών µέσων. 

 
Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώµατα, η δε διαβάθµισή του θα είναι 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη. 
 
Τιµή ανα κυβικό µέτρο (m3)  τοποθετηµένων συρµατοκιβωτίων ή 

συρµατοκυλίνδρων. 

 
Άρθρο Α-22.1: µε θραύστο υλικό, λατοµικής προέλευσης 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6154) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο € και είκοσι πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 22,25 
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Άρθρο Α-23: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Ή ΣΥΡΜΑΤΟΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ ΕΝΤΟΣ 
Υ∆ΑΤΟΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6152) 
 

Πρόσθετη τιµή για την τoποθέτηση συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων, 
ετοίµων µε το υλικό πληρώσεως, εντός ύδατος µε χρήση µηχανικών µέσων. 

Το παρόν άρθρο συνδυάζεται µε τα λοιπά άρθρα περί κατασκευής και 
τοποθέτησης συρµατοκιβωτίων και συρµατοκυλίνδρων του παρόντος τιµολογίου. 

Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € 
 (Αριθµητικά): 10,00 
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Άρθρο Α-24: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ 
 

Προµήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, 
µεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του 
στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις µε ή χωρίς υποβοήθηση µηχανικών 
µέσων. 

 
Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώµατα, η δε διαβάθµισή του θα είναι 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), βάσει διατοµών. Επισηµαίνεται ότι δεν 

επιµετρώνται προς πληρωµή πάχη λιθορριπών µεγαλύτερα των προβλεποµένων στην 
µελέτη. 

 
Άρθρο Α-24.1: µε λίθους λατοµείου, βάρους 5 έως 20 kg 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6157.1) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και είκοσι πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 19,25 
 
 
 
Άρθρο Α-24.2: µε λίθους λατοµείου, βάρους 500 έως 1000 kg 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6158) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 20,50 
 
 
 
Άρθρο Α-24.3: µε λίθους λατοµείου, βάρους 1000 έως 1500 kg 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6158) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 21,50 
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Άρθρο Β-1: ΑΓΚΥΡΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 
 

Για την πλήρη κατασκευή ήλωσης βράχου µε χαλύβδινα αγκύρια ολόσωµης 
πάκτωσης, ανεξαρτήτως του µήκους της ήλωσης από χάλυβα St IV (S500s), για την 
αντιστήριξη πρανών ανοικτών εκσκαφών, σταθεροποίηση βραχωδών σχηµατισµών, 
αγκύρωση πλεγµάτων, συρµατοσχοίνων ή φραχτών κ.λ.π., σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
  
• προµήθειας κατάλληλων αγκυρίων, του τσιµεντενέµατος και όλων των 

εξαρτηµάτων, υλικών και µικροϋλικών (πλάκα έδρασης, κοχλίες κ.λ.π.),  
 
• µεταφοράς τους στον τόπο ενσωµάτωσης µε φορτοεκφορτώσεις και 

απολυµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων,  
 

• εργασίας διάτρησης, καθαρισµού, έκπλυσης, εγκατάστασης του αγκυρίου, 
έγχυσης του τσιµεντενέµατος, της αρχικής και τελικής τάνυσης της 
κοχλίωσης, µε τους απαιτούµενους ελέγχους,  

 
• προσέγγισης, µετακινήσεων από θέση σε θέση εργασίας, χρήσης, 

εισκόµισης και αποκόµισης όλων των απαιτούµενων µηχανηµάτων  
 

• καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής και τη διαρκή λειτουργία της ήλωσης, σύµφωνα µε 
τη σχετική µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους ήλου περιλαµβανοµένου και του σπειρώµατος 

 
 
 
Άρθρο Β-1.1: Φέρουσας ικανότητας 300 ΚΝ µε Φ28 S500s 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7025) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τρία € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 23,20 
 
 
 
Άρθρο Β-1.2: Φέρουσας ικανότητας 440 ΚΝ µε Φ32 S500s 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7025) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 30,50 
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Άρθρο Β-2: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 

Για την κατασκευή σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης, από θραυστό υλικό λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και 
διαστάσεων µέγιστου κόκκου, µε χρήση τσιµέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, 
αντοχής και ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, 
υπερρευστοποιητικών, αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε 
είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.  

 
Στις τιµές περιλαµβάνονται -η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς από οποιαδήποτε 

απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και ενσωµάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας 
που απαιτούνται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, -η δαπάνη 
προσκόµισης, τοποθέτησης, χρήσης και αποµάκρυνσης µετά το τέλος των εργασιών των 
πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωµάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καµπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών και γενικότερα του απαιτούµενου εξοπλισµού και των βοηθητικών 
εγκαταστάσεων για προώθηση ή προβολοδόµηση, -η δαπάνη των µηχανηµάτων 
παραγωγής, µεταφοράς, άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασµού, ανάµειξης, δόνησης κλπ., 
-η δαπάνη διαµόρφωσης των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση 
και προβολοδόµηση καθώς και η δαπάνη µερικής ή ολικής απώλειας των σωµάτων 
διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, -η δαπάνη 
συντήρησης του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικό υγρό κ.λ.π.) µέχρι 
τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρµών.  

 
Ανηγµένα περιλαµβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης 

σκυροδέµατος, -οι δαπάνες των µελετών και σχεδιασµού της κατασκευαστικής µεθόδου, 
των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών 
που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων 
αυτοφεροµένων δοκών), -η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων, 
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους άλλους όρους δηµοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες 
δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 µ. ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί 
απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης περιλαµβάνεται η επιρροή της διαµόρφωσης των 
χαρακτηριστικών του σκυροδέµατος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική 
αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του επιφανειακού τελειώµατος, που καθορίζεται από την 
εγκεκριµένη µελέτη, τους όρους δηµοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει 
του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε. 

 
Στις τιµές περιλαµβάνεται επίσης  ανηγµένα η δαπάνη για την κατασκευή 

τελειωµάτων επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.  
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγµατικούς 

όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουµένων των 
οποιωνδήποτε κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του 
σκυροδέµατος κλπ.) όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των 
σωλήνων προεντάσεως σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος ή των κενών 
διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10cm2 και επιφανειακών 
εσοχών βάθους µέχρι 5cm χωρίς αποζηµίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής τους. 
Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα 
γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν 
επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
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Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται 

το ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την 
τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.  

 
Οι τιµές του σκυροδέµατος είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται 

για προκατασκευή ή συµβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε 
στοιχείο της κατασκευής ολοκληρώνεται σε µία φάση εργασιών ή εκτελείται τµηµατικά, 
σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισµών (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά µε το περιεχόµενο της τιµής µονάδας, ισχύουν τα 
αναφερόµενα στην  Τ.Σ.Υ.  

 
Για την απαιτούµενη αντοχή σε θλίψη (fa), την µέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., 

τα κριτήρια συµµόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την τεχνολογία του 
σκυροδέµατος, ισχύει ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 (ΦΕΚ 315 
Β/17.4.97),όπως περιλαµβάνεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος 
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Άρθρο Β-2.1: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/10 (Β5 ή Β10) 
 
 
Άρθρο Β-2.1.1: Άοπλο C8/10 (Β10) κοιτοστρώσεων, εξοµαλυντικών στρώσεων κ.λ.π. 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2521) 
 

Σκυρόδεµα C8/10 χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή µη οπλισµένων 
στοιχείων κατασκευών, όπως γενικών κοιτοστρώσεων, συγκρατήσεως βραχωδών 
όγκων ορυγµάτων, εξοµαλυντικών στρώσεων θεµελίων, αγκυρώσεων σωλήνων, 
µόρφωσης κλίσεων, κ.λ.π. καθώς και για την προστασία στεγάνωσης γεφυρών στην 
περίπτωση που η µελέτη προβλέπει την κατασκευή τους από Β5  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 58,00 
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Άρθρο Β-2.2: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (Β10 ή Β15) 
 
 
Άρθρο Β-2.2.1: C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβληµάτων αγωγών, εξοµαλυντικών 

στρώσεων κλπ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531) 

 
Σκυρόδεµα C12/15 (Β10) άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για 

την κατασκευή κοιτοστρώσεων τεχνικών έργων, εξοµαλυντικών στρώσεων, µόρφωσης 
κλίσεων, περιβληµάτων και έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών, όπως 
προκατασκευασµένοι τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης, αµιαντοτσιµεντοσωλήνες, 
σιδηροσωλήνες κάθε είδους, στρώσης φθοράς µέσα σε οχετούς, επένδυσης κοίτης 
ρεµάτων κλπ. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα οκτώ € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 68,40 
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Άρθρο Β-2.3: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20  
 
 
Άρθρο Β-2.3.1:C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης 

γεφυρών κλπ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 
 

Σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο χρησιµοποιούµενο για την 
κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 
κοιτοστρώσεων, επένδυσης κοίτης ρεµάτων, τοίχων (θεµέλια και ανωδοµή) που δεν 
ανήκουν στην κατηγορία  «λεπτοτοίχων», την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα τέσσερα € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 74,40 
 
 
 
Άρθρο Β-2.3.2:  C16/20 µικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κλπ) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 
 

Σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή και οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την 
κατασκευή των καλυµµάτων, του πυθµένα και των τοιχωµάτων φρεατίων, των καναλιών 
αποστράγγισης, τα οποία δεν περιλαµβάνονται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου, 
ορθογωνικών τάφρων και λοιπών µικροκατασκευών. 

 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών που γίνονται στις 

περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών και οι οποίες κατασκευάζονται είτε µε επί τόπου 
σκυροδέτηση (περιλαµβανοµένης της επιρροής της δαπάνης διαµόρφωσης “σχεδίου” της 
επιφάνειας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη) είτε µε δόµηση προκατασκευασµένων 
στοιχείων από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και µε τις εντολές της 
Υπηρεσίας. 

