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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στις αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών 
που προκλήθηκαν στη διαδημοτική οδοποιία
αποκατασταθούν η απρόσκοπτη κυκλοφορία και  η οδική ασφάλεια.

Ειδικότερα οι προτεινόμενες επεμβάσεις αφορούν στις θέσεις:

Ειδικότερα: 

1. Οδός στην Τ.Κ. Παππουλίων και στην Τ.Κ. Γλυφάδας, 
Συγκεκριμένα αφορά την ασφαλτόστρωση υφιστάμενης χωμάτινης οδού μήκους 1.215 μέτρων, από τη 
θέση «Κρέτσι» με συντεταγμένες ΕΓΣΑ’ 87 Χ: 300.139, Υ: 4.097.490 έως τη θέση «Άγιος Αθανάσιος» 
με Χ:300.723, Υ: 4.098.499. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οι κλίσεις ελέγχονται ως επιτρεπτά
μεγαλύτερο μήκος της η οδός, χωρίς ιδιαίτερες χωματουργικές επεμβάσεις επ
οδοστρώματος πλάτους 4,00 εως 
των ομβρίων καθόλο το μήκος του παρά μόνο στο κατάντι σημείο, περίπου 
ασφαλτοστρωμένη οδό. Τα γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη 
την κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου επαρκούς παροχέτευσης.
υφιστάμενη χωμάτινη τάφρος παρουσιάζεται με ανεξέλεκτες διαβρώσεις 
άμεσης αποκατάστασης. Για την αποκατάστασ
εργασίες: 

 Μικρές εκσκαφές και επιχώσεις τοπικά προς βελτίωση της μηκοτομής
των τάφρων και της σκάφης της οδού.

 Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου από σκυρόδεμα σε μήκος περίπου 1.000 μέτρων, 
μεταβαλλόμενης κατά τμήματα διατομής.

 επιδομή αποτελούμενη από υπόβαση, βάση και ασφαλτικό τάπητα κυκλοφορίας για μήκος 
1.215 μέτρων. 

2.  Θέση «Αγιος Νικόλαος» Δ.Κ. Πύλου 
Η οδός που συνδέει την Πύλο με την εγκατάσταση συστήματος δεματ
κομματοποίησης μη επικινδύνων ΑΣΑ με προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση, έχει υποστεί 
φθορές υπό μορφή διαβρωτικών αυλακώσεων 
Στα τμήματα που οι φθορές είναι σοβαρές προτείνεται η 
οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή, προκειμένου να ενταχθεί στην νέα διατομή της οδού ως στρώση 
υπόβασης και την κατασκευή βάσης. Τμήμα
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στις αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών 
οδοποιία από τον κυκλώνα «Ζορμπά», προκειμένου 

κυκλοφορία και  η οδική ασφάλεια. 

ροτεινόμενες επεμβάσεις αφορούν στις θέσεις: 

Παππουλίων και στην Τ.Κ. Γλυφάδας,  στην διαδρομή από Γλυφάδα προς Βλαχόπουλο.
Συγκεκριμένα αφορά την ασφαλτόστρωση υφιστάμενης χωμάτινης οδού μήκους 1.215 μέτρων, από τη 

με συντεταγμένες ΕΓΣΑ’ 87 Χ: 300.139, Υ: 4.097.490 έως τη θέση «Άγιος Αθανάσιος» 
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οι κλίσεις ελέγχονται ως επιτρεπτά

μεγαλύτερο μήκος της η οδός, χωρίς ιδιαίτερες χωματουργικές επεμβάσεις επ
4,00 εως 5,00 μ. Βασικό χαρακτηριστικό της οδού είναι η απουσία αποδέκτη 

καθόλο το μήκος του παρά μόνο στο κατάντι σημείο, περίπου 200
ασφαλτοστρωμένη οδό. Τα γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη γεωλογική φύση του εδάφους επιβάλλει 
την κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου επαρκούς παροχέτευσης. Λόγω του παραπάνω γεγονότος η 
υφιστάμενη χωμάτινη τάφρος παρουσιάζεται με ανεξέλεκτες διαβρώσεις χαράδρωσης 

Για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας  προβλέπονται οι παρακάτω 

Μικρές εκσκαφές και επιχώσεις τοπικά προς βελτίωση της μηκοτομής
των τάφρων και της σκάφης της οδού. 
Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου από σκυρόδεμα σε μήκος περίπου 1.000 μέτρων, 
μεταβαλλόμενης κατά τμήματα διατομής. 
επιδομή αποτελούμενη από υπόβαση, βάση και ασφαλτικό τάπητα κυκλοφορίας για μήκος 

Θέση «Αγιος Νικόλαος» Δ.Κ. Πύλου (Χ=293.557, Υ=4.084.268) 
Η οδός που συνδέει την Πύλο με την εγκατάσταση συστήματος δεματοποίησης, μηχανικής διαλογής και 
κομματοποίησης μη επικινδύνων ΑΣΑ με προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση, έχει υποστεί 
φθορές υπό μορφή διαβρωτικών αυλακώσεων (νεροσυρμών) στο κατάστρωμα του
Στα τμήματα που οι φθορές είναι σοβαρές προτείνεται η ανακατασκευή της υφιστάμενης στρώσης 
οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή, προκειμένου να ενταχθεί στην νέα διατομή της οδού ως στρώση 
υπόβασης και την κατασκευή βάσης. Τμήματα της οδού, συνολικού μήκους 1.000 μ,  που 

«Αποκατάσταση ζημιών στην διαδημοτική οδοποιία που προκλήθηκαν 

 

«Αποκατάσταση ζημιών στην 
διαδημοτική οδοποιία που 
προκλήθηκαν από τον κυκλώνα 

(ΦΑΣΗ II) 
€, με Φ.Π.Α. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στις αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών 
προκειμένου  να 

στην διαδρομή από Γλυφάδα προς Βλαχόπουλο. 
Συγκεκριμένα αφορά την ασφαλτόστρωση υφιστάμενης χωμάτινης οδού μήκους 1.215 μέτρων, από τη 

με συντεταγμένες ΕΓΣΑ’ 87 Χ: 300.139, Υ: 4.097.490 έως τη θέση «Άγιος Αθανάσιος» 
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οι κλίσεις ελέγχονται ως επιτρεπτά. Στο 

μεγαλύτερο μήκος της η οδός, χωρίς ιδιαίτερες χωματουργικές επεμβάσεις επιτρέπει την κατασκευή 
Βασικό χαρακτηριστικό της οδού είναι η απουσία αποδέκτη 

200  πρίν την 
γεωλογική φύση του εδάφους επιβάλλει 

Λόγω του παραπάνω γεγονότος η 
χαράδρωσης που χρήζουν 

η της κυκλοφορίας  προβλέπονται οι παρακάτω 

Μικρές εκσκαφές και επιχώσεις τοπικά προς βελτίωση της μηκοτομής, διαμόρφωσης της 

Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου από σκυρόδεμα σε μήκος περίπου 1.000 μέτρων, 

επιδομή αποτελούμενη από υπόβαση, βάση και ασφαλτικό τάπητα κυκλοφορίας για μήκος 

οποίησης, μηχανικής διαλογής και 
κομματοποίησης μη επικινδύνων ΑΣΑ με προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση, έχει υποστεί 

στο κατάστρωμα του.   
της υφιστάμενης στρώσης 

οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή, προκειμένου να ενταχθεί στην νέα διατομή της οδού ως στρώση 
, συνολικού μήκους 1.000 μ,  που 
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παρουσιάζουν έντονες κλίσεις και γενικά είναι ευάλωτα στη διαβρωτική ενέργεια του νερού θα 
διαστρωθούν με ασφαλτικό τάπητα κυκλοφορίας. 
 

3. Δρόμος από 12η Ε.Ο. Πύλου – Αγ. Ανδρέα, προς Αγ. Θεόδωρο, στην Τ.Κ. Μεσοχωρίου  
Για την οδό με αφετηρία την θέση «Βίγλα» με συν/νες Χ=296.402, Υ=4.083.684 και πέρας το 
σημείο Χ=296.645, Υ=4.083.809 προτείνεται η κατασκευή βάσης σε μήκος 355 μ. και η 
ασφαλτόστρωση σε μήκος ασφαλτόστρωση σε μήκος 440 μ. 
 

4. Θέση Κληματάκια της Τ.Κ Γλυφάδας 

Τμήμα χωμάτινης οδού που εξυπηρετεί  ανάγκες της κτηματικής περιφέρειας της  Τ.Κ. Γλυφάδας, 
ευρισκόμενο στη θέση Κληματάκια , που στο ΕΓΣΑ 87 εντοπίζεται με τις συντεταγμένες Χ=300.174 
και Υ=4.095.733, σε συνθήκες βροχόπτωσης παρουσιάζει  προβλήματα πρόσβασης  ακόμα και για 
γεωργικούς ελκυστήρες αλλά και επικινδυνότητα,  λόγω ολίσθησης σε έντονη κατωφέρεια.  Το εν 
λόγω σημείο συμπίπτει με την αλλαγή  επίκλισης της οδού, που ελλείψει αποχετευτικού τεχνικού 
έργου, τα βρόχινα  νερά απαγάγονται δια μέσω του αργιλικής συστάσεως καταστρώματος υπό 
έντονη κατωφέρεια.  Το μικρό εύρος της λεκάνης απορροής που αφορά στην παροχέτευση της 
παρακείμενης τάφρου επιτρέπει την κατασκευή  ισόπεδης «Ιρλανδικού τύπου διάβασης» από 
σκυρόδεμα  πάχους 0,15 μέτρων, οπλισμένο με δομικό πλέγμα και εν γένει τσιμεντόστρωση για 
μήκος τριάντα μέτρων, προς άρση της επικινδυνότητας και εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας ακόμη 
και σε έκτακτες καιρικές συνθήκες. 