  
Για την τελευταία περίπτωση κατασκευής µε πρόχυτα στοιχεία, ο ισοδύναµος 

όγκος βάσει του οποίου γίνεται η επιµέτρηση και πληρωµή, θα προκύπτει από τον όγκο 
της στρώσης των πρόχυτων στοιχείων προσαυξηµένο κατά 0,10µ. που θα καλύπτει τις 
πρόσθετες εργασίες δόµησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων (αξία 
υλικών, εργασία, χρήση µηχανηµάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωµάτων κλπ), 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δέκα € 
 (Αριθµητικά): 110,00 
 
 
 
Άρθρο Β-2.3.3: Πώµα σήραγγας εκτροπής από σκυρόδεµα C16/20 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6327) 
 

Τιµή για την κατασκευή του πώµατος της σήραγγας εκτροπής από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20, σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα επτά € 
 (Αριθµητικά): 77,00 
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Άρθρο Β-2.4: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25  
 
 
Άρθρο Β-2.4.1: Οπλισµένο C20/25 κιβωτοειδών oχετών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 
 

Σκυρόδεµα C20/25 οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή 
κιβωτοειδών οχετών ορθών ή λοξών, µε άξονα ευθύγραµµο ή καµπύλο, οριζόντιο ή µε 
κατά µήκος κλίση ή κλιµακωτό, ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατοµής -πλάκα κάλυψης, 
πλευρικά τοιχώµατα και πλάκα θεµελίωσης- καθώς και των τυχόν συνεχόµενων 
πτερυγοτοίχων ή των τυµπάνων ή χαλινών ή αγγυρώσεων ή κορωνίδων, που είναι 
συνδεδεµένοι µε τον οχετό. Χρησιµοποιούµενο επίσης για την κατασκευή κιβωτιόσχηµων 
τεχνικών ελεύθερου ορθού ανοίγµατος µέχρι 8.00 µ 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν έξι € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 106,80 

 
 
ΆρθροΒ-2.4.2: Οπλισµένο C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων 

κλπ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 

 
Σκυρόδεµα C20/25 οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή βάθρων 

(θεµελίων και ανωδοµής) περιλαµβανοµένων και των πλευρικών τοιχωµάτων και πλακών 
θεµελίωσης κιβωτιόσχηµων τεχνικών ελεύθερου ορθού ανοίγµατος άνω των 8.00 µ 
οποιουδήποτε ύψους, µε τα συνδεδεµένα πτερύγιά τους, την κατασκευή τοίχων (θεµελίων 
και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους περιλαµβανοµένων και των λεπτοτοίχων, την 
κατασκευή κατακορύφων υποστυλωµάτων γεφυρών, την κατασκευή θωρακίων, 
προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης γεφυρών, κεφαλοδέσµων και επένδυσης 
πασσαλοστοιχιών, την κατασκευή πλακών πρόσβασης, πεζοδροµίων γεφυρών καθώς και 
«πλακών τριβής» για τη στήριξη στηθαίων τύπου «ΣΤΕ-1». 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 108,00 

 
 
 
 
Άρθρο Β-2.4.3: Λιθόδεµα από σκυρόδεµα C20/25 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6321) 
 

Υδαρές λεπτοσκυρόδεµα C20/25 µη οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για τη 
διαµόρφωση στρώσης φθοράς µε κολυµβητούς ποταµίσιους λίθους διαστάσεων 20 έως 
30cm, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης προµήθειας, µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και ενσωµάτωσης των λίθων στο σκυρόδεµα.  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 65,00 
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Άρθρο Β-2.5: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C25/30  
 

 
Άρθρο Β-2.5.1: Σκυρόδεµα υπαίθριων τεχνικών έργων φράγµατος κατηγορίας C25/30 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6329) 
 

Σκυρόδεµα C25/30 µη οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για τη διαµόρφωση 
στρώσης φθοράς µε κολυµβητούς λίθους ασβεστολιθικούς λατοµείου µέσα σε οχετούς, 
συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης προµήθειας, µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και ενσωµάτωσης των λίθων στο σκυρόδεµα. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό € 
 (Αριθµητικά): 100,00 
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Άρθρο Β-2.6: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C30/37  
 
 
Άρθρο Β-2.6.1: Σκυρόδεµα C30/37 µειωµένης υδατοπερατότητας για άνω πλάκα 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2565) 
 

Σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37, µειωµένης υδατοπερατότητας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 12.3 του Κ.Τ.Σ.  

Σκυροδετείται επί προπλακών ή ειδικού φορείου, προωθούµενου κατά µήκος του 
οχετού. Η δαπάνη των προπλακών ή του φορείου (συµπεριλαµβανόµενων και όλων των 
µικροστοιχείων για την έδραση και την κύλιση) συµπεριλαµβάνεται στη τιµή µονάδος του 
παρόντος άρθρου. ∆εν επιτρέπεται η σκυροδέτηση τµηµάτων µικρότερων των 12,0m. 

Επιτρέπεται ένας µόνος αρµός διακοπής, η δπάνη του οποίου (εφόσον 
κατασκευασθεί) θεωρείται ανηγµένη στη τιµής µονάδος τους παρόντος άρθρου. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα έξι € 
 (Αριθµητικά): 156,00 
 
 
 
 
Άρθρο Β-2.6.2: Σκυρόδεµα C30/37 µειωµένης υδατοπερατότητας για τοιχώµατα 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2565) 
 
Σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37, µειωµένης υδατοπερατότητας, σύµφωνα µε το 

άρθρο 12.3 του Κ.Τ.Σ.  
Περιλαµβάνεται εντατική συντήρηση του σκυροδέµατος επί 7 ηµέρες και 

ηπιότερη µέχρι και τις 28 ηµέρες, σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Σ. Η θερµοκρασία του νωπόυ 
σκυροδέµατος δεν θα υπερβαίνει τους 25ο C. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει 
να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα (ενδεικτικά αναφέρονται ψύξη αδρανών ή νερού 
ανάµιξης, χρήση κοινών τσιµέντων κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων περιλαµβάνεται στο 
παρόν άρθρο. ∆εν επιτρέπεται η σκυροδέτηση τµηµάτων µικρότερων των 25,0m. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν τριάντα δύο € 
 (Αριθµητικά): 132,00 
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Άρθρο Β-2.6.3: Σκυρόδεµα C30/37 µειωµένης υδατοπερατότητας για κάτω πλάκα 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2565) 
 

Σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37, µειωµένης υδατοπερατότητας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 12.3 του Κ.Τ.Σ, το οποίο διαστρώνεται επί του σκυροδέµατος καθαριότητας και 
υπό ταυτόχρονη άντληση υδάτων. 

Περιλαµβάνεται εντατική συντήρηση του σκυροδέµατος επί 7 ηµέρες και 
ηπιότερη µέχρι και τις 28 ηµέρες, σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Σ. Η θερµοκρασία του νωπόυ 
σκυροδέµατος δεν θα υπερβαίνει τους 25ο C. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει 
να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα (ενδεικτικά αναφέρονται ψύξη αδρανών ή νερού 
ανάµιξης, χρήση κοινών τσιµέντων κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων περιλαµβάνεται στο 
παρόν άρθρο. ∆εν επιτρέπεται η σκυροδέτηση τµηµάτων µικρότερων των 25,0m. 

Μετά τη πήξη του σκυροδέµατος, η επιφάνεια του σκυροδέµατος θα καλυφθεί για 
τις πρώτες 3 ηµέρες µε µονωτικά φύλλα πολυστερίνης, η δαπάνη των οποίων 
αποζηµιώνεται µε ιδιαίτερο άρθρο τιµολογίου. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα τέσσερα € 
 (Αριθµητικά): 144,00 
 
 
 
 
Άρθρο Β-2.6.4: Άοπλο σκυρόδεµα στρώσεων φθοράς C30/37, µειωµένης 

υδατοπερατότητας, ανθεκτικό σε υδροφθορά 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731) 

 
Σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37, µειωµένης υδατοπερατότητας, σύµφωνα µε το 

άρθρο 12.3 του Κ.Τ.Σ ανθεκτικό σε υδροφόρα. 
Περιλαµβάνεται εντατική συντήρηση του σκυροδέµατος επί 7 ηµέρες και 

ηπιότερη µέχρι και τις 28 ηµέρες, σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Σ. Η θερµοκρασία του νωπόυ 
σκυροδέµατος δεν θα υπερβαίνει τους 25ο C. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει 
να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα (ενδεικτικά αναφέρονται ψύξη αδρανών ή νερού 
ανάµιξης, χρήση κοινών τσιµέντων κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων περιλαµβάνεται στο 
παρόν άρθρο. ∆εν επιτρέπεται η σκυροδέτηση τµηµάτων µικρότερων των 25,0m. 

Μετά τη πήξη του σκυροδέµατος, η επιφάνεια του σκυροδέµατος θα καλυφθεί για 
τις πρώτες 3 ηµέρες µε µονωτικά φύλλα πολυστερίνης, η δαπάνη των οποίων 
αποζηµιώνεται µε ιδιαίτερο άρθρο τιµολογίου. 

Μετά τη σκλήρυνση του σκυροδέµατος διανοίγονται αρµοί, οι οποίοι 
αποζηµιώνονται µε ιδιαίτερο άρθρο. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 120,00 
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Άρθρο Β-3: ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7017) 
 

Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα σε εξωτερικά έργα (εκτός υπόγειων έργων), το οποίο 
εκτελείται σε κάθε είδους επιφάνεια και σε οποιοδήποτε ύψος από την φυσική επιφάνεια 
του εδάφους, περιλαµβανοµένης της δαπάνης προετοιµασίας της επιφάνειας που θα 
δεχθεί το εκτοξευόµενο, της δαπάνης διάστρωσης και εφαρµογής του υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες ύψους από το επίπεδο εργασίας και κλίσης, µε ή χωρίς χαλύβδινες ίνες ή 
πλέγµα οπλισµού, της δαπάνης εισκόµισης-χρήσης-αποκόµισης του απαιτούµενου 
εξοπλισµού µε τις σταλίες τους, της δαπάνης προµήθειας όλων των απαιτούµενων υλικών 
(εκτός του οπλισµού), και κάθε δαπάνης υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση 
της εργασίας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 80,00 
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Άρθρο Β-4: ΣΙ∆ΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
 

Για την προµήθεια σιδηρού οπλισµού επί τόπου των υπαίθριων και υπόγειων 
έργων (σηράγγων υπόγειας εκσκαφής, φρεάτων εκκαπνισµού, φρεάτων θεµελίωσης 
γεφυρών κλπ), την κοπή, την κατεργασία και την επιµελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε 
οποιαδήποτε θέση των έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου, µε 
παρουσία ή χωρίς παρουσία νερού κλπ.), που θα γίνει µόνο µετά την παραλαβή των 
ξυλοτύπων από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε  την Τ.Σ.Υ., τις διατάξεις της Τεχνικής 
Μελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους 
κανονισµούς. 