5. Θέση Χουνάκια της Τ.Κ Γλυφάδας 
Στη θέση με συν/νες ΕΓΣΑ ΄87 Χ=299.446, Υ=4.096.091 διαπιστώθηκε ότι η διέλευση συνήθων 
οχημάτων είναι δυσχερής έως αδύνατη και προς τούτο προτείνεται η τοπική εξομάλυνση της 
μηκοτομής και η τσιμεντόστρωση της οδού για μήκος 10,00 μ. 
Επίσης στην ίδια οδό και συγκεκριμένα στο τμήμα περί του σημείου με συν/νες Χ=299.079, Υ= 
4.096.285, διαπιστώθηκε σοβαρή δυσχέρεια διέλευσης για μήκος 80μ, οφειλόμενη στην 
προβληματική αποχέτευση των νερών που επιδεινώθηκε, λόγω της θεομηνίας. 
Προς τούτο προτείνεται ο καθαρισμός και η μόρφωση των παράπλευρων τάφρων, η διαμόρφωση 
της επιφάνειας του καταστρώματος προσδίδοντας της την απαιτούμενη επίκλιση απαγωγής των 
ομβρίων προς την παράπλευρη τάφρο και η τσιμεντόστρωση της. 
  

6. Θέση «Μάτι», εκτός οικισμού Μεσοποτάμου 
Σε οδό που από τον οικισμό του Μεσοποτάμου άγει προς νοτιοδυτική κατεύθυνση και την 
κτηματική περιφέρεια αυτού, αμέσως μετά τον οικισμό και στο πέρας της υφιστάμενης 
τσιμεντόστρωσης, στη θέση «Μάτι», με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 Χ=306.537, Υ=4.094.178, τμήμα 
μήκους 26,00 μέτρων παρουσιάζεται με έντονη κατωφέρεια και νεροσυρμές. Προς αποκατάσταση 
της βατότητας προτείνεται μετά την διαμόρφωση της σκάφης του οδοστρώματος, η 
τσιμεντόστρωση του με πάχος σκυροδέματος 0,12 και δομικό πλέγμα τύπου Τ92, σε πλάτος 4,20 
μ. καθώς και της έτερης συμβάλλουσας στη θέση αυτή οδού για μήκος 15,00 και πλάτους 3,00. 
 

7. Θέση «Πετρόλινος» στην Τ.Κ. Μεσοποτάμου 
Σε χωμάτινη οδό που εξυπηρετεί την αγροτική περιοχή Τ.Κ. Μεσοποτάμου, τμήμα δρόμου 15,00 
μέτρων μήκους στο σημείο με Χ= 308.201 , Υ=4.092.921 παρουσιάζει δυσκολία πρόσβασης σε 
συνθήκες βροχόπτωσης λόγω της ιδιαίτερα αργιλώδους φύσης του έδαφος και προτείνεται η 
τσιμεντόστρωση του για πλάτος 3,00 μέτρων. Επίσης στην παραπλήσια θέση με Χ=308.180, 
Υ=4.092.980, για την διευθέτηση της απαγωγής των νερών της οδού που βρίσκεται σε συνεχή 



 
 Σελίδα 3 από 7 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: «Αποκατάσταση ζημιών στην διαδημοτική οδοποιία που προκλήθηκαν 
από τον κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑ (ΦΑΣΗ II) 

 

κατωφέρεια προς παρακείμενη υφιστάμενη χωμάτινη τάφρο προτείνεται η κατασκευή 
διαμορφωμένης τσιμεντόστρωσης για μήκος 5,00 μέτρων. 
 

8. Θέση «Μαγιαρι» στην Τ.Κ. Μεσοποτάμου 
Στη θέση με Χ=308.120, 4.092.824 της χωμάτινης οδού υφίσταται τσιμεντοστρωμένο τμήμα για 
τις ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης που παρουσιάζονται. Επειδή στο πέρας και κατάντη αυτής η 
οδός παρουσιάζει ισχυρή κλίση και νεροσυρμές λόγω διάβρωσης προτείνεται τσιμεντόστρωση σε 
συνέχεια της υφιστάμενης και για μήκος 6,00 μέτρων. 
 

9. Διασταύρωση στο νηπιαγωγείο Σουληναρίου (Χ=304.698,Υ=4.093.377) 
Στην εν λόγω διασταύρωση το από σκυρόδεμα δάπεδο  λόγω συνδυασμένης δράσης παγετού, 
ελλιπούς αποστράγγισης, ισχνού σκυροδέματος έχει υποστεί φθορές υπό μορφή απώλειας της 
επιπεδότητας, αποσάθρωσης και αποκόλλησης υλικού κατά πλάκες. Για την άρση της δυσφορίας 
των χρηστών αλλά και της επικινδυνότητας, δεδομένου ότι ευρίσκεται ανάμεσα σε νηπιαγωγείο και 
ΚΑΠΗ, προτείνεται η διάστρωση νέας στρώσης σκυροδέματος μεταβλητού πάχους με οπλισμό από 
δομικό πλέγμα επί της υφιστάμενης, αφού πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες για την προσαρμογή 
της μηκοτομής καθαιρέσεις και αρμοκοπές του αόπλου σκυροδέματος. Η επέμβαση αφορά την 
έκταση της διασταύρωσης των οδών καθώς και τμήμα περίπου 10,00 μέτρων μήκους 
νοτιανατολικά προς το ΚΑΠΗ. Στη νέα, κοίλη μηκοτομή, θα προσαρμοστούν με 
ανύψωση/καταβίβαση τα καλύμματα/ εσχάρες των υφιστάμενων φρεατίων υδροσυλλογής. 
 

10. 38η Ε.Ο. εντός οικισμού Σουληναρίου – απέναντι από τον Ι.Ν. Αγ. Σοφίας 
Επί της 38ης Επαρχιακής Οδού και εντός του οικισμού Σουληναρίου τμήμα μήκους 60,00  μ. της 
νοτιοδυτικής πλευράς, από την συμβολή με την Εθνική οδό Καλαμάτας Πύλου έως τη θέση με 
συντεταγμένες Χ=304.587, Υ=4.093.465, λόγω ανεπαρκούς αποχέτευσης των νερών και φορτίων 
κυκλοφορίας έχει υποστεί φθορές σε πλάτος δύο περίπου μέτρων υπό μορφή παραμόρφωσης και 
ρηγματώσεων του οδοστρώματος. Για την αποκατάσταση των φθορών προτείνεται η καθαίρεση 
και ανακατασκευή του βλαφθέντος τμήματος. 
Προς τούτο προβλέπεται κοπή του ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόπτη, καθαίρεση αυτού, 
καθαίρεση του κρασπεδόρειθρου και γενική εκσκαφή. Τα νέα κράσπεδα θα είναι πρόχυτα από 
σκυρόδεμα και θα εδράζονται επί στρώσης σκυροδέματος πάχους 10 εκατοστών. Το ρείθρο 
διαστάσεων 25cmX15cm θα έχει καθ΄ολο το μήκος του ελάχιστη κατά μήκος κλίση 0,7%. Το 
φρεάτιο υδροσυλλογής προσαρμόζεται στην νέα μηκοτομή. Η επιδομή του οδοστρώματος θα 
αποτελείται από υπόβαση ΠΤΠ 0150 και βάση ΠΤΠ 0155. Η τελική στρώση κυκλοφορίας 
προβλέπεται με ασφαλτοτάπητα πάχους 0,05 m. 
 

11. 38η Ε.Ο. εντός οικισμού Σουληναρίου – θέση «Χίλια Χωριά» (χ=304.465,Υ=4.093.605) 
Επί της 38ης Επαρχιακής Οδού και εντός του οικισμού Σουληναρίου τμήμα μήκους 55,00  μ. της 
νοτιοδυτικής πλευράς, παρουσιάζει φθορές σε πλάτος 2,00 ως παραπάνω. Προς τούτο καθαιρείται 
ο ασφαλτοτάπητας, διαστρώνεται βάση μεταβλητού πάχους και διαστρώνεται ασφαλτοτάπητας 
πάχους 0,05 m. 
 

12. Θέση «Χίλια Χωριά», εκτός του οικισμού  Χανδρινός (Χ=303.859, Υ=4.093.491) 
Τμήμα της οδού με ημιβραχώδες έδαφος και ισχυρή κλίση παρουσιάζει έντονη διάβρωση υπό την 
μορφή απόσπασης και απομάκρυνσης των γαιωδών συστατικών του καταστρώματος και ανάδειξη 
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των βραχωδών εξάρσεων. Προς αποκατάσταση της βατότητας προτείνεται η κατασκευή υπόβασης 
μεταβλητού πάχους και η τσιμεντόστρωση του σε μήκος 25,00 μέτρων και πλάτος 3,00 μ. 
 

13. Θέση «Πισώβρυση», εντός του οικισμού Χανδρινός (Χ=303.240,4.092.521) 
Αποκατάσταση αποσαθρωμένου και αποκολλημένου τμήματος υφιστάμενης τσιμεντοστρωμένης 
οδού με διάστρωση νέας στρώσης επί της υφιστάμενης για μήκος 5,00 μ. και πλάτος 3,00 μ. 

14. Θέση «Φράμα» , επί της εθνικής οδού Καλαμάτας – Πύλου και εντός του οικισμού Χανδρινός 
(Χ=303.184,4.092.392). 
Αποκατάσταση αποκολλημένης τσιμεντόστρωσης σε μήκος 9,00 μ. και πλάτος 1,50 μ, με δομικό 
πλέγμα. 
Πλησίον αυτής της θέσης και νοτιοδυτικά του Δημοτικού Καταστήματος Χιλιοχωρίων προβλέπεται 
η τσιμεντόστρωση τμήματος 20,00 μ. μήκους και 2,00 μ. πλάτους αφού μορφωθεί καταλλήλως. 
 