 
Στις τιµές περιλαµβάνονται, πέραν της δαπάνης προµήθειας του οπλισµού, 

ανηγµένα η δαπάνη της σύνδεσης των ράβδων σιδηρού οπλισµού, που θα γίνεται κατά 
τρόπο στερεό σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 5 ή 
µεγαλύτερου πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε 
ηλεκτροσυγκόλληση για την περίπτωση εγχύτων πασσάλων, η δαπάνη προµήθειας του 
σύρµατος πρόσδεσης, η δαπάνη προµήθειας και τοποθέτησης αποστατών, αρµοκλειδών 
ή άλλου είδους εγκεκριµένων ενώσεων καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης, ανάρτησης και 
αγκύρωσής του σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας, η δαπάνη των 
απαιτούµενων ικριωµάτων και οποιωνδήποτε ανυψωτικών µέσων. Επισηµαίνεται ότι 
σχετικά µε τις ενώσεις µε ηλεκτροσυγκόλληση ισχύει το DIN 4099 σε συσχετισµό µε το 
DIN 1045. Επίσης στις τιµές περιλαµβάνονται τα αναγκαία υποστηρίγµατα (καβίλιες), 
ειδικά τεµάχια ανάρτησης, που τυχόν θα απαιτηθούν, η οποιαδήποτε αποµείωση και 
φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία µέχρι την τοποθέτησή του και κάθε 
άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωµένη εργασία καθώς και η δαπάνη αποστολής και 
δοκιµών δοκιµίων σιδήρου σε αναγνωρισµένα εργαστήρια, όπως ορίζεται στους 
παραπάνω κανονισµούς και σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. 

 
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισµών της τεχνικής 

µελέτης ή, αν δεν υπάρχουν, µε βάση τους πίνακες, που ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της 
κατασκευής [οι πίνακες θα έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και θα 
περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και τα µήκη 
επικάλυψης (που θα είναι τα ελάχιστα απαιτούµενα), τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - 
σύµφωνα µε τους επίσηµους πίνακες βαρών των Γερµανικών Κανονισµών -, τα µήκη των 
σιδηρών ράβδων, τα µερικά και ολικά βάρη των προβλεποµένων οπλισµών κλπ]. Η 
τοποθέτηση των οπλισµών στο έργο θα ελεγχθεί από την Υπηρεσία και η παραλαβή τους 
θα γίνει πριν από την έναρξη διάστρωσης του σκυροδέµατος. Μετά την παραλαβή των 
οπλισµών οι πίνακες θα υπογραφούν από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι παραπάνω 
θεωρηµένοι πίνακες των τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, αποτελούν την 
επιµέτρηση των οπλισµών, που θα συνοδεύει τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών 
εργασιών. 

 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού που έχει τοποθετηθεί. 

 
 
Άρθρο Β-4.1: Σιδηρούς οπλισµός ST III (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων 

(Aναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € 
 (Αριθµητικά): 1,00 
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Άρθρο Β-4.2: Σιδηρούν δοµικό πλέγµα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων 

(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 1,05 
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Άρθρο Β-5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΦΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Κατασκευή στοιχείων από δοµικό χάλυβα, από τυποποιηµένες ή µή διατοµές 

και χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235 κατά ΕΝ 10027 (αντίστοιχη της 
ποιότητας St 37 κατά DIN). Περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού, η επεξεργασία 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη σε εγκατάσταση πλήρως εξοπλισµένη µε τα 
κατάλληλα µηχανήµατα επεξεργασίας ή/και εν µέρει επί τόπου του έργου, η 
προσυναρµολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και µεταφορά επί τόπου του έργου 
σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Το άρθρο έχει εφαρµογή στις φέρουσες και µή κατασκευές από δοµικό χάλυβα, 
στην κατασκευή θυροφραγµάτων, συσκευών ρυθµίσεως ροής ανοικτών 
διωρύγων (τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εµφράξεως ανοιγµάτων, 
εσχαρών παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων (trash racks),   και στις πάσης 
φύσεως σιδηροκατασκευές των υδραυλικών και λοιπών έργων.   

Οι κατασκευές θα υλοποιούνται σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της 
εγκεκριµένης µελέτης και τα καθοριζόµενα στους όρους δηµοπράτησης του 
έργου. 

Αναλόγως του απαιτούµενου βαθµού επεξεργασίας των µορφοχαλύβων και της 
προβλεπόµενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα 
επιµέρους άρθρα.   

  Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) πλήρως αποπερατωµένης κατασκευής, βάσει 
ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών του βάρους. 

 
 
 
Άρθρο Β-5.1: Κατασκευές µε ηυξηµένη µηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόρνου, 

φρέζας, κυλίνδρου, boring) 
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6751) 

 
Το άρθρο έχει εφαρµογή στις κατασκευές που απαιτούν πρόσθετη 

µηχανουργική επεξεργασία µε χρήση διαµορφωτικού κυλίνδου, τόρνου, φρέζας, 
παντογράφου, πρεσσών κλπ µηχανηµάτων επεξεργασίας µετάλλου (π.χ. κατασκευή 
εδράνων, αξόνων, ασπίδων τοξωτών θυρογραγµάτων, οδοντωτών κανόνων, κοχλιών, 
απλών µηχανισµών κλπ). 

Σε περίπτωση χρησιµοποίησης χάλυβα ποιότητος S355 (St 52) η τιµή 
προσαυξάνεται κατά 0,15 €/kg.  

∆εν συµπεριλαµβάνεται η κατασκευή µηχανισµών ανύψωσης θυροφραγ-
µάτων, η τιµολόγηση των οποίων πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση µε βάση τις 
προδιαγραφές αυτών. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 4,40 
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Άρθρο Β-6: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6403) 
 

Για την πλήρη διαµόρφωση επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος σε επαφή 
µε ξυλότυπο ΤΥΠΟΥ Γ, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και µε τους περιορισµούς των άλλων 
όρων δηµοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κλπ), που είναι δυνατόν να προκύψει από: 

  
(α) Κατάλληλο σιδηρότυπο ειδικά προσαρµοσµένο προς τις ανάγκες 
σκυροδέτησης των φορέων των τεχνικών έργων σε όσα τµήµατα αυτών 
προβλέπονται ορατές επιφάνειες, αφού παρθεί υπόψη η τυχόν 
οριζοντιογραφική καµπυλότητα, η µεταβαλλόµενη επίκλιση του 
καταστρώµατος και της κάτω επιφάνειας του φορέα (προκειµένου για 
γέφυρες), το τυχόν µεταβαλλόµενο ύψος ή και το πλάτος του φορέα κλπ. ή 
αντίστοιχα οι ειδικές συνθήκες βάθρων, τοίχων κλπ., σύµφωνα µε την µελέτη, 
σε επαρκή ποσότητα ώστε να εξασφαλισθεί η κατασκευή των έργων 
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

 
(β) Απαραµόρφωτα φύλλα ειδικού κόντρα πλακέ µε πλαστική επένδυση 

(BETOFORM), του οποίου δε θα πρέπει να έχουν προηγηθεί περισσότερες 
από πέντε χρήσεις και του οποίου ή καταλληλότητα θα ελέγχεται από την 
Υπηρεσία σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και κατά τα λοιπά όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου. 

 
Επισηµαίνεται και εδώ ότι για όλους τους τύπους επιφανειακού τελειώµατος 

επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο θα χρησιµοποιηθούν σύνδεσµοι ξυλοτύπων µε ειδική 
διαµόρφωση του αφαιρούµενου τµήµατος που θα αποτελείται από πλαστικό κώνο, ή από 
άλλο υλικό µε κωνική επιφάνεια (απαγορεύεται η χρήση συρµάτων ή συνδέσµων, που 
θραύονται κατά την αφαίρεσή τους). Σχετικά γίνεται αναφορά στην Τ.Σ.Υ και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης. Όλες οι επιφάνειες για τα έργα µε επιφανειακά τελειώµατα ΤΥΠΟΥ 
Γ θα διαµορφωθούν χωρίς πρόβλεψη διαµόρφωσης εκτεθειµένων κεφαλών συνδέσµων, 
δηλαδή θα σφραγίζονται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. 

 
Η τοποθέτηση των φύλλων του ξυλότυπου ή σιδηρότυπου σε όση επιφάνεια 

προβλέπεται να διαµορφωθεί ορατή επιφάνεια ΤΥΠΟΥ Γ, θα πρέπει να δηµιουργεί ένα 
“ρυθµό” (δηλ. τα φύλλα θα είναι διαµορφωµένα µε µια διάταξη διαµήκων και εγκάρσιων 
αρµών σύµφωνα µε σχέδια της έγκρισης της Υπηρεσίας), ώστε να προκύπτει καλαίσθητο 
αποτέλεσµα της διάταξης των αρµών (µε τις απαιτήσεις τοποθέτησης των φύλλων σε, 
πρακτικά, απόλυτη επαφή) που θα εµφανισθούν. 

 
Αναιτιολόγητες αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων του ξυλότυπου, 

µε µόνη την αιτιολογία της αποφυγής φθοράς των φύλλων δε θα επιτραπούν, εφ’ όσον 
δηµιουργούν δυσµενή επιρροή στο αισθητικό αποτέλεσµα της εµφάνισης του 
επιφανειακού τελειώµατος. 

 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα η πρόσθετη δαπάνη επιλογής των 

κατάλληλων υλικών (π.χ. κοκκοµετρική διαβάθµιση και µέγιστος κόκκος, περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο, επιλογή περιοχής εργάσιµου, ειδική οµοιόµορφη επιλογή αδρανών και λοιπών 
υλικών του σκυροδέµατος, ειδική επιλογή διευκολυντικών αποξήλωσης), η δαπάνη ειδικής 
συντήρησης και προστασίας της επιφάνειας µετά την αποξήλωση των ξυλότυπων, η 
δαπάνη ειδικής επιµεληµένης συµπύκνωσης του σκυροδέµατος και κάθε άλλη δαπάνη 
εργασία και υλικών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 
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Όλες οι ακµές των επιφανειακών τελειωµάτων ΤΥΠΟΥ Γ θα είναι λοξοτµηµένες 
µε χρήση φιλέτων (σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ) και θα κατασκευασθούν µε απόλυτη ακρίβεια 
οι τυχόν προβλεπόµενες από τη µελέτη σκοτίες, των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται 
ανηγµένα στην παρούσα τιµή διαµόρφωσης επιφανειακού τελειώµατος. 

 
Η επιµέτρηση των εργασιών διαµόρφωσης των επιφανειών σκυροδέµατος µε 

τελείωµα ΤΥΠΟΥ Γ θα γίνει ως εξής : 
 
(α) Για τα βάθρα θα επιµετράται όση επιφάνεια προβλέπεται σύµφωνα µε τη 
µελέτη να διαµορφωθεί τελικά ορατή και βρίσκεται σε επαφή µε τον ξυλότυπο, 
περιλαµβανοµένου πρόσθετου βάθους, κάτω από το κάτω όριο της τελικά 
ορατής επιφάνειας µέχρι την πάνω στάθµη του θεµελίου και το πολύ µέχρι 
0,50 µ. 

 
(β) Για τους τοίχους αντιστήριξης θα επιµετράται όση επιφάνεια προβλέπεται από 
την τεχνική µελέτη να διαµορφωθεί σαν τελική ορατή επιφάνεια σε επαφή µε 
τον ξυλότυπο, περιλαµβανοµένου πρόσθετου ύψους, κάτω από το κάτω όριο 
της τελικής ορατής επιφάνειας µέχρι την πάνω στάθµη του θεµελίου και το 
πολύ µέχρι 0,50 µ. 

 
(γ) Για τους φορείς γεφυρών, σε όση έκταση προβλέπεται από την τεχνική µελέτη 
να διαµορφωθεί η ορατή επιφάνεια, θα µετράται η αντίστοιχη αναπτυγµένη 
ορατή επιφάνεια του φορέα, που βρίσκεται σε επαφή µε τον ξυλότυπο. 

 
Στην τιµή µονάδας του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται όλες οι επιπλέον 

δαπάνες, που απαιτούνται για την επίτευξη της προδιαγραφόµενης υψηλής ποιότητας 
επιφανειακού τελειώµατος ανεξάρτητα από τη φθορά υλικών, τις ειδικές µεθόδους 
κατασκευής, την ειδική επιρροή στην µορφολογία, την µελέτη και κατασκευή των 
ικριωµάτων, τις καθυστερήσεις άλλων εργασιών κλπ. περιλαµβανοµένων όλων των 
δαπανών προσωπικού, υλικών και µηχανηµάτων.  

 
Επίσης στην τιµή µονάδας αυτού του άρθρου περιλαµβάνεται ανηγµένα ανά 

τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας και η δαπάνη (εργασία και υλικά) τοποθέτησης φάλτσων 
και διακοσµητικών πήχεων λωρίδων από 1 έως 20 εκ. επί του ξυλότυπου για δηµιουργία 
σκοτιών ή σύνθετων σχεδίων της επιφάνειας του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη 
χωρίς να επιµετρώνται οι επιπλέον δηµιουργούµενες επιφάνειες.  

 
Η καθοριζόµενη µε το άρθρο αυτό τιµή αποτελεί πρόσθετη τιµή, επιπλέον της 

δαπάνης που περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή µονάδας των εργασιών σκυροδέµατος 
για τη διαµόρφωση επιφανειακών τελειωµάτων ΤΥΠΟΥ Α και µόνο για τις κατασκευές, 
που δεν την περιλαµβάνουν στο αντίστοιχο άρθρο τους. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος 

ΤΥΠΟΥ Γ. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 5,20 
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Άρθρο Β-7: ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2411) 
 

Για τη µόνωση επιφάνειας σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε διπλή 
επάλειψη µε ασφαλτικό µονωτικό υλικό τύπου LANCOL, ή ανάλογου εγκεκριµένου τύπου, 
σε όση ποσότητα απαιτείται και σε επιφάνεια οποιουδήποτε είδους και σε οποιαδήποτε 
θέση του έργου, περιλαµβανοµένης της προµήθειας των απαιτουµένων υλικών, 
µικροϋλικών κλπ. επί τόπου του έργου και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας, που µονώνεται µε διπλή ασφαλτική 

επάλειψη, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια ή και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 1,40 
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Άρθρο Β-8: ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ 

 
Άρθρο Β-8.1: Μόνωση µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιµεντοκονία 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412) 
 

Για τη µόνωση επιφάνειας από σκυρόδεµα µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου, 
πάχους 2 χλστ και βάρους 2,20 έως 2,50 χγρ/µ2, και τσιµεντοκονία πάχους 2 εκ. 
αναλογίας  600 gr/ µ3 περιλαµβανοµένης της δαπάνης για τη διαµόρφωση προηγούµενα 
της επιφάνειας από σκυρόδεµα, που θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, 
την Τ.Σ.Υ., τους όρους δηµοπράτησης και τις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου 
έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου όλων 

των απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών, οι φορτοεκφορτώσεις, οι χαµένοι χρόνοι, οι 
φθορές, οι αλληλοεπικαλύψεις και κάθε εργασία, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή σύµφωνα µε  την Τ.Σ.Υ.  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας από σκυρόδεµα, που µονώνεται µε 

διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιµεντοκονία. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 10,90 
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Άρθρο Β-9: ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412) 
 

Για την πλήρη στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών και οχετών, µε "δύο 
στρώσεις ειδικών µεµβρανών" σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια και την Τ.Σ.Υ. ή 
εναλλακτικά µε "µία στρώση ειδικών µεµβρανών" που κατασκευάζεται µε ειδική πολλαπλή 
µεµβράνη σύµφωνα µε την  Τ.Σ.Υ. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των µεµβρανών και όλων των 

απαιτουµένων υλικών µετά των µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων, προσεγγίσεων κλπ., η 
κοπή τους στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η 
τοποθέτηση, η προσωρινή στερέωση, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά, µικροϋλικά, η 
δαπάνη χρήσης συσκευών και µηχανηµάτων, η δαπάνη κάθε απαιτούµενης εργασίας για 
την έντεχνη στεγάνωση των γεφυρών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως 
περαιωµένη εργασία. Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης ανηγµένα οι φθορές, οι 
αλληλοεπικαλύψεις, οι αποµειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές διαµορφώσεις των 
µεµβρανών στα άκρα και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της στεγάνωσης σύµφωνα µε  την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας, που στεγανώνεται. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 11,20 
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Άρθρο Β-10:ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΑΧΟΥΣ π>2 χλστ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ C& C 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412) 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση στεγανωτικής µεµβράνης από 
µαλακό PVC ελαχίστου πάχους π>2 χλστ. τύπου TROCAL Ρ ή ισοδύναµου, για τη 
στεγάνωση των κατακόρυφων και καµπύλων φορέων των  C& C, σύµφωνα µε τη σχετική 
µελέτη, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και την Τ.Σ.Υ. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια της στεγανωτικής µεµβράνης επί τόπου 

του έργου, η κοπή της στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, 
η τοποθέτηση, η προσωρινή στερέωση, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά, µικροϋλικά, 
οι µεταφορές από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις 
κ.λ.π., οι χρήσεις ικριωµάτων, συσκευών, µηχανηµάτων κ.λ.π. για πλήρη ανάρτηση, 
σύµφωνα µε τη µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης ανηγµένα οι φθορές, οι αλληλοεπικαλύψεις, οι 

αποµειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές διαµορφώσεις της στεγανωτικής µεµβράνης στα 
άκρα κ.λ.π. 

 
Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και υλικών για την 

επίχωση των C.A.C., ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στη στεγανωτική µεµβράνη. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας CAC µε στεγανωτική 

µεµβράνη. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 10,30 
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Άρθρο Β-11: ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ 
 
 
Άρθρο Β-11.1: Σφράγιση οριζόντιων αρµών µε PLASTIC 77 ή αναλόγου τύπου 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6370) 
 

Για τη σφράγιση οριζόντιων αρµών οποιουδήποτε πλάτους και βάθους, η οποία 
εκτελείται σε κάθε θέση και σε κάθε είδους επιφάνεια οποιουδήποτε έργου (τοίχων, 
βάθρων, σπονδύλων οχετών κτλ.), εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, µε υλικό µε βάση την 
άσφαλτο και το λάστιχο τύπου PLASTIC 77 ή αναλόγου.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου των 

έργων του υλικού και των συσκευών επεξεργασίας, η δαπάνη τοποθέτησής του στους 
αρµούς µετά από προηγούµενο καθαρισµό ή κοπή του αρµού, η δαπάνη ασταρώµατος 
του αρµού µε συγκολλητική ουσία τύπου EXPANDITE PRIMER Νο 3 ή αναλόγου, καθώς 
και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
σφράγιση των αρµών, ώστε να προκύπτει τεχνικά και αισθητικά αποδεκτή διαµόρφωση. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης (Π.Κ.Ε. 
κτλ.) 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµου σφραγισµένου αρµού. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και ογδόντα έξι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 2,86 
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Άρθρο Β-11.2: Σφράγιση κατακόρυφων-κεκλιµένων αρµών µε PLASTΙ JOINT ή 

αναλόγου  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6370) 

 
 

Για τη σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιµένων αρµών ανεξαρτήτως πλάτους, 
βάθους και θέσης, οποιουδήποτε έργου (τοίχων, βάθρων, σπονδύλων οχετών κτλ.) και σε 
κάθε είδους επιφάνεια, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, µε υλικό, που έχει για βάση την άσφαλτο, 
τύπου PLASTI JOINT ή αναλόγου. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης όλων υλικών και των συσκευών 
επεξεργασίας, η δαπάνη των εργασιών καθαρισµού και κοπής του αρµού, τοποθέτησης 
του υλικού στους αρµούς µετά από προηγούµενο καθαρισµό ή κοπή του αρµού, 
ασταρώµατος του αρµού µε συγκολλητική ουσία τύπου EXPANDITE PRIMER Νο 3 ή 
αναλόγου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την 
πλήρη και έντεχνη σφράγιση των αρµών. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν όσα αναφέρονται 
στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης ( Π.Κ.Ε. κτλ.). 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµου σφραγισµένου κατακόρυφου-κεκλιµένου αρµού. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα οκτώ λεπτά 
 (Αριθµητικά): 2,98 
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Άρθρο Β-11.3: Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες 12 χλστ τύπου 

FLEXCELL ή αναλόγου 
(Αναθεωρείται µε το άρθροΥ∆Ρ-6370) 

 
Για την προµήθεια και την πλήρη κατασκευή αρµών µε προκατασκευασµένες 

πλάκες πλήρωσης αρµών πάχους 12 χλστ, τύπου FLEXCELL ή αναλόγου, που εκτελείται 
σε οποιαδήποτε θέση κάθε είδους κατασκευής από σκυρόδεµα εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, 
σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

 
 Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου των 

έργων των προκατασκευασµένων πλακών και όλων των απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη 
των εργασιών µόρφωσης του αρµού, επεξεργασίας, κοπής, τοποθέτησης και στερέωσης 
του υλικού, όπως και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικού που απαιτείται για την πλήρη 
και έντεχνη κατασκευή του αρµού. 