15. Θέση «Πλατάνια», πλησίον του σχολικού κτηρίου, στον οικισμό Χανδρινός (Χ=302.966, 
Υ=4.092.028) 
Στη θέση αυτή συγκεντρώνεται μεγάλη ποσότητα ομβρίων που αποδέκτης των είναι η από δυτικά 
συμβάλλουσα αδιέξοδος οδός. Το γεγονός ότι τμήμα της κατάντη οδού είναι χωμάτινο, ότι 
παρουσιάζει έντονη κατωφέρεια και ότι τα δύο φρεάτια υδροσυλλογής λόγω αδιαμόρφωτης 
επιφάνειας ροής παρουσιάζουν περιορισμένη απορροφητικότητα αιτιολογεί πλήρως το αποτέλεσμα 
της μεταφοράς φερτών στις κατάντι ιδιοκτησίες. 
Προς τούτο προτείνεται: 

 η τσιμεντόστρωση του χωμάτινου τμήματος της οδού μήκους 26,00 μ. και πλάτους 4,00 
μ., αφού η σκάφη της μορφωθεί κατάλληλα. 

 Η αντικατάσταση του φρεατίου στην ανάντι θέση με έτερη αποχετευτική διάταξη 
υδροσυλλογής από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοποθετούμενη εγκάρσια στον άξονα της οδού, 
εσωτερικών διαστάσεων 2,60 μ Χ 0,45 μ. και πάχους 0,20 μ., με εσχάρα χαλύβδινη 
ηλεκτροσυγκολλητή, αποτελούμενη από ελάσματα 40mmX10mm ανά 30mmκαι και πλαίσιο 
από ισοσκελείς γωνίες. 

 Καθαίρεση υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης μήκους 3,00 στο κατάντι τμήμα της οδού και 
διαμόρφωση νέας κοίλης επιφανείας από σκυρόδεμα που απαγάγει τα νερά στην 
παρακείμενη αποχετευτική τάφρο. 
 

16. Θέση «Κουμαράκια», εκτός οικισμού Πλατανόβρυσης, (Χ=302.785, Υ=4.089.947) 
Η θέση χαρακτηρίζεται υδραυλικά ως  χαμηλό σημείο κοίλης μηκοτομής της χωμάτινης οδού. Ο 
υφιστάμενος σωληνωτός οχετός είναι μικρής διατομής, δεν έχει επαρκή κλίση, στερείται τεχνικών 
εισόδου και εξόδου, πληρώνεται με φερτά και δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία. 
Προς τούτο καθαρίζεται και μορφώνεται η ανάντη τάφρος εκατέρωθεν του οχετού και 
ανακατασκευάζεται σωληνωτός οχετός αποτελούμενος από έξι(6) τσιμεντοσωλήνες Φ600 
εγκιβωτισμένους με σκυρόδεμα πάχους 15 εκ. από την εξωτερική γενέτειρα του σωλήνα , φρεάτιο 
εισόδου και τεχνικό εξόδου από μικρούς πτερυγότοιχους. 
 

17. Θέση «Νταέϊκα», εκτός οικισμού Πλατανόβρυσης, (Χ=301.808, Υ=4.089.607) 
Η χωμάτινη οδός έχει έντονη κλίση και έχει διαβρωθεί.  Προτείνεται ο καθαρισμός της τάφρου και 
η μόρφωση του καταστρώματος για μήκος 120,00, η κατασκευή βάσης μεταβλητού πάχους προς 
πλήρωση των αυλακωτών διαβρώσεων δύο τμημάτων μήκους 20,00 έκαστο, πλάτους 3,30 μ. και 
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η τσιμεντόστρωσή τους. 
 

18. Θέση «Βαρκός», εκτός οικισμού Πλατανόβρυσης, (Χ=303.245, Υ=4.089.210) 
Προβλέπεται διάστρωση τσιμεντόστρωσης τεχνικού μήκους 16,00 και πλάτους 3,20 μ. με δομικό 
πλέγμα. 
 

19. Θέση «Λιθαρωτό», εκτός οικισμού Πλατανόβρυσης, (Χ=303.129, Υ=4.089.799) 
Κατασκευή ισόπεδης «ιρλανδικού τύπου» διάβασης μήκους 10,00 και πάχους 0,15 μ., 
 

20. Θέση «Λακούλα», εκτός οικισμού Πλατανόβρυσης, (Χ=303.757, Υ=4.089.448) 
Κατασκευή ισόπεδης «ιρλανδικού τύπου» διάβασης μήκους 6,00 και πάχους 0,15 μ. 
 

21. Θέση «Ταμπούρι», εκτός οικισμού Πλατανόβρυσης, (Χ=303.477, Υ=4.089.667) 
Κατάντη του ανωτέρω σημείου, η χωμάτινη οδός βαίνει υπό έντονη κατωφέρεια προς την  
δεξαμενή νερού και για μήκος 50,00 μ το κατάστρωμα της είναι σε μεγάλο βαθμό διαβρωμένο. 
Προς τούτο προτείνεται η τσιμεντόστρωση του εν λόγω τμήματος σε πλάτος 3,00 μ. 
 

22. Θέση «Δεξαμενή» Τ.Κ. Χανδρινού (Χ=303.103, Υ=4.091.833) 
Ο δρόμος που συνδέει τον οικισμό με τον Πρ. Ηλία, ελλείψει αποχετευτικών έργων αποφόρτισης 
του υδραυλικού φορτίου, του γαιώδους καταστρώματός του και της συνεχούς και ισχυρής κλίσης 
μεταφέρει στον οικισμό φερτά υλικά. 
Η παραπάνω θέση επιλέγεται για την κατασκευή μικρού σωληνωτού οχετού αποφόρτισης της 
αποχετευτικής τάφρου αποτελούμενου από δέκα (10) τσιμεντοσωλήνες Φ600, τεχνικό εισόδου και 
τεχνικό εξόδου από μικρούς πτερυγότοιχους. 
 

23. Θέση «Μαύρη Λίμνα» της Τ.Κ. Χανδρινού (Χ=301.291, Υ=4.091.892) 
Το αργιλώδες κατάστρωμα της χωμάτινης οδού ελλείψει διευθετημένης απαγωγής των νερών 
καθίσταται απροσπέλαστο ακόμη και για γεωργικούς ελκυστήρες. 
Προς τούτο προτείνεται η τσιμεντόστρωση τμήματος μήκους 20,00 και πλάτους 4,00 μ. 
 

24. Θέση «Κοτρωνάκια», νότια του οικισμού της Στενωσιάς (Χ=299.730, Υ=4.091.568) 
Κατάντη του ανωτέρω σημείου και για μήκος 30,00 παρασύρθηκε από τα νερά το υλικό 
συντήρησης του καταστρώματος με αποτέλεσμα αυτό να παραπέμπει πλήρως στην ετυμολογία 
του τοπωνύμιου. 
Επιλέγεται η τσιμεντόστρωση του παραπάνω τμήματος σε πλάτος 3,00 μ. 
 

25. Θέση «Άγιος Νικόλαος» στην Τ.Κ. Κρεμμυδίων (Χ=301.883, Υ=4.095.385) 
Στο πέρας υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης τα νερά δεν καταλήγουν στην τάφρο και δημιουργούν 
προβλήματα. 
Επιλέγεται η διαμόρφωση κοίλης τσιμεντοστρωμένης επιφανείας μήκους 5,00 μ., στο πέρας της 
υφιστάμενης και σε συνέχεια αυτής, ώστε να διευθετείται η ροή προς την παρακείμενη τάφρο. 
 

26. Θέση «Πλάτανος», Τ.Κ. Κουκκουνάρας (Χ=299.616, Υ=4.093.514) 
Επί της ασφαλτοστρωμένης οδού που συνδέει τον οικισμό της Στενωσιάς με τον οικισμό της 
Κουκκουνάρας, σε χαμηλό σημείο κοίλης μηκοτομής, στην ανατολική παρειά,  υφίσταται τεχνικό 
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εισόδου (ακάλυπτο φρεάτιο) με κατεστραμμένο στηθαίο, σε επαφή με το οδόστρωμα, με 
πληρωμένη φερτών την εκατέρωθεν και κατάντη αυτού χωμάτινη τάφρο και με ανάπτυξη 
αυτοφυούς βλάστησης επ΄ αυτής καθιστώντας το άκρως επικίνδυνο για τους εποχούμενους. 
Προς αποκατάσταση της επικινδυνότητας αλλά και της αποχέτευσης της οδού  προβλέπεται η 
αποκατάσταση της ανωδομής του, ο καθαρισμός και μόρφωση των εκατέρωθεν χωμάτινων 
συμβαλλόντων τάφρων και η κατασκευή επενδεδυμένων από σκυρόδεμα τάφρων σε μήκος 30,00 
μ. 
 

27. Θέση «Παναγιά», Τ.Κ.  Κουκκουνάρας (Χ=299.560,  Υ=4.093.123) 
Επί της ασφαλτοστρωμένης οδού που συνδέει τον οικισμό της Στενωσιάς με τον οικισμό της 
Κουκκουνάρας, η λωρίδα με κατεύθυνση την Κουκκουνάρα, παρουσιάζει καθιζήσεις,  τοπική 
εξόγκωση και διάρρηξη της επιφανείας της οφειλόμενες αφενός στην ανεπάρκεια αποχέτευσης των 
νερών αφετέρου στην διόγκωση των ριζών παρακείμενου κωνοφώρου δένδρου. 
Προς άρση της επικινδυνότητας τούτο καθαιρείται ο ασφαλτοτάπητας, διαστρώνεται βάση 
μεταβλητού πάχους και διαστρώνεται ασφαλτοτάπητας πάχους 0,05 m. 
 

28.  Θέση «Βρύση», περί των ορίων του οικισμού Στενωσιάς (Χ=299.353, Υ=4.092.252) 
Στη θέση αυτή εκβάλλει υδραύλακας αρδευτικού δικτύου που παροχετεύει και βρόχινα νερά του 
οικισμού. Επειδή η ανεξέλεγκτη ροή του κατάντι της εν λόγω θέσης έχει δημιουργήσει προβλήματα 
διάβρωσης  προτείνεται η αποχέτευσή του με σωληνωτό οχετό από τσιμεντοσωλήνες Φ400, 
εγκιβωτισμένες σε σκυρόδεμα σε μήκος 75,00 μ, έως τη θέση με συν/νες Χ=299.320, 
Υ=4.092.188, όπου συμβάλει έτερος υδραύλακας και από εκεί για μήκος 40,00 σωληνωτού οχετού 
Φ500 εκβάλουν στο παρακείμενο υδατόρευμα. Στη συμβολή των υδραυλάκων κατασκευάζεται 
επισκέψιμο φρεάτιο από σκυρόδεμα. 
 