  
Στην περίπτωση που θα απαιτηθούν αρµοί πλάτους µεγαλύτερου από 12 χλστ 

(εφόσον δε θα χρησιµοποιηθεί µια πλάκα υλικού κατασκευασµένη στο προδιαγραφόµενο 
πάχος), είναι δυνατή η χρήση πολλαπλών πλακών µικρότερου πάχους, οι οποίες θα 
ενώνονται µεταξύ τους αφού επαλειφθούν µε ασφαλτικό γαλάκτωµα και καρφωθούν σε 
κατάλληλη πυκνότητα µε ανοξείδωτα καρφιά. Επισηµαίνεται πάντως ότι θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται µια πλάκα µε προδιαγραφόµενο πάχος εφόσον τέτοια πλάκα διατίθεται 
στην αγορά. 

 
Για την περίπτωση δηµιουργίας αρµού σε θέση υπάρχουσας επιφάνειας 

σκυροδέµατος, οι προκατασκευασµένες πλάκες πλήρωσης αρµού θα συγκολλούνται στην 
υπάρχουσα επιφάνεια σκυροδέµατος (αφού πρώτα επαλειφθούν-η πλάκα πλήρωσης 
αρµού και η προϋπάρχουσα επιφάνεια σκυροδέµατος-µε ασφαλτικό γαλάκτωµα) και στη 
συνέχεια θα στερεώνονται µε ατσαλόκαρφα (µπετόκαρφα).  

 
Η πληρωµή του αναδόχου, σε περίπτωση χρήσης προκατασκευασµένων 

πλακών πάχους (συνολικού σε περίπτωση πολλαπλών πλακών) DN µεγαλύτερου του 
πάχους των συµβατικών πλακών (12χλστ), θα γίνεται ύστερα από αναγωγή της 
επιφάνειας των χρησιµοποιούµενων πλακών αρµών σε επιφάνεια συµβατικών πλακών, 
όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του τιµολογίου αυτού. 

  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρως µορφωµένου αρµού από 

προκατασκευασµένες πλάκες πάχους 12 χλστ. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και εξήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 10,65 
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Άρθρο Β-12: ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ HYDROFOIL PVC-

ΑΝΑΛΟΓΟΥ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6373) 

 
Για την πλήρη στεγάνωση αρµού, µε ταινία πλάτους 240 χλστ τύπου 

HYDROFOIL PVC WATERSTOP ή αναλόγου, σε οποιαδήποτε θέση, εν ξηρώ ή µέσα σε 
νερό, κάθε είδους κατασκευής από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης.  

 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί 

τόπου του έργου της ταινίας και όλων των απαιτουµένων υλικών, η δαπάνη των εργασιών 
κοπής, επεξεργασίας, τοποθέτησης και στερέωσης της ταινίας στον αρµό, που θα 
διαµορφωθεί, η δαπάνη των κάθε είδους φθορών και ειδικών επεµβάσεων στους τύπους 
και στα ικριώµατα σκυροδέτησης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που 
απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του αρµού.  

  
Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ταινία πλάτους ΒΝ διαφορετικού από το 

συµβατικό των 240 χλστ, εφόσον επιτρέπεται από τους όρους δηµοπράτησης, η 
πληρωµή θα γίνεται ύστερα από αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας 
πλάτους ΒΝ σε µήκος συµβατικής ταινίας πλάτους 240 χλστ, όπως ορίζεται στους 
γενικούς όρους του παρόντος τιµολογίου.  

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµης κατασκευής στεγάνωσης αρµών µε ταινία 

συµβατικού πλάτους 240 χλστ. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € και είκοσι πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 9,25 
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Άρθρο Β-13: Υ∆ΡΟΒΟΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ 150-200 bar  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6370) 
 

Υδροβολή µε µηχάνηµα µέσης πίεσης (150 - 200 bar) για τον πλήρη καθαρισµό 
τους από παλιές επιστρώσεις, ενανθρακωµένο σκυρόδεµα, σαθρά µέρη, άλατα, 
σκόνες κ.λ.π. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά του µηχανήµατος επί τόπου του έργου, 

και η εργασία πλήρους καθαρισµού των επιφανειών σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 

  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και είκοσι πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 2,25 
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Άρθρο Β-14: ΚΟΠΗ ΑΡΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΑΡΜΟΚΟΦΤΗ 
 

∆ιαµόρφωση αρµών και ψευδαρµών επί επιφανειών σκληρυνθέντος 
σκυροδέµατος της προβλεπόµενης από την Μελέτη διάταξης (κανάβου και βάθους) µε 
χρήση δισκοφόρου αρµοκόπτη καταλλήλου τύπου και ισχύος. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) διανοιγοµένου αρµού ή ψευδαρµού, χωρίς την 
δαπάνη προµηθείας και εφαρµογής των υλικών πληρώσεως. 

 
 
 
Άρθρο Β-14.1: Κοπή αρµών συστολοδιαστολής 

(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6370) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 3,80 
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ΆρθροΒ-15: ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΣΥΣΤΟΛΟ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ 
ΜΑΣΤΙΧΗ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7936) 
 

Πλήρωση αρµών διαστολής, πλάτους έως 40 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 
8 mm, οποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, δια ελαστοµερούς πολυουρεθανικού υλικού, 
και ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε τό 0,70 έως 0,80 του 
πλάτους του αρµού και όχι λιγότερο από 7mm, οιουδήποτε τύπου και προελεύσεως, 
πληρουµένου του αρµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού, δηλαδή υλικά και 
εργασία πλήρους κατασκευής. 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 2,10 
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ΆρθροΒ-16: ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΕΣ ΥΛΙΚΟ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6370) 
 

Στεγάνωση στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε εύκαµπτο τσιµεντοειδές, 
σε δύο στρώσεις συνολικού πάχους 1,50 έως 2 mm, ήτοι υδροβολή των  επιφανειών 
στις οποίες έχει προηγηθεί εφαρµογή αναστολέα διάβρωσης και εφαρµογή µετά από 
µερικές ηµέρες του τσιµεντοειδούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού του 
υλικού.  

 
Εκτέλεση της εργασίας µε υλικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την 

µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεννέα € 
 (Αριθµητικά): 19,00 
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ΆρθροΒ-17: ΑΡΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6370) 

 
Κατασκευή διαµήκη αρµού κοιτόστρωσης στην ορισµένη από την µελέτη θέση. 

Ο αρµός µορφώνεται ανάγλυφος µε οριζόντιους όνυχες και εσοχές, σύµφωνα µε την 
µελέτη. Η επιφάνεια του αρµού πρέπει να είναι καθαρή και αδρή, υφιστάµενη 
υδροβολή στη νεαρή ηλικία του σκυροδέµατος ή αµµοβολή µετά τη σκλήρυνση του. Η 
δαπάνη καθαρισµού της επιφάνειας του αρµού µε υδροβολή ή αµµοβολή δεν 
περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

 
Εκτέλεση της εργασίας µε υλικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την 

µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) αρµού. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 3,80 
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ΆρθροΒ-18: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6320.3) 
 

Προµήθεια και εφαρµογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισµένου 
σκυροδέµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε 
την µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.   

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατρία € 
 (Αριθµητικά): 13,00 
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Άρθρο Β-19: ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 0,4mm  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914) 

 
∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε διάστρωση φύλλων πολυαιθυλενίου 

0,4mm, σε οποιαδήποτε θέση του έργου.  
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 
 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 0,90 
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Άρθρο Β-20: ΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ ΣΤΕΓΑΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7347) 

 
Λούκια αναπτύγµατος έως 0,30 m µε τσιµεντοκονίαµα µέσου πάχους 3,5 cm, 

αποτελούµενα από µιά διάστρωση πεταχτού τσιµεντοκινιάµατος 450 kg τσιµέντου και 
δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg, µε αυξηµένο πάχος στα 
σηµεία συµβολής κατακόρυφων και οριζόντιων επιφανειών σκυροδέµατος. 
Περιλαµβάνεται η εργασία µορφώσεως και συναρµογής µε την οριζόντια επιφάνεια 
σκυροδέµατος, η διαµόρφωση καµπύλου τµήµατος µε ακτίνα 4 έως 5 cm, µε 
κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η διαµόρφωση µε τα χέρια ή µε ύφασµα), η 
προσθήκη στεγανοποιητικού πρόσµικτου, τα υλικά και µικροϋλικά και η εργασία 
πλήρους κατασκευής 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 7,50 
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ΆρθροΒ-21: EYΚΑΜΠΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Υ∆ΡΟΦΡΑΓΕΣ ΑΠΟ PVC (waterbars) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1) 

 
Εύκαµπτες θερµοπλαστικές υδροφραγές από PVC (waterbars) για το 

σφράγισµα διαστολικών και κατασκευαστικών αρµών σε κατασκευές από σκυρόδεµα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου του έργου, η τοποθέτηση 
τους στις θέσεις που προβλέπονται από την µελέτη, και η θερµική συγκόλληση αυτών 
ώστε η σφράγιση να είναι συνεχής. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο πλήρως περαιωµένης εργασίας (µµ). 
 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 9,50 
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Άρθρο Β-22: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΦΡΩ∆Η ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ 
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7934) 
 

Θερµοµόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης µε πλάκες από αφρώδη 
εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 5 cm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου 
και εργασία πλήρους κατασκευής.  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 10,40 
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Άρθρο Β-23: ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδοκατασκευών µετά την 
διαµόρφωση των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την 
προσκόµιση του στο εργοτάξιο για την τελική συναρµολόγηση και ανέγερσή τους. 