29. Θέση «Κριθαριά» - «Παλιοχώρι», εντός του οικισμού Κρεμμυδίων (Χ=302.733, Υ=4.095.869). 
Προτείνεται η κατασκευή ασφαλτικής στρώσης της δημοτικής οδού από το σημείο με συν/νες  
Χ=302.733, Υ=4.095.869 έως την συμβολή της με την 38η Ε.Ο. 
Επίσης, στηθαίο επενδεδυμένης τάφρου έχει καταστραφεί και χρήζει ανακατασκευής σε μήκος 
15,00 μέτρων μήκους. 
 

30. Θέση «Βρύση» στη Τ.Κ. Κρεμμυδίων, (Χ=302.832, Υ=4.095.522). 
Προτείνεται τσιμεντόστρωση επιφανείας σχήματος δακτυλίου περί του κρουνού παροχής νερού, 
διαστάσεων r=1.50 μ. και  R=6.5 μ. και η τοποθέτηση χαλύβδινης ηλεκτροσυγκολλητής εσχάρας, 
αποτελούμενης από ελάσματα 40mmX10mm ανά 30mm και πλαίσιο από ισοσκελείς γωνίες. 
 

31.  Θέση Πέντια, Τ.Κ. Κρεμμυδίων, 
στη διάβαση χωμάτινης οδού επί του μικρού υδατορεύματος «Μπούζα» προτείνεται η τοποθέτηση 
τσιμεντοσωλήνων εγκιβωτισμένων από σκυρόδεμα, με κατασκευή τεχνικών εισόδου και εξόδου 
από μικρούς πτερυγότοιχους και επίχωση από προϊόντα εκσκαφών. 
 

32. Θέση «Κριθαριά» - «ΡουνέΙκα», (Χ=303.799, Υ=4.094.150 έως Χ=303.799, Υ=4.094.185) της 
Τ.Κ. Κρεμμυδίων, 
Απαιτείται αποκατάσταση της μηκοτομής της χωμάτινης οδού και τσιμεντόστρωσή της για μήκος 
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45,00 και πλάτος 3,00. 
  

33.  Θέση «Κριθαριά» (Χ=303.718, Υ=4.094.371) της Τ.Κ. Κρεμμυδίων. 
Λόγω διάβρωσης και υποσκαφής του καταστρώματος της χωμάτινης οδού προτείνεται η 
τσιμεντόστρωση της για μήκος 12,00 μέτρων και πλάτος 3,00 μέτρων. 
 

34. Θέση «Τρανό Δένδρο» ή «Πατητήρι», Τ.Κ. Κρεμμυδίων,  (Χ=303672, Υ= 4.094.773 έως Χ-
303.682, Υ=4,094.757). 
Προτείνεται η διαμόρφωση της σκάφης και τσιμεντόστρωση για μήκος 25,00 μέτρων και πλάτους 
3,00 μέτρων. 
 

35. Θέση «Τρανό Δένδρο» ή «Αλαταριά», Τ.Κ. Κρεμμυδίων,  (Χ=303.404, Υ= 4.094.733). 
Προτείνεται η διαμόρφωση της σκάφης και τσιμεντόστρωση για μήκος 15,00 μέτρων και πλάτους 
4,00 μέτρων. 
 

36. Θέση «Μπουρνελιές» Τ.Κ. Κρεμμυδίων 
Στο σημείο (Χ=302.686, Υ=4.094.660), Τ.Κ. Κρεμμυδίων. 
Κατάντη της απόληξης τσιμεντοσρωμένου τμήματος της οδού έχει διαβρωθεί το κατάστρωμα της 
και προς αποκατάσταση τούτου προτείνεται επέκταση της τσιμεντόστρωσης για μήκος 7,00 
μέτρων με διαμόρφωση των επικλίσεων προς απαγωγή των επιφανειακών νερών στην 
παράπλευρη τάφρο. 
Επίσης τα τμήματα από Χ=302.621, Υ=4.094.625302 έως Χ=302.484, Υ=4.094.582 και από 
Χ=302.466, Υ=4.094.539  έως Χ=302.428, Υ=4.094.509 ελλείψει τσιμεντόστρωσης 
παρουσιάζονται με διαβρώσεις και προτείνεται η διάστρωση τους με σκυρόδεμα σε μήκος 143,00 
μ.και 47,00 μ. αντίστοιχα. 
 

37. Θέση «Μπιλιάλι» Τ.Κ. Κρεμμυδίων (Χ=301.917,Υ=4.094.469). 
Απαιτείται προέκταση  ανάντη σωληνωτού οχετού Φ600 κατά 1,00 μ και κατασκευή τεχνικών 
εισόδου και εξόδου με δαπεδόστρωση και μικρούς τοίχους. 
 

Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 394.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και 
θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Πύλου Νέστορος, Κ.Α. 64-7323.133  για 
το οικονομικό έτος 2020. 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Πύλος 18-11-2020 
 
 
 
 

Αγγελική Βοντίτσου 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ 
Πύλος ………..….. 
Ο Προϊστάμενος 

Τ.Τ.Υ 
 
 

Κωνσταντίνος Βέργος 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Πύλος …………… 
Η Προϊσταμένη 

 Δ/νσης Π.Δ &Π.Ζ. 
 
 

Μαρία Σταυροπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                             

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                             

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                             

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -

ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ 

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ 

ΖΟΡΜΠΑ (ΦΑΣΗ ΙΙ)

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ 

ΖΟΡΜΠΑ (ΦΑΣΗ ΙΙ)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 100/2020

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Α/Α Αρθρο

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες 1

1.1 Μ3-ημιβραχώδες ΟΔΝ 1123Α:100% 545 7,73  ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 2

στρώσεων οδοστρωσίας  

σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός  

1.2 Μ3του ορίου των γενικών εκσκαφών ΟΔΝ 1123Α:100% 14 8,82  ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες 3

1.3 Μ3- ημιβραχώδες ΟΔΝ 1212:100% 50 8,68  ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.1.Μ-

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 4

άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους  

1.4 Μ3κρουστικού εξοπλισμού ΟΙΚ 2226:100% 13,5 35,03  ΟΙΚ ΚΠΤ-

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου 5

τριγωνικής διατομής ή τάφρου  

1.5 ΜΜερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος ΟΔΝ 1310:100% 1.135 0,65  ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14-Α

Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους 6

1.6 Μ3έδαφος ΟΔΝ 1420:100% 50 8,23  ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-16.Μ-Α

1.7 Μ3Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΝ 1530:100% 377 1,05 7 ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-20-Α

Εργασία μόρφωσης, ισοπέδωσης και 8

συμπύκνωσης του καταστρώματος της  

1.8 Μ2οδού ΟΔΝ 1123Α:100% 7.600 0,20  ΟΔΝ ΣΧΕΤ.ΚΠΤ-Α-

1.9 Μ3Διάστρωση προιόντων εκσκαφής ΥΔΡ 6070:100% 110 0,21 9 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.16-Α

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 1

2.1 Μ3και τάφρων πλάτους έως 5,0 m ΟΔΝ 2151:100% 110 11,03  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α

Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές 2

2.2 Μ3στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 ΟΔΝ 2511:100% 2 72,30  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.1.1-

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 3

εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από  

2.4 Μ3σκυρόδεμα C12/15 ΟΔΝ 2531:100% 106,98 89,80  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.2-

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 4

τάφρων, στρώσεων προστασίας  

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με  

2.5 Μ3σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΝ 2532:100% 432,68 94,20  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-

Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων 5

γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών  

2.6 Μ3κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΝ 2532:100% 5,7 104,00  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.2-

Μικροκατασκευές (φρεάτια, 6

ορθογωνικές τάφροι κλπ) με  

2.7 Μ3σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΝ 2532:100% 19,09 126,00  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.4-

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 7

2.8 Χγρ.B500C εκτός υπογείων έργων ΟΔΝ 2612:100% 637,95 1,15  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Α

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 8

2.9 Χγρ.εκτός υπογείων έργων ΥΔΡ 7018:100% 714,74 1,15  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Α

2.10 ΜΜΠρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΝ 2921:100% 60 9,60 9 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού 10

     ErgoWin



Σελίδα  2

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Α/Α Αρθρο

2.11 Μ3πάχους ΟΔΝ 3121Β:100% 763,4 16,25  ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου 11

2.12 Μ2πάχους 0,10 m ΟΔΝ 3111Β:100% 231,8 1,58  ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-Α

2.13 Μ3Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΟΔΝ 3211Β:100% 145,9 16,25 12 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α

2.14 Μ2Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) ΟΔΝ 3211Β:100% 11.200 1,68 13 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α

2.15 Μ2Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας ΟΔΝ 3231:100% 6.360 0,41 14 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-6-Α

2.16 ΜΜΤομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ 2269Α:100% 123 1,00 15 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α

2.17 Μ2Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΝ 4110:100% 12.018 1,20 16 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α

2.18 Μ2Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΝ 4120:100% 590 0,45 17 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού 18

2.19 Τον.πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος ΟΔΝ 4421Β:100% 19 85,36  ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Α

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 19

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με  

2.20 Μ2χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΝ 4521Β:100% 12.324 8,47  ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Κοπή αρμών κατασκευών από 1

σκυρόδεμα με αρμοκόφτη Κοπή αρμών  

3.1 ΜΜσυστολοδιαστολής ΥΔΡ 6370:100% 40 4,10  ΥΔΡ ΚΠΤ-10.01.01-

Κοπή αρμών κατασκευών από 2

σκυρόδεμα με αρμοκόφτη Κοπή  

3.2 ΜΜψευδαρμών ΥΔΡ 6370:100% 20 2,10  ΥΔΡ ΚΠΤ-10.01.02-

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 3

3.3 Χγρ.χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές ΥΔΡ 6752:100% 177,06 3,10  ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.02-

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 4

εγκατάστασης και τοποθέτηση  

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων  

αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής  

3.4 ΜΜδιαμέτρου D400 mm ΥΔΡ 6551.3:100% 115 41,20  ΥΔΡ ΚΠΤ-

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 5

εγκατάστασης και τοποθέτηση  

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων  

αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής  

3.5 ΜΜδιαμέτρου D500 mm ΥΔΡ 6551.4:100% 11 57,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 6

εγκατάστασης και τοποθέτηση  

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων  

αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής  

3.6 ΜΜδιαμέτρου D600 mm ΥΔΡ 6551.5:100% 36 72,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων 7

υδροσυλλογής με την στάθμη και  

επίκλιση του καταστρώματος της  

οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του ΥΔΡ 6327:50% 

3.7 Τεμ.φρεατίου. ΥΔΡ 6301:50% 1 82,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-16.07.01-

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων 8

υδροσυλλογής με την στάθμη και  

επίκλιση του καταστρώματος της  

οδού. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα ΥΔΡ 6327:50% 

3.8 Τεμ.του φρεατίου ΥΔΡ 6301:50% 2 30,90  ΥΔΡ ΚΠΤ-16.07.02-

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 9
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Σελίδα  3

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Α/Α Αρθρο

εγκατάστασης και τοποθέτηση  

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων  

αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής  

3.9 ΜΜδιαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ 6551.7:100% 6 144,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες 1

οδικής σήμανσης, πλήρως  

αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου  

4.1 Μ21 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 ΟΙΚ 6541:100% 1,2 92,00  ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-8.3-Α

Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού 2

4.2 Τεμ.μεγέθους ΟΙΚ 6541:100% 2 34,50  ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.3-Α

Στύλος πινακίδων από γαλβαν. 3

4.3 Τεμ.σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2") ΟΔΝ 2653:100% 6 31,10  ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.1-Α

                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

                                           Δ/ΝΣΗΣ Π.-Δ.&Π.Ζ. 

                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

                                           Δ/ΝΣΗΣ Π.-Δ.&Π.Ζ. 

                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

                                           Δ/ΝΣΗΣ Π.-Δ.&Π.Ζ. 

                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

                                           Δ/ΝΣΗΣ Π.-Δ.&Π.Ζ. 

ΒΟΝΤΙΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ      ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     ΣΤΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

                                           Δ/ΝΣΗΣ Π.-Δ.&Π.Ζ. 

ΒΟΝΤΙΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ      ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     ΣΤΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ   ΑΡΧITΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

                                           Δ/ΝΣΗΣ Π.-Δ.&Π.Ζ. 

ΒΟΝΤΙΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ      ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     ΣΤΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ   ΑΡΧITΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ ΖΟΡΜΠΑ (ΦΑΣΗ ΙΙ)

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ ΖΟΡΜΠΑ (ΦΑΣΗ ΙΙ)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 100/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                    

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -

ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α Αρθρο

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

4.212,85 1.1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 545 7,73 1 ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α ΟΔΝ 1123Α:100% Μ3

 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 2 

 σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών  

123,48 1.2 εκσκαφών 14 8,82  ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-Α ΟΔΝ 1123Α:100% Μ3

434,00 1.3 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 50 8,68 3 ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.1.Μ-Α ΟΔΝ 1212:100% Μ3

 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με 4 

472,91 1.4 χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 13,50 35,03  ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.Μ-Α ΟΙΚ 2226:100% Μ3

 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου 5 

737,75 1.5 ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος 1.135 0,65  ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14-Α ΟΔΝ 1310:100% ΜΜ

411,50 1.6 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος 50 8,23 6 ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-16.Μ-Α ΟΔΝ 1420:100% Μ3

395,85 1.7 Κατασκευή επ ιχωμάτων 377 1,05 7 ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-20-Α ΟΔΝ 1530:100% Μ3

 Εργασία μόρφωσης, ισοπέδωσης και συμπύκνωσης του 8 

1.520,00 1.8 καταστρώματος της οδού 7.600 0,20  ΟΔΝ ΣΧΕΤ.ΚΠΤ-Α-2.Μ-ΑΟΔΝ 1123Α:100% Μ2

23,10 1.9 Διάστρωση προιόντων εκσκαφής 110 0,21 9 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.16-Α ΥΔΡ 6070:100% Μ3

    ΣΥΝΟΛΟ (1) 8.331,44 8.331,44  

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 1 

1.213,30 2.1 m 110 11,03  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α ΟΔΝ 2151:100% Μ3

 Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο 2 

144,60 2.2 σκυρόδεμα C8/10 2 72,30  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.1.1-Α ΟΔΝ 2511:100% Μ3

 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 3 

9.606,80 2.4 κλπ απ ό σκυρόδεμα C12/15 106,98 89,80  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.2-Α ΟΔΝ 2531:100% Μ3

 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 4 

40.758,46 2.5 προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 432,68 94,20  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-Α ΟΔΝ 2532:100% Μ3

 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επ ένδυσης 5 

592,80 2.6 πασσαλοστοιχιών κ.λ.π . από σκυρόδεμα C16/20 5,70 104,00  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.2-Α ΟΔΝ 2532:100% Μ3

 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 6 

2.405,34 2.7 σκυρόδεμα C16/20 19,09 126,00  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.4-Α ΟΔΝ 2532:100% Μ3

 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων 7 

733,64 2.8 έργων 637,95 1,15  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Α ΟΔΝ 2612:100% Χγρ.

821,95 2.9 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπ ογείων έργων 714,74 1,15 8 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Α ΥΔΡ 7018:100% Χγρ.

576,00 2.10 Πρόχυτα κράσπεδα απ ό σκυρόδεμα 60 9,60 9 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α ΟΔΝ 2921:100% ΜΜ

12.405,25 2.11 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 763,40 16,25 10 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α ΟΔΝ 3121Β:100% Μ3

366,24 2.12 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 231,80 1,58 11 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-Α ΟΔΝ 3111Β:100% Μ2

2.370,88 2.13 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 145,90 16,25 12 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α ΟΔΝ 3211Β:100% Μ3

18.816,00 2.14 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) 11.200 1,68 13 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α ΟΔΝ 3211Β:100% Μ2

Σε μεταφορά                          90.811,26 8.331,44 ErgoWin



Σελίδα  2

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α Αρθρο

Εκ μεταφοράς 8.331,44 90.811,26        

2.607,60 2.15 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας 6.360 0,41 14 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-6-Α ΟΔΝ 3231:100% Μ2

123,00 2.16 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 123 1,00 15 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α ΟΙΚ 2269Α:100% ΜΜ

14.421,60 2.17 Ασφαλτική προεπάλειψη 12.018 1,20 16 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α ΟΔΝ 4110:100% Μ2

265,50 2.18 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 590 0,45 17 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α ΟΔΝ 4120:100% Μ2

 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επ ιμετρούμενες κατά 18 

1.621,84 2.19 βάρος 19 85,36  ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Α ΟΔΝ 4421Β:100% Τον.

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ υκνωμένου πάχους 0,05 19 

104.384,28 2.20 m με χρήση κοινής ασφάλτου 12.324 8,47  ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α ΟΔΝ 4521Β:100% Μ2

    ΣΥΝΟΛΟ (2) 214.235,08 214.235,08  

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 Κοπ ή αρμών κατασκευών απ ό σκυρόδεμα με αρμοκόφτη Κοπ ή 1 

164,00 3.1 αρμών συστολοδιαστολής 40 4,10  ΥΔΡ ΚΠΤ-10.01.01-Α ΥΔΡ 6370:100% ΜΜ

 Κοπ ή αρμών κατασκευών απ ό σκυρόδεμα με αρμοκόφτη Κοπ ή 2 

42,00 3.2 ψευδαρμών 20 2,10  ΥΔΡ ΚΠΤ-10.01.02-Α ΥΔΡ 6370:100% ΜΜ

 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, 3 

548,89 3.3 ηλεκτροσυγκολλητές 177,06 3,10  ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.02-Α ΥΔΡ 6752:100% Χγρ.

 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση 4 

 προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης  

 κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής  

4.738,00 3.4 διαμέτρου D400 mm 115 41,20  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.03-Α ΥΔΡ 6551.3:100% ΜΜ

 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση 5 

 προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης  

 κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής  

627,00 3.5 διαμέτρου D500 mm 11 57,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.04-Α ΥΔΡ 6551.4:100% ΜΜ

 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση 6 

 προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης  

 κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής  

2.592,00 3.6 διαμέτρου D600 mm 36 72,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.05-Α ΥΔΡ 6551.5:100% ΜΜ

 Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη 7 

 και επ ίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα  ΥΔΡ 6327:50%

82,00 3.7 του φρεατίου. 1 82,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-16.07.01-Α ΥΔΡ 6301:50% Τεμ.

 Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη 8 

 και επ ίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για κάθε επ ιπλέον  ΥΔΡ 6327:50%

61,80 3.8 άνοιγμα του φρεατίου 2 30,90  ΥΔΡ ΚΠΤ-16.07.02-Α ΥΔΡ 6301:50% Τεμ.

 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση 9 

 προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης  

 κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής  

864,00 3.9 διαμέτρου D1000 mm 6 144,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.07-Α ΥΔΡ 6551.7:100% ΜΜ

    ΣΥΝΟΛΟ (3) 9.719,69 9.719,69  

 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Πλευρικές πληροφοριακές π ινακίδες οδικής σήμανσης, π λήρως 1 

Σε μεταφορά                          0,00 232.286,21 ErgoWin



Σελίδα  3

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α Αρθρο

Εκ μεταφοράς 232.286,21 0,00        

110,40 4.1 αντανακλαστικές, με υπ όβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 1,20 92,00  ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-8.3-Α ΟΙΚ 6541:100% Μ2

69,00 4.2 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους 2 34,50 2 ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.3-Α ΟΙΚ 6541:100% Τεμ.

 Στύλος π ινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 3 

186,60 4.3 1/2") 6 31,10  ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.1-Α ΟΔΝ 2653:100% Τεμ.