 
Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν διαπιστωθεί 

τραυµατισµός των επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα 
γίνεται τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής 
 

 
 
Άρθρο Β-23.1: Εφαρµογή θερµού γαλβανίσµατος (hot dip galvanizing) 

(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6751) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 0,30 
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Άρθρο Β-24: ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 
100 
 

Αγωγοί από τσιµεντοσωλήνες αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων, δονητικοί ή 
φυγοκεντρικοί, τύπου ‘’καµπάνα’’ µε ελαστικό δακτύλιο, σειράς 100, των 
προδιαγραφών ΦΕΚ 253/Β/84 του τ. Υ.∆.Ε, περιλαµβανοµένης κάθε δαπάνης για 
προµήθεια των σωλήνων και ελαστικών δακτυλίων, µεταφορά επί τόπου, πλήρη 
τοποθέτηση, ελέγχους και λοιπές επιβαρύνσεις, πλην της δαπάνης των 
χωµατουργικών (εκσκαφή, εγκιβωτισµός και επανεπίχωση ορύγµατος)   

 
Τιµή για ένα µέτρο µήκους (µµ) αγωγού από τσιµεντοσωλήνα πλήρως 

τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
 

 
 
Άρθρο Β-24.1: Ονοµαστικής διαµέτρου D400mm 

(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.3) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα € 
 (Αριθµητικά): 30,00 
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Άρθρο Β-25: ∆ΙΑΤΡΗΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ  
         

Για την προµήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασµένων, διάτρητων κατά ένα 
µέρος, αόπλων τσιµεντοσωλήνων αποστράγγισης (φίλτρων), στους οποίους οι οπές 
δηµιουργούνται σύγχρονα µε την κατασκευή του σωλήνα και οι οποίοι πληρούν τις 
απαιτήσεις της Π.Τ.Π. Τ 110. Η κατασκευή της σωλήνωσης θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την 
Π.Τ.Π. Τ 110, τους όρους δηµοπράτησης και τις διαταγές της Υπηρεσίας.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των σωλήνων, η δαπάνη των 

µεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης µε τις 
φορτοεκφορτώσεις και το χαµένο χρόνο, η δαπάνη τοποθέτησης, κοπής, 
συναρµολόγησης και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγρ. 9.12 της Π.Τ.Π. Τ 110. Επίσης 
περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη κάθε είδους άντλησης υδάτων και κάθε είδους 
δυσχέρειας από τυχόν ύπαρξη νερού. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη της κατασκευής 
έδρασης και εγκιβωτισµού των τσιµεντοσωλήνων.  

 
Στο µήκος των σωλήνων δεν προσµετρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις των 

φρεατίων που παρεµβάλλονται. 
 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους τοποθετηµένου διάτρητου τσιµεντοσωλήνα. 

 
 
 
Άρθρο Β-25.1: ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ 0,20 µ. 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2861) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 12,30 
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Άρθρο Β-26: ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2815) 
 

Για την πλήρωση τάφρων σωλήνων αποστράγγισης, σύµφωνα µε την ΠΤΠ 
Τ110, τους όρους δηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε θραυστά σκύρα 
λατοµείου και άµµο (διβάθµιο φίλτρο) τελείως καθαρά που πληρούν τις απαιτήσεις της 
παραγρ. 4.4.2 της ΠΤΠ Τ 110 και σε στρώσεις των οποίων η διάταξη και οι διαστάσεις 
καθορίζονται είτε στους όρους δηµοπράτησης είτε από την Υπηρεσία κατά την εκτέλεση 
του έργου.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας ή παραγωγής των υλικών που 

απαιτούνται για την πλήρωση των στραγγιστηρίων, η δαπάνη µεταφοράς των παραπάνω 
υλικών επί τόπου των έργων µε οποιοδήποτε µέσο και από οποιαδήποτε απόσταση µετά 
των φορτοεκφορτώσεων και του χαµένου χρόνου, η δαπάνη διάστρωσης, διαβροχής, 
συµπύκνωσης κατά στρώσεις µέγιστου πάχους 0,15 µ., η δαπάνη προµήθειας και 
µεταφοράς του νερού διαβροχής, η δαπάνη των τυχόν αναγκαίων ξυλοτύπων, η δαπάνη 
των τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία 
νερού  καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτείται για 
πλήρως περαιωµένη εργασία. 

 
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται και η διαµόρφωση στραγγιστηρίων πίσω από 

τοίχους µε διάτρητους σωλήνες, που περιβάλλονται από χονδρόκοκκο υλικό 
στραγγιστηρίου, καθώς και η αντικατάσταση του διβάθµιου φίλτρου από απλό 
χονδρόκοκκο υλικό στραγγιστηρίου µε περίβληµα γεωυφάσµατος. Το χονδρόκοκκο υλικό 
στραγγιστηρίου, που περιβάλλεται από γεωύφασµα, θα αποτελείται από παντελώς 
καθαρά θραυστά σκύρα λατοµείου διαµέτρου 12 έως 63 χλστ (1/2" έως 2 1/2"). Στην 
περίπτωση αυτή η αξία του γεωυφάσµατος που περιβάλλει το χονδρόκοκκο υλικό 
στραγγιστηρίου πληρώνεται ιδιαίτερα. 

 
Για την πληρωµή επιµετράται ο όγκος που προκύπτει σύµφωνα µε τις διαστάσεις 

και κλίσεις που αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης ή στην Π.Τ.Π. Τ 110 ή στις 
οδηγίες της Υπηρεσίας κατά την εκτέλεση του έργου. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης πλήρωσης τάφρου στραγγιστηρίου. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και είκοσι πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 10,25 
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Άρθρο Β-27: ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ 
 
Άρθρο Β-27.1: Γεωύφασµα στραγγιστηρίων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914) 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από 
πολυπροπυλένιο συνεχών ινών µηχανικής κατεργασίας για την κατασκευή 
στραγγιστηρίων αποστράγγισης της οδού και πίσω από τοίχους ή βάθρα, ελάχιστου 
βάρους 135 gr/m2 εφελκυστικής αντοχής τουλάχιστον 7 ΚΝ/m (κατά DIN 53857/2) ή 
350Ν/5cm (κατά ΕΝ ISO 10319), επιµήκυνση σε θραύση (κατά DIN 53857/2) >60% και 
αντοχή σε διάτρηση τουλάχιστον 1000Ν (κατά DIN 54307 και ΕΝ 12236) σύµφωνα µε τη 
σχετική µελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και την ΤΣΥ.. 

 
Στη τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου του έργου, η 

κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η 
τοποθέτησή του, η προσωρινή στερέωση, η διαµόρφωση αντιστήριξης (µε ξυλότυπους ή 
µε άλλη µέθοδο) για τη στερέωση του γεωυφάσµατος και για τη µόρφωση της διατοµής 
του στραγγιστηρίου σύµφωνα µε τη µελέτη, το τελικό κλείσιµο της διατοµής του 
στραγγιστηρίου µε τις προβλεπόµενες επικαλύψεις του γεωυφάσµατος, η τυχόν συρραφή 
των φύλλων, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά, µικροϋλικά, οι µεταφορές από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, οι χρήσεις 
ικριωµάτων, συσκευών, µηχανηµάτων κλπ. για πλήρη εργασία σύµφωνα µε τη σχετική 
µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης 
ανηγµένα οι φθορές, οι αλληλοεπικαλύψεις, οι αποµειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές 
διαµορφώσεις του γεωυφάσµατος στα άκρα και σε θέσεις εγκάρσιων αγωγών κ.λ.π., η 
δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από 
παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών για την έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και υλικών για την 

πλήρωση του στραγγιστηρίου µε κατάλληλα σκύρα ή χαλίκια (σύµφωνα µε το αντίστοιχο 
άρθρο τιµολογίου) και την κάλυψη του στραγγιστηρίου, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
φθορές στο γεωύφασµα. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας στραγγιστηρίων µε 

γεωύφασµα. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και τριάντα επτά λεπτά 
 (Αριθµητικά): 1,37 
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Άρθρο Β-27.2: Γεωύφασµα διαχωρισµού 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914) 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από 
πολυπροπυλένιο συνεχών ινών µηχανικής κατεργασίας, ελάχιστου βάρους 285 gr/m2 

εφελκυστικής αντοχής τουλάχιστον 7 ΚΝ/m (κατά DIN 53857/2) ή 350Ν/5cm (κατά ΕΝ ISO 
10319), επιµήκυνση σε θραύση (κατά DIN 53857/2) >60% και αντοχή σε διάτρηση 
τουλάχιστον 1000Ν (κατά DIN 54307 και ΕΝ 12236), για το διαχωρισµό δυο εδαφικών 
στρώσεων ώστε να µη επιτρέπεται η ανάµιξη των υλικών, σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη, 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας και την Τ.Σ.Υ. 

 
Στη τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου του έργου, η 

κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η 
τοποθέτησή του, η προσωρινή στερέωση, η διαµόρφωση αντιστήριξης (µε ξυλότυπους ή 
µε άλλη µέθοδο) για τη στερέωση του γεωυφάσµατος, σύµφωνα µε τη µελέτη, οι 
προβλεπόµενες επικαλύψεις του, η τυχόν συρραφή των φύλλων, όπως και κάθε άλλη 
εργασία, υλικά, µικροϋλικά, οι µεταφορές από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του 
έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, οι χρήσεις ικριωµάτων, συσκευών, µηχανηµάτων 
κλπ. για πλήρη εργασία σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης ανηγµένα οι φθορές, οι 
αλληλοεπικαλύψεις, οι αποµειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές διαµορφώσεις του 
γεωυφάσµατος, η δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους 
δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών για 
την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

 
Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και υλικών, ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασµα. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας διαχωρισµού µε γεωύφασµα. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 1,50 
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Άρθρο Β-28: ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ (Π.Κ.Ε.) 
 

Για την κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής οµβρίων ή επίσκεψης υπονόµου ή 
/ και στραγγιστηρίου, το οποίο θα είναι πλήρως ή εν µέρει προκατασκευασµένο ή θα 
κατασκευαστεί µε επί τόπου έγχυση, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης αποχέτευσης., 
την Τ.Σ.Υ., τα ΠΚΕ και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, τοποθετηµένο και 
στερεωµένο στην προβλεπόµενη θέση του, συνδεδεµένο µε τους αγωγούς εισροής ή 
εκροής, έτοιµο για λειτουργία. 

 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η δαπάνη προµήθειας των κάθε είδους υλικών, όπως σκυροδέµατα 
(κατασκευής, κοιτόστρωσης, εγκιβωτισµού και µόρφωσης της κλίσης 
του πυθµένα των φρεατίων υδροσυλλογής σε τριγωνική τάφρο 
επιχώµατος), έτοιµα προκατασκευασµένα τεµάχια, οπλισµοί (κοινοί ή 
γαλβανισµένοι), αγωγοί µέσα στα φρεάτια επίσκεψης, (µε το 
σκυρόδεµα εγκιβωτισµού τους), σιδηρά, γαλβανισµένα και χυτοσιδηρά 
είδη (όπως σχάρες, καλύµµατα και πλαίσια φρεατίων, αγκυρώσεις, 
βαθµίδες επίσκεψης, σιδηρές αναρτήσεις), µη συρικνούµενο 
τσιµεντοκονίαµα πλήρωσης διακένων οπών σύνδεσης αγωγών και 
στερέωσης σχαρών υδροσυλλογής, υλικά της ΠΤΠ Ο 150, τάκοι 
στερέωσης, 

• η δαπάνη των µεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
προκατασκευής και απ’ εκεί (ή απ’ ευθείας) στον τόπο ενσωµάτωσης, 
µε τις φορτοεκφορτώσεις, το χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων, 
σταλίες και προσωρινές αποθηκεύσεις, 

• η δαπάνη της πλήρους εργασίας για εκσκαφή του σκάµµατος 
θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος, προκατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση των φρεατίων, επί τόπου τοποθέτηση οπλισµού, κατασκευή 
ξυλοτύπων, έγχυση σκυροδέµατος, διάνοιξη οπών σύνδεσης των 
σωλήνων, σύνδεση των σωλήνων, σφράγισης του διακένου µεταξύ 
οπών και σωλήνων, κατασκευή και πάκτωση των βαθµίδων επίσκεψης, 
κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών, καλυµµάτων και πλαισίων, 
επαναπλήρωση σκάµµατος,  

• η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης τµήµατος των 
φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρµογή της στέψης τους στην κλίση 
ή επίκλιση της οδού 

• η δαπάνη χρήσης των µηχανηµάτων (µε υποχρεωτική χρήση 
κατάλληλου γερανού για τη φάση τοποθέτησης και στερέωσης 
προκατασκευασµένων στοιχείων),  

• η δαπάνη απόσβεσης τύπων και άλλων εγκαταστάσεων 
προκατασκευής,  

• η δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους 
δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω 
και αν δεν αναγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη 
εκτέλεση της εργασίας, όπως περιγράφεται.  

 
Στη τιµή µονάδας δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη (εργασία και υλικά) όπλισης 

φρεατίων υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν όπου απαιτείται, η δαπάνη (εργασία και υλικά) 
επί τόπου σκυροδέτησης τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του 
εσωτερικού µέσου ύψους του φρεατίου πέραν των 1200χλστ. και η πρόσθετη δαπάνη 
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(εργασία και υλικά) κατασκευής λαιµού ύψους h>1,00µ σε φρεάτια επίσκεψης 
υπονόµων ή στραγγιστηρίων 

 
Τιµή για ένα τεµάχιο φρεατίου 
 
 

 
Άρθρο Β-28.1: Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (Π.Κ.Ε.) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια δεκαέξι € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 316,50 
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Άρθρο Β-29: ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 
 

Για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση βαθµιδωτού ρείθρου από 
προκατασκευασµένα στοιχεία, που θα κατασκευασθούν είτε σε ειδική εγκατάσταση 
προκατασκευής του αναδόχου είτε σε εργοστάσιο προκατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια 
της µελέτης και µε χρήση ειδικών τύπων, που θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία 
πριν από την έναρξη κατασκευής.  

 
Τα στοιχεία των βαθµιδωτών ρείθρων θα κατασκευασθούν µε επιφανειακό 

τελείωµα σκυροδέµατος στην εσωτερική και εξωτερική τους επιφάνεια τύπου Β ή Γ. Μετά 
την κατασκευή των στοιχείων θα επακολουθεί σύνταξη πρωτοκόλλου αποδοχής 
(παραλαβής) από την Υπηρεσία, που θα γίνεται στη θέση προκατασκευής και στη 
συνέχεια τα στοιχεία θα προσκοµίζονται στον τόπο του έργου, όπου θα οριστικοποιούνται 
στη θέση τους απόλυτα ευθυγραµµισµένα και στην προβλεπόµενη στάθµη τοποθέτησης 
τους, αφού προηγούµενα θα έχει γίνει προετοιµασία της βάσης αποδοχής τους και αφού 
γίνουν πιθανές µικροτροποποιήσεις της βάσης υποδοχής τους κατά την τοποθέτηση (µε 
προσθήκη ή αφαίρεση υλικού) µέχρι την επίτευξη των απαιτούµενων στοιχείων 
υψοµετρικής στάθµης. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η πλήρης εργασία εκσκαφής και 

προετοιµασίας της βάσης τοποθέτησης και των απαιτούµενων χαλινών, η προκατασκευή 
του κάθε στοιχείου, η τοποθέτηση και στερέωση µε το τυχόν σκυρόδεµα C12/15 έδρασης 
– στερέωσης και των απαιτούµενων χαλινών σύµφωνα µε τα σχέδια και τα ΠΚΕ (µε τα 
σκυροδέµατα, τους τυχόν οπλισµούς, τα σιδηρά είδη, τις σιδηρές αναρτήσεις, τα τυχόν 
υλικά της ΠΤΠ Ο 150 κλπ.), οι κάθε είδους µεταφορές, οι αναµονές µεταφορικών µέσων, η 
χρήση µηχανηµάτων και οι σχετικές εργασίες (µε χρήση κατάλληλου γερανού για τη φάση 
τοποθέτησης και στερέωσης), η απόσβεση των τύπων και των άλλων εγκαταστάσεων 
προκατασκευής κλπ., η δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε 
είδους δυσχερειών από παρουσία νερού, όπως και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν 
αναγράφεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

 
Τα οποιαδήποτε σιδηρά είδη που χρησιµοποιούνται θα είναι προστατευµένα και 

κατασκευασµένα σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Για ένα µέτρο µήκους πρόχυτων βαθµιδωτών ρείθρων (που µετρώνται σε 

ανάπτυγµα τοποθετηµένων ρείθρων στο πρανές περιλαµβανοµένων ανηγµένα των 
επικαλύψεων). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα έξι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 8,56 
 
 



  
 

K:\A0240a\cons\tefxi\5181_TM.doc         77                                             A0240a/5181/B06                                                     

 
Άρθρο Β-30: ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΡΟΗΣ ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 
 
Για ένα φρεάτιο εισροής βαθµιδωτών ρείθρων πλήρως κατασκευασµένο 

σύµφωνα µε το σχέδιο της οικείας Οριστικής Μελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο φρεατίου 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δέκα € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 110,20 
 
 
 
 
 
Άρθρο Β-31: ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 
 

Για ένα φρεάτιο εκροής βαθµιδωτών ρείθρων πλήρως κατασκευασµένο 
σύµφωνα µε το σχέδιο της οικείας Οριστικής Μελέτης αποχέτευσης-αποστράγγισης  

 
Τιµή ανά τεµάχιο φρεατίου 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα πέντε € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 85,60 
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Άρθρο Β-32: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότηµα, 
ήτοι για τις δαπάνες µισθωµάτων, επισκευών, µεταφορικών και φθορών του 
αντλητικού συγκροτήµατος (αντλίας, κινητήρα, σωληνώσεων και λοιπών εξαρτηµάτων) 
αποζηµιώσεως προσωπικού, προµηθείας καυσίµων ή ηλεκτρικής ενεργείας και 
λιπαντικών, αποζηµιώσεως για ηµεραργίες του συγκροτήµατος, διαµορφώσεως 
προσωρινής ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού 
µακριά από τα έργα µέχρι τη θέση που θα αποχετευθούν, καθαρισµού των 
σωληνώσεων, µετακινήσεων του συγκροτήµατος, σταλίας του συγκροτήµατος καθώς 
και για κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του αντλητικού 
συγκροτήµατος. 

 
Τιµή για κάθε ώρα (h) πραγµατικής και πλήρους λειτουργίας του αντλητικού 

συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται µετά από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 
 
 

Άρθρο Β-32.1: Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα 
 
 

Άρθρο Β-32.1.1: Ισχύος έως 1,0HP 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6106) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και εξήντα λεπτά 
             (Αριθµητικά): 3,60 
 
 
 
Άρθρο Β-32.1.2: Ισχύος από 1,0HP έως 2,0HP 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6107) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά 
                        (Αριθµητικά): 4,50 
 
 
 
Άρθρο Β-32.1.3: Ισχύος από 2,0HP έως 5,0HP 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6108) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και σαράντα λεπτά 
                        (Αριθµητικά): 5,40 
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Άρθρο Β-33: ΕΚΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6061) 

 
Για τις εργασίες εκτροπής και ελέγχου των υδάτων του ποταµού, όπως 

λεπτοµερώς περιγράφονται  στο Κεφάλαιο 1 των Τ.Π. 
 