    ΣΥΝΟΛΟ (4) 366,00 366,00  

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 232.652,21 x18,00% 41.877,40 

232.652,21 Αθροισμα 

 Απρόβλεπ τα 274.529,61 x15,00% 41.179,44 

274.529,61 Αθροισμα 

 Απολογιστικά - Κόστος χώρου υποδοχής προϊόντων εκσκαφών και ορυκτής ασφάλτου 658,50 

315.709,05 Αθροισμα 

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% επ ί των απολογιστιών 118,53 

316.367,55 Αθροισμα 

 Προόβλεψη Αναθεώρηση 1.578,44 

316.486,08 Αθροισμα 

 Φ.Π.Α. 318.064,52 x24,00% 76.335,48 

318.064,52 Αθροισμα 

394.400,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin

                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

                                            Δ/ΝΣΗΣ Π.-Δ.&Π.Ζ. 

ΒΟΝΤΙΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ      ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     ΣΤΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ   ΑΡΧITΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ



Σελί δα  1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                  

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                  

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -

ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ ΖΟΡΜΠΑ (ΦΑΣΗ ΙΙ)

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ ΖΟΡΜΠΑ (ΦΑΣΗ ΙΙ)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 100/2020

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των 

εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 

Τεύχη 

Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

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 

Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 

περιγραφή των 

εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών, σύμφωνα 

και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 

απόδοση των 

μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 

δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 

παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει 

το 

προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 

εργασιών ή 

λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 

μονάδος αυτές, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 

έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται 

από τα τέλη 

διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 

βοηθητικών 

υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 

επεξεργασίας 

τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, 

τις 

ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες 

πλάγιες 

μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 

αντίστοιχα 

άρθρα του Τιμολογίου. 

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

μέσων) των 

πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 

κατάλληλους χώρους 

απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την 

Ε.Σ.Υ. και 
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τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 

και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312Β/2010) 

και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του 

τιμολογίου.

 Ως #κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους# νοείται το κόστος χρήσης του 

συγκεκριμένου χώρου 

από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο 

Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 

ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες 

εκάστοτε 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής 

εργασίας, 

εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή 

τους 

προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του 

πάσης φύσεως 

προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με 

εξειδικευμένο 

αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, 

επί τόπου ή 

οπουδήποτε αλλού.

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 

εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 

ελέγχων και 

δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως 

της 

Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων, 

εφ' όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής 

θραυστών υλικών 

(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή 

εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 

κατασκευή των 

υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου 

κατά 

περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις 

και μεταφορές 

των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 

ενσωμάτωσής τους 

στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των 

εργασιών, η 

καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή 

οποιοδήποτε άλλο 

υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα 

με τους 

ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
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εφαρμογή στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από 

το Δημόσιο

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος, αλλά έχει 

δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 

έργου.

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά 

μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας 

και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων 

προστασίας των 

όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 

εργαζομένων ή 

τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής 

ρύπανσης 

ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των 

έργων σε κάθε 

φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 

ικριώματα, 

σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 

πάσης φύσεως 

"δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης 

(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, 

εργασία κ.λπ.)

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 

συγκεκριμένες 

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, 

στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 

απαιτείται), η 

αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και 

τεχνιτών, τα 

καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι 

μετακινήσεις 

στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες 

και 

καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 

αποσυναρμολόγησή 

τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 

διατηρείται σε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης 

και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης 

λατομείων, 

ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

αναφέρεται 

ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο 

[*]). 

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 



Σελί δα  4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 

λαμβανομένων υπόψη 

των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 

μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται:

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

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των 

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

εργασιών), 

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά 

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.), 

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

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

που 

προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε 

είναι 

ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, 

βλάβες σε 

άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και 

οχημάτων στις 

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της 

κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή 

τις 

αρμόδιες Αρχές 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και 

οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι 

για την 

περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση 

του κοινού, 

την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που 

προκύπτει από 

μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 

αποκατάσταση της 

κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών 

κατασκευών 

και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της 

αρχικής σήμανσης.

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 

αφετηριών 

κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 

δαπάνες σύνταξης 

μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής 

μελέτης στο 
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ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων 

και σχεδίων 

λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης 

του έργου και 

εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας 

υπογείων 

υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 

απαντώνται στο χώρο 

του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους 

καθώς και οι 

δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 

Υπηρεσίας και 

σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα 

υποβληθούν 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 

αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 

εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 

Ο.Κ.Ω. 

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών 

εντός κοίτης 

ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 

τεχνητό 

αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 

επιφανειακών, 

υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και 

τα 

υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα 

τεύχη 

δημοπράτησης.

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα 

τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 

οποιοδήποτε 

στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα 

συμβατικά τεύχη, 

καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης 

των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει 

έγγραφη 

αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των 

δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 

εργασίες, Την 

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 

τόσο αστικά 

όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 

αποζημιώσεις για 

κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση 

των εργασιών 

ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 
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χωρητικότητας, 

ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών 

όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 

του Αναδόχου.

1.1.22 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 

φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής 

του Αναδόχου 

και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του 

Έργου (μίσθωση 

ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή 

βελτίωση 

υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων 

χώρων 

απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος 

προς 

ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης 

ή επέκταση 

ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των 

εργασιών, 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για 

την εφαρμογή 

ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία 

οπών αγκύρωσης 

(πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 

παράγονται ως 

αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, 

φρεατίων, τεχνικών 

έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός 

αν 

προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν 

από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 

ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 

αρμόδιες Αρχές, 

την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 

ιδιαίτερη πληρωμή 

προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας 

των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 

αποχέτευσης και 

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από 

την εκτέλεση 

των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 

λάβει μέτρα για 

να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες 

εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 

Εξόδων (Γ.Ε.) 

και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 

δαπάνες οι οποίες 
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δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 

κόστος του 

έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης 

του Έργου, 

σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 

προμήθειες 

εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης 

φύσεως καθώς 

και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 

προϋπολογισμού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του 

αναδόχου, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα 

οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

-(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 

βοηθητικών 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων 

του Αναδόχου 

ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

-(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 

άλλων, εφόσον 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

-(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 

εκτέλεσης 

εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

-(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 

διασφάλιση 

λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 

σύνδεσης και 

αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης.

-(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 

περαίωση του 

έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και 

σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

-(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 

χρήσης 

(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα 

του έργου 

και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

-(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 

τροποποιήσεις, 

εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

-(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 

Ασφάλειας και 

Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

-(9) Για φόρους.

-(10) Για εγγυητικές.

-(11) Ασφάλισης του έργου.

-(12) Προσυμβατικού σταδίου.

-(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

-(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 

προκύψουν κατά 

την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής 
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υποστήριξης, 

απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, 

κλοπές μη 

καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 

σύμβασης, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

-(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 

(περιλαμβάνει τη χρήση 

των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 

Περιβαλλοντικών Όρων)

-(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 

προϋπόθεση μόνιμης 

και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής 

απασχόλησης 

θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το 

επιστημονικό 

προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, 

τεχνικά, 

ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

-(3) Νομικής υποστήριξης 

-(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση

-(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 

χρήση 

αυτοκινήτων

-(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 

προσωπικού 

-(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 

εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς

-(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

-(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

-(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης, κόστος  

έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

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

τον Κύριο του 

Έργου.

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι 

παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά 

όμως σύμφωνα 

με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες 

αυτές είναι 

δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους 

σύμφωνα με 

το ακόλουθο παράδειγμα:

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 

από σκυρόδεμα, 

PVC κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόμενες στα 

υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 

κατασκευής, 

κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 

χρησιμοποιούμενου 

σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής 

διαμέτρου, με 
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βάση το λόγο:

     DN / DM 

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος 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.

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση 

η 

υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε 

ΠΕΤΕΠ ή άλλο 

πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 

μελετών είτε 

βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και 

πινάκων, 

λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων 

ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την 

κρίση της, 

προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει 

ο Ανάδοχος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό 

και προσωπικό 

για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 

εργασίας, 

επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της 

εργασίας, 

όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο 

τρόπος 

πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και 

των επί 

μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 
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2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 

αναφέρεται σε μια 

τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την 

ολοκλήρωση των 

εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα 

επιμετρώνται ούτε 

θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 

υπερισχύουν οι όροι 

του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ             

  Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα            

* Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 

εδάφη που 

έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

* Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 

αμμοχαλικώδη υλικά, 

καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) 

αμμοχάλικα, ο μαλακός, 

κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να 

εκσκαφθούν 

αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να 

είναι 

απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

* Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν 

δεν 

χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό 

(λ.χ. 

αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και 

μεμονωμένοι 

ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

* Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 

βραχώδεις 

σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή 

αμμοχάλικα, 

θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι 

δυσχερής 

(δεν αναμοχλεύονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των 

υδραυλικών 

σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και 

όχι 

περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς 

λειτουργία 

είναι τα ακόλουθα:

  Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 

ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και 

ένδειξη κατάληψης 

(πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 

ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη 

οπή για 

κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
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- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης 

(μέσα), με 

μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο 

(δίφυλλο παράθυρο).

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 

χαλύβδινες ή 

πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

  Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) 

που ασφαλίζει 

επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - 

δάπεδο).

  Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας 

χωρίς 

απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με 

Master Key

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα 

έλεγχου, με 

συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με 

τις 

διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων" διατάξεις, 

εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 

περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε 

μέτρα μήκους 

(m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος 

χρωματισμού. 

Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα 

γραμμικά 

στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος 

χρωματισμού. 