Τιµή κατ’ αποκοπή  (κ.α.) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν τριάντε πέντε χιλιάδες διακόσια € 
 (Αριθµητικά): 135.200,00 
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Άρθρο Β-34: ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΛΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 20cm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2732) 

 
Τιµή ανά µέτρο (µµ) µικροπασσάλου ελάχιστης διαµέτρου 20 cm, πλήρους µε 

την διάτρηση και την σκυροδέτηση, αλλά χωρίς την δαπάνη του σιδηρού οπλισµού, 
σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα δύο € 
 (Αριθµητικά): 52,00 
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Άρθρο Β-35: ΡΑΒ∆ΟΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ 
 

Τιµή ανά µέτρο (µµ) ράβδων αγκύρωσης µε σπείρωµα στο ένα άκρο, χωρίς την 
δαπάνη διάτρησης, σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
 
Άρθρο Β-35.1: διαµέτρου Φ32 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7025) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατρία € 
 (Αριθµητικά): 13,00 
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Άρθρο Β-36: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% Υ∆Ρ-7119.1 & 50% Υ∆Ρ-7119.2) 
 
Τιµή κατ' αποκοπή (κ.α.) για κινητοποίηση και αποκινητοποίηση για εργασίες 

του Κεφαλαίου 5, σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξακόσια εβδοµήντα € 
 (Αριθµητικά): 670,00 
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Άρθρο Β-37: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΟΠΩΝ 
 

Τιµή εγκατάστασης εξοπλισµού (τεµ) για την διάτρηση οπών τσιµεντενέσεων, 
αποστραγγίσεων, ελέγχου, ερευνητικών οπών και οπών εγκατάστασης οργάνων, 
σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

 
 
Άρθρο Β-37.1: Σε υπαίθριους χώρους 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7119.2) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € 
 (Αριθµητικά): 12,00 
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Άρθρο Β-38: ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΟΠΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 76mm 
 

Τιµή ανά µέτρο (µµ) περιστροφικής διάτρησης οπών αποστράγγισης 76 mm, 
σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

 
Άρθρο Β-38.1: Για το τµήµα µεταξύ 0,0 και 25,0m βάθους 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7107.1) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατρία € 
 (Αριθµητικά): 13,00 
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Άρθρο Β-39: ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΟΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΝ Φ101mm 
 

Τιµή ανά µέτρο (µµ) περιστροφικοκρουστικής διάτρησης οπών τοποθέτησης 
οργάνων Φ101 mm, σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
 
Άρθρο Β-39.1: Για το τµήµα µεταξύ 0,0 και 25,0m βάθους 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7107.1) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεννέα € 
 (Αριθµητικά): 19,00 
 
 
Άρθρο Β-39.2: Για το τµήµα µεταξύ 25,0 και 50,0m βάθους 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7107.1) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα € 
 (Αριθµητικά): 21,00 
 
 
 
Άρθρο Β-39.3: Για το τµήµα πάνω από 50,0m βάθους 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7107.1) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τρία € 
 (Αριθµητικά): 23,00 
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Άρθρο Β-40: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΑΤΡΗΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ PVC 
ΓΙΑ ΟΠΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1) 
 
Τιµή ανά µέτρο (µµ) για προµήθεια και τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων από 

PVC 50 mm για οπές αποστράγγισης, σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 3,60
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Άρθρο Β-41: ΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΑ 
 

Τιµή ανά µέτρο (µµ) πλήρων συσκευών κλισιοµέτρων, σύµφωνα µε την 
µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
 
Άρθρο Β-41.1: Προµήθεια οργάνων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7113) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα € 
 (Αριθµητικά): 60,00 
 
 
 
Άρθρο Β-41.2: Εγκατάσταση οργάνων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7113) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 9,80 
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Άρθρο Β-42: ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 
 

Τιµή ανά πλήρες πιεζόµετρο τύπου κατακορύφου σωλήνα (τεµ), µε όλα του τα 
εξαρτήµατα και παρελκόµενα, σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
 
Άρθρο Β-42.1: Προµήθεια οργάνων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7113) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δέκα € 
 (Αριθµητικά): 110,00 
 
 
Άρθρο Β-42.2: Εγκατάσταση οργάνων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7113) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαέξι € 
 (Αριθµητικά): 16,00 
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Άρθρο Β-43: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7113) 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) βάθρου µέτρησης επιφανειακών µετακινήσεων, µε την 

δαπάνη των απαιτουµένων υλικών, µέσων και προσωπικού, σύµφωνα µε την µελέτη, 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα € 
 (Αριθµητικά): 90,00 
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Άρθρο Β-44: ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΓΚΥΡΩΝ ΒΡΑΧΟΥ 
 

Τιµή ανά κύτταρο µέτρησης φορτίου αγκυρίων βράχου, προεντεταµένων ή µή, 
(τεµ), µε όλα του τα εξαρτήµατα και παρελκόµενα, σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
 
Άρθρο Β-44.1: Προµήθεια κυττάρων µέτρησης φορτίου προεντεταµένων αγκυρώσεων 

βράχου 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7113) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια δέκα € 
 (Αριθµητικά): 710,00 
 
 
 
Άρθρο Β-44.2: Εγκατάσταση οργάνων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7113) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 55,00 
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Άρθρο Β-45: ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 
 

Τιµή ανά κύτταρο µέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων (τεµ), µε όλα του τα 
εξαρτήµατα και παρελκόµενα, σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
Άρθρο Β-45.1: Προµήθεια οργάνων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7113) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 720,00 
 
 
 
Άρθρο Β-45.2: Εγκατάσταση οργάνων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7113) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 55,00 
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ΟΜΑ∆Α Γ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 
Άρθρο Γ-1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΑΝΩΝ  
 
 
Άρθρο Γ-1.1: Υδραυλική υδροσπορά 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5710) 
 

Για την εγκατάσταση χλοοτάπητα σε πρανή ορυγµάτων ή επιχωµάτων µε 
οποιοδήποτε ύψος ή βάθος και µε οποιαδήποτε κλίση, µε υδραυλική υδροσπορά, 
εκτελούµενη µε ειδικό µηχάνήµα (υδροσπορέα). Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:  

-  Η προµήθεια και µεταφορά στον τόπο ενσωµάτωσης, του ύδατος και του 
υλικού σποράς από µίγµα οργανικού και χηµικού λιπάσµατος, σταθεροποιητικού 
εδάφους, κόλλας, κυτταρίνης ή ινών ξύλου και µίγµα σπόρων χλοοτάπητα. 

-  Οι δαπάνες του απαιτουµένου για την εκτέλεση των εργασιών ειδικευµένου 
προσωπικού και µηχανικού εξοπλισµού: µηχανήµατος υδροσποράς (υδροσπορέα), 
βυτίων µεταφοράς ύδατος, φορτηγών µεταφοράς των υλικών και όσων άλλων 
µηχανηµάτων και µέσων απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της υδροσποράς, 
συµπεριλαµβανοµένης της σταλίας και της µεταφοράς των µηχανηµάτων στον τόπο 
του έργου 

-  Οι λιπάνσεις, οι αρδεύσεις και γενικότερα η συντήρηση του χλοοτάπητα 
(εργασία και υλικά) µέχρι την παραλαβή του από την Υπηρεσία. 

-  Ολοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και αναλύσεις (εδαφολογικές αναλύσεις, 
έλεγχοι ταυτοποίησης του µίγµατος των σπόρων, βαθµού καθαρότητας και 
βλαστικότητας) 

 - Κάθε πρόσθετη εργασία, υλικά ή µικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη 
και έντεχνη ολοκλήρωση του αντικειµένου, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και την 
εγκεκριµένη µελέτη. 

 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια διακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 1.200,00 
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Άρθρο Γ-1.2: Υδροσπορά µε χρήση πλέγµατος γιούτα, αχύρου ή κοκκοφοίνικα 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5710) 
 

 
Για την εγκατάσταση χλοοτάπητα σε πρανή ορυγµάτων ή επιχωµάτων 

οποιουδήποτε ύψους και µε οποιαδήποτε κλίση, µε υδραυλική υδροσπορά και χρήση 
πλέγµατος από γιούτα, άχυρο,  κοκκοφοίνικα ή άλλο βιοαποικοδοµήσιµο υλικό της 
έγκρισης της Υπηρεσίας, µε χρήση ειδικού µηχανήµατος (υδροσπορέα).  

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
 
- Η οµαλοποίηση της επιφάνειας (γέµισµα χαντακιών και αποµάκρυνση 

λίθων και άλλων ευκόλως αποσπώµενων υλικών) 
- Η προµήθεια και µεταφορά στον τόπο ενσωµάτωσης, των χαλυβδίνων 

διχάλων, του πλέγµατος, του ύδατος και του υλικού σποράς από µίγµα οργανικού και 
χηµικού λιπάσµατος, σταθεροποιητικού εδάφους, κόλλας, κυτταρίνης ή ινών ξύλου και 
µίγµα σπόρων χλοοτάπητα εγκεκριµένων από την Υπηρεσία 

- Οι δαπάνες του απαιτουµένου για την εκτέλεση των εργασιών ειδικευµένου 
προσωπικού και µηχανικού εξοπλισµού: µηχανήµατος υδροσποράς (υδροσπορέα), 
βυτίων µεταφοράς ύδατος, φορτηγών µεταφοράς των υλικών και όσων άλλων 
µηχανηµάτων και µέσων απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της υδροσποράς, 
συµπεριλαµβανοµένης της σταλίας και της µεταφοράς των µηχανηµάτων στον τόπο 
του έργου.  

-  Η κάλυψη της επιφάνειας του πρανούς µε το ειδικό πλέγµα και  η 
σταθεροποίησή του εντός τάφρου βάθους τουλάχιστον 30 cm στο χείλος του πρανούς, 
η οποία πληρώνεται µε χώµα και συµπυκνώνεται ή/και µε χαλύβδινα δίχαλα. 

-  Οι λιπάνσεις, οι αρδεύσεις και γενικότερα η συντήρηση του χλοοτάπητα 
(εργασία και υλικά) µέχρι την παραλαβή του από την Υπηρεσία. 

-  Όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και αναλύσεις (εδαφολογικές αναλύσεις, 
έλεγχοι ταυτοποίησης του µίγµατος των σπόρων, βαθµού καθαρότητας και 
βλαστικότητας) 

 - Κάθε πρόσθετη εργασία, υλικά ή µικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη 
και έντεχνη ολοκλήρωση του αντικειµένου, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και την 
εγκεκριµένη µελέτη. 

 
Τιµή ανά  στρέµµα (στρ,) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες οκτακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 2.800,00 
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Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2012 

 
 

ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 

Αθανάσιος Τενεκές  
Τµηµατάρχης Εκτίµησης Κόστους 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 

Ευστράτιος Χατζηπανταζής 
∆/ντής Εποπτείας Έργων 

 ∆υτικού Τοµέα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βάια Τσανταρλιώτου 
Αν. ∆/ντρια Συµβάσεων 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

συµφ. µε τις υπ’ αριθµ 692/2/3-11-2011 και 
708/13/14-3-2012 αποφάσεις ∆.Σ. της ΕΟΑΕ 

 
 
 
 
 
 

Ευστράτιος Χατζηπανταζής 
∆/ντής Εποπτείας Έργων 

 ∆υτικού Τοµέα 
 
 

 
 