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 

προστασία των 

σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν 

αναφέρεται 

διαφορετικά.
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Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 

επιμετρούνται σύμφωνα με 

τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την 

παρούσα 

παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 

παράγραφο 

"Ειδικοί όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 

αναγκαία σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 

αναφέρονται σε 

πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 

m. Οι τιμές 

για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα 

άρθρα του 

παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η 

δαπάνη των 

ικριωμάτων. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, 

οι 

δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα 

τα οποία θα 

κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 

ασφαλείας του 

ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία 

αφαιρέσεως 

και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις 

που αυτό 

απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ 

ολοκλήρου, η 

επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής 

συμβατικής 

επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του 

τετράξυλου ή 

τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής 

επιφάνειας, 

επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α_________Είδος_____________________________________________Συντελεστής    

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι 

___οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.

____α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) _______________________ 2,30

____β) με κάσα επί δρομικού τοίχου ___________________________ 2,70

____γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου ___________________________ 3,00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με υαλοπίνακες που 

   καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.

____α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)_______________________ 1,90

____β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου __________________________ 2,30

____γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου __________________________ 2,60

3. Υαλοστάσια 

____α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)_______________________ 1,00

____β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου __________________________ 1,40

____γ) με κάσσα επί μπατικού _________________________________ 1,80

____δ) παραθύρων ρολλών ______________________________________ 1,60

____ε) σιδερένια _____________________________________________ 1,00

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, 

___γερμανικού) πλην ρολλών ___________________________________ 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
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___διαστάσεων σιδηρού πλαισίου________________________________ 2,60

6. Σιδερένιες θύρες

____α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα ____________________ 2,80

____β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές __________ 2,00

____γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) _________ 1,00

____δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ ______________ 1,60

7. Προπετάσματα σιδηρά 

____α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα _____________________________ 2,50

____β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα ________________________________ 1,00

____γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) _____________________________ 1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά 

____α) απλού ή συνθέτου σχεδίου ______________________________ 1,00

____β) πολυσυνθέτου σχεδίου __________________________________ 1,50   

9. Θερμαντικά σώματα

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων 

κατασκευής 

των θερμαντικών σωμάτων

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος 

μαρμάρων είναι 

ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε 

καμμιά 

περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι 

ομοιόμορφα ως 

προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές 

διάθεσης των 

μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά 

τους.

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των ΝΕΤ 

ΟΙΚ 

περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο.

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 

λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο 

ότι είναι 

απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει 

στο έργο 

(λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να 

κάνει έρευνα 

αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' 

αυτήν να 

προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει 

να επέμβει 

στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του 

μαρμάρου.

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του 

τύπου να γίνεται 

σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 

Προτύπων ΕΛΟΤ 

EN 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - 

Πλάκες για δάπεδα 

και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από 

φυσικούς 

λίθους - Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με 

την ΚΥΑ 
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10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

-1 Πεντέλης:        Λευκό

-2 Κοκκιναρά:       Τεφρόν

-3 Κοζάνης:         Λευκό

-4 Αγ. Μαρίνας:     Λευκό συνεφώδες

-5 Καπανδριτίου:    Κιτρινωπό

-6 Μαραθώνα:        Γκρί

-7 Νάξου:           Λευκό

-8 Αλιβερίου:       Τεφρόχρουν - μελανό

-9 Μαραθώνα:        Τεφρόχρουν - μελανό

-10 Βέροιας:         Λευκό

-11 Θάσου:           Λευκό

-12 Πηλίου:          Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

-1 Ερέτριας:        Ερυθρότεφρο

-2 Αμαρύνθου:       Ερυθρότεφρο

-3 Δομβραϊνης Θηβών:Μπεζ

-4 Δομβραϊνης Θηβών:Κίτρινο

-5 Δομβραϊνης Θηβών:Ερυθρό

-6 Στύρων:          Πράσινο

-7 Λάρισας:         Πράσινο

-8 Ιωαννίνων:       Μπεζ

-9 Φαρσάλων:        Γκρι

-10 Ύδρας:           Ροδότεφρο πολύχρωμο

-11 Διονύσου:        Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

-1 Ιωαννίνων:       Ροδόχρουν

-2 Χίου:            Τεφρό

-3 Χίου:            Κίτρινο

-4 Τήνου:           Πράσινο

-5 Ρόδου:           Μπεζ

-6 Αγίου Πέτρου:    Μαύρο

-7 Βυτίνας:         Μαύρο

-8 Μάνης:           Ερυθρό

-9 Ναυπλίου:        Ερυθρό

-10 Ναυπλίου:        Κίτρινο

-11 Μυτιλήνης:       Ερυθρό πολύχρωμο

-12 Τρίπολης:        Γκρι με λευκές φέτες

-13 Σαλαμίνας:       Γκρι ή πολύχρωμο

-14 Αράχωβας:        καφέ           

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 

(νερόλουστρο)

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και 

ψευδοροφών 

τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο 

σκελετό 

τιμολογείται με το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με 

την πρόσθετη 

τιμή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό 

αποζημιώνονται, 

μαζί με τις εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης 

με το άρθρο 
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78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο 

στα παραπάνω 

άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 

61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το 

άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 

παραπλεύρως της 

αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς 

των, κατά 

περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

*** (Στον κωδικό του άρθρο προστίθεται το .Μ)

 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 

έργου, με βάση 

τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 

ακόλουθες 

τιμές μονάδας σε ευρώ #/m3.km

Σε αστικές περιοχές      

 - απόσταση < 5 km      0.28      

 - απόσταση >= 5 km     0,21      

Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 

(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και 

χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)      

 - απόσταση < 5 km      0,22 

 - απόσταση >= 5 km     0,18  

Εκτός πόλεως  

 *-οδοί καλής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km      0,20  

 - απόσταση >= 5 km     0,19  

 *-οδοί κακής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km      0,25  

 - απόσταση >= 5 km     0,21  

 *-εργοταξιακές οδοί  

 - απόσταση < 3 km      0,22  

 - απόσταση >= 3 km     0,20  

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*][.Μ] 

των άρθρων 

του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), 

κατά τον 

τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση 

και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως 

καθορίζεται στο 

αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 

ΟΙΚ), 

προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 

αναθεωρείται με βάση 

τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 

αναθεώρηση του 

μεταφορικού έργου).

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 

παρατίθεται η τιμή 
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που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν 

διαφοροποιούνται τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που 

αναφέρονται στο 

Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής 

(περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και 

ποιοτήτων).

*** (Στον κωδικό του άρθρο προστίθεται το -Φ)  
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α1.1Αρθρο1

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)

Γενικές εκσκαφές, με την 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, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την 

ΕΤΕΠ 02-

02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 

σκληρότητας:

-ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της 

μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους, 

-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 5,00 m,

-τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των 

πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του 

τιμολογίου 

-για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε 

μέσο 

και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,

 . η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του 

πυθμένα 

της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών

 . η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η 

μεταφορά 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 εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 

προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση 

και 

διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

 . η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η 

εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου 

κορμού, 

σε οποιαδήποτε απόσταση.

 . η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 



Σελί δα  18 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

 . η συμπύκνωση 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 στην μελέτη, 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 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2).

 . οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

 . η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του 

σώματος 

της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει 

απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της 

εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα 

εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 

τσιμέντο, 

πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών 

έδρασης και 

εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του 

όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 

οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 

εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 

Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον 

των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από 

την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 1123Α: 100,00%

Ευρώ : Επτά και Εβδομήντα τρία λεπτά € 7,73
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-Α1.2Αρθρο2

 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 

συμπύκνωση 

ή με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση προωθητή γαιών, 

φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς 

ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους 

περιβαλλοντικούς 

όρους του έργου και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την 

κατασκευή επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η 

ανακύκλωση τους.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 1123Α: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ και Ογδόντα δύο λεπτά € 8,82
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.1.Μ-Α1.3Αρθρο3

 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1212)

Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και 

ανεξάρτητα 

από τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα τμήματα 

της πλάτους μικρότερου ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 

περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, 

πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρματοκιβωτίων, μανδρότοιχων κλπ, που βρίσκονται 

εντός 

του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε 

απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα,

 . η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε 

οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε 

περίπτωση 

που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν 

εναπόθεσης ή 

των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων.

 . η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής 

των 

εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 1212: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ και Εξήντα οκτώ λεπτά € 8,68
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ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.Μ-Α1.4Αρθρο4

 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα- Με χρήση συνήθους 

κρουστικού 

εξοπλισμού 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226)

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε 

συνδυασμό ή μη 

με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των 

κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του 

υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 

εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των 

προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά 

τους 

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 

"Καθαιρέσεις 

στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2226: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα πέντε και Τρία λεπτά € 35,03
 

ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14-Α1.5Αρθρο5

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ή ΤΑΦΡΟΥ 

ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ 

ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1310)

Καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής 

διατομής 

ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος, με διαστάσεις και κλίσεις που 

καθορίζονται στη μελέτη, που θα εκτελεσθεί με μηχανικά μέσα ή/και εργαλεία 

χειρός, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 . η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων,

 . η δαπάνη της εργασίας καθαρισμού της τάφρου και μόρφωσης των πρανών και του 

πυθμένα της ή του ερείσματος,

 . η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισμού και μεταφοράς των 

παραγομένων 

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος 

πυθμένα έως 0,30 m.

Τιμή ανά μέτρο μήκους.

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 1310: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Εξήντα πέντε λεπτά € 0,65
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-16.Μ-Α1.6Αρθρο6

 ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1420)

Αρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα 

πρανή 

ορυγμάτων ή επιχωμάτων υφιστάμενων οδών, με την μεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 . η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων,

 . η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και 

απόθεσης σε 

θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς κατασκευή ή 

συμπλήρωση επιχωμάτων ή προς προσωρινή απόθεση ή προς οριστική 

απομάκρυνση εκτός 

του έργου, περιλαμβανομένης και της τυχόν εκθάμνωσης, κοπής ή/και εκρίζωσης 

δέντρων οποιασδήποτε περιμέτρου και απομάκρυνσης τους από την περιοχή του 

έργου.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται επίσης ανηγμένα η δαπάνη μόρφωσης των 

πρανών και 

του πυθμένα της περιοχής κατάπτωσης, περιλαμβανομένου του τυχόν αναγκαίου 

θρυμματισμού ογκολίθων για τη διευκόλυνση της άρσης των προϊόντων κατάπτωσης

Η άρση καταπτώσεων επιμετράται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 1420: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ και Είκοσι τρία λεπτά € 8,23
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-20-Α1.7Αρθρο7

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530)

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο 

καθαρισμό 

του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα 

με 

την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων"

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 . Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού 

συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, 

τα 

οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς 

φαινόμενης 

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό 

που 

προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.

 . Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό 

συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 

κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor

 . Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 

95% 

της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα 

ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" 

επιφάνεια.

 Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η 

οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

 . Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 

επιχώματος.

 . Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή 

διαπλάτυνσης του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη.

 . Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών 

επιχωμάτων, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτηση τους από χωροσταθμικές 

αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση τοπογραφικών 

μετρήσεων 

ακριβείας και η καταχώρηση τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών 

μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με 

βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

 . Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, 

οχετοί, Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)

 . Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών

 . Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών

Τιμή ανά κυβικό μέτρο

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 1530: 100,00%
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Ευρώ : Ενα και Πέντε λεπτά € 1,05
 

ΟΔΝ ΣΧΕΤ.ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α1.8Αρθρο8

 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΝ - 1123Α)

Πλήρης μόρφωση, ισοπέδωση και συμπύκνωση της επιφάνειας του καταστρώματος 

της 

οδού με χρήση ισοπεδωτή γαιών και οδοστρωτήρα. Η συμπύκνωση της σκάφης 

μέχρι του 

βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της φέρουσας ικανότητας έδρασης 

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 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286 -2)

Τιμή ανά μ2

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 1123Α: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Είκοσι λεπτά € 0,20
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-3.16-Α1.9Αρθρο9

 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6070)

Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν 

προσκομισθεί στον 

χώρο απόθεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριση υλικών από 

εκσκαφές 

και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων και τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς 

όρους 

του έργου.

Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η 

ελαφρά

συμπύκνωση με διελεύσεις του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για 

την

διόδευση των ομβρίων στην περιοχή του αποθεσιοθαλάμου.

Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία 

άρθρα 

του

τιμολογίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6070: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Είκοσι ένα λεπτά € 0,21
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α2.1Αρθρο1

 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151)

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους, για την θεμελίωση 

τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και 

οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος 

(γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και 

κροκαλοπαγών 

πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, 

σύμφωνα 

με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 . Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και 

υπόγειων νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και 

πληρωμή αυτών

 . Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή 

κατακόρυφες αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται 

στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

 . Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην 

θέση του 

ορύγματος

 . Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι 

δυνατή η διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. 

θεμέλια 

τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ)

 . Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος

 . Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή 

αποκομιδή των 

προϊόντων εκσκαφών

 . Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων 

εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση

 . Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα 

προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος 

μετά 

την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού

 . Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω 

καταπτώσεων των παρειών του ορύγματος.

 . Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 

τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος

 . Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων 

και την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή 

άλλες 

διατάξεις γεφύρωσης)

 . Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν 

υπαρχουσών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος 

πληρώνεται 
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ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε 

ορύγματα επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m 

ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και 

τάφρων 

κατατάσσονται στο σύνολο τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα 

οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους 

λαμβάνεται η στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές 

γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδες 

καθ' ύψος)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2151: 100,00%

Ευρώ : Ενδεκα και Τρία λεπτά € 11,03
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.1.1-Α2.2Αρθρο2

 Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2511)

Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10, χωρίς 

χρήση 

ξυλοτύπων.

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους 

από 

σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, 

με 

θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου 

κόκκου, 

τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 

ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

 . η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως 

υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε 

θέση 

σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

 . η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών 

των 

πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, 

καμπύλων 

ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που 

απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-

δόμησης, 

αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

 . τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, 

μεταφορά, 

άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

 . η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 

προβολοδόμηση καθώς

 . η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, 

κυλινδρικών ή 

άλλης μορφής κενών,

 . η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.

 . η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά 

κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνση του,

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

 . οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

 . οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών 

εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν 

στις 

μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθούμενων αυτοφερομένων 

δοκών),

 . η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

 . οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα 

γεφυρών διαστάσεων 4,50 χ 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

 . η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 
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χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του 

επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 

κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, 

προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε 

πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των 

σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των 

κενών 

διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των 

επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του 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.

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 των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής 

εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωση τους σε μία ή 

περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και 

δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 

στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του 

σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη 

αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 

επιχρισμάτων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2511: 100,00%

Ευρώ : Εβδομήντα δύο και Τριάντα λεπτά € 72,30
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.2-Α2.4Αρθρο3

 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 

C12/15 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531)

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης 

κλίσεων, 

περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων 

αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις 

φθοράς 

στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος 

C12/15

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους 

από 

σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, 

με 

θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου 

κόκκου, 

τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 

ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

 . η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως 

υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε 

θέση 

σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

 . η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών 

των 

πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, 

καμπύλων 

ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που 

απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-

δόμησης, 

αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

 . τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, 

μεταφορά, 

άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

 . η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 

προβολοδόμηση καθώς

 . η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, 

κυλινδρικών ή 

άλλης μορφής κενών,

 . η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.

 . η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά 

κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνση του,

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

 . οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

 . οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών 

εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν 

στις 

μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθούμενων αυτοφερομένων 
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δοκών),

 . η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

 . οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα 

γεφυρών διαστάσεων 4,50 χ 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

 . η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 

χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του 

επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 

κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, 

προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε 

πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των 

σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των 

κενών 

διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των 

επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του 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.

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 των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής 

εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωση τους σε μία ή 

περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και 

δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 

στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του 

σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη 

αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 

επιχρισμάτων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2531: 100,00%

Ευρώ : Ογδόντα εννέα και Ογδόντα λεπτά € 89,80
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-Α2.5Αρθρο4

 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 

γεφυρών 

κλπ με σκυρόδεμα C16/20 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532)

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών 

τάφρων, 

κοιτοστρώσεων, επενδύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην 

κατηγορία 

"λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα 

C16/20 

άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο.

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους 

από 

σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, 

με 

θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου 

κόκκου, 

τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 

ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

 . η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως 

υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε 

θέση 

σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

 . η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών 

των 

πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, 

καμπύλων 

ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που 

απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-

δόμησης, 

αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

 . τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, 

μεταφορά, 

άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

 . η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 

προβολοδόμηση καθώς

 . η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, 

κυλινδρικών ή 

άλλης μορφής κενών,

 . η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.

 . η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά 

κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνση του,

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

 . οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

 . οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών 

εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν 

στις 
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μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθούμενων αυτοφερομένων 

δοκών),

 . η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

 . οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα 

γεφυρών διαστάσεων 4,50 χ 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

 . η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 

χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του 

επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 

κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, 

προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε 

πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των 

σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των 

κενών 

διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των 

επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του 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.

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 των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής 

εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωση τους σε μία ή 

περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και 

δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 

στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του 

σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη 

αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 

επιχρισμάτων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2532: 100,00%

Ευρώ : Ενενήντα τέσσερα και Είκοσι λεπτά € 94,20
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.2-Α2.6Αρθρο5

 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. 

από 

σκυρόδεμα C16/20 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532)

Κατασκευή οπλισμένων τοίχων (θεμέλια και ανωδομή), πεζοδρομίων γεφυρών, 

επένδυσης 

πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους 

από 

σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, 

με 

θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου 

κόκκου, 

τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 

ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

 . η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως 

υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε 

θέση 

σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

 . η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών 

των 

πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, 

καμπύλων 

ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που 

απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-

δόμησης, 

αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

 . τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, 

μεταφορά, 

άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

 . η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 

προβολοδόμηση καθώς

 . η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, 

κυλινδρικών ή 

άλλης μορφής κενών,

 . η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.

 . η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά 

κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνση του,

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

 . οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

 . οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών 

εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν 

στις 

μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθούμενων αυτοφερομένων 

δοκών),

 . η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

 . οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα 
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γεφυρών διαστάσεων 4,50 χ 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

 . η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 

χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του 

επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 

κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, 

προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε 

πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των 

σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των 

κενών 

διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των 

επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του 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.

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 των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής 

εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωση τους σε μία ή 

περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και 

δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 

στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του 

σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη 

αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 

επιχρισμάτων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2532: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν τέσσερα € 104,00
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.4-Α2.7Αρθρο6

 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532)

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών 

αποστράγγισης και 

ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο.

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων 

γεφυρών, οι οποίες κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση 

της εμφανούς επιφάνειας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με 

προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.

Στην περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση 

θα 

γίνεται με βάση την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m. 

Η προσαύξηση αυτή του πάχους καλύπτει πλήρως 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, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα.

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους 

από 

σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, 

με 

θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου 

κόκκου, 

τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 

ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

 . η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως 

υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε 

θέση 

σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

 . η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών 

των 

πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, 

καμπύλων 

ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που 

απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-

δόμησης, 

αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

 . τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, 

μεταφορά, 

άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

 . η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 

προβολοδόμηση καθώς

 . η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, 

κυλινδρικών ή 

άλλης μορφής κενών,

 . η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.

 . η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά 
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κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνση του,

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

 . οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

 . οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών 

εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν 

στις 

μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθούμενων αυτοφερομένων 

δοκών),

 . η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

 . οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα 

γεφυρών διαστάσεων 4,50 χ 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

 . η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 

χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του 

επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 

κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, 

προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε 

πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των 

σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των 

κενών 

διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των 

επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του 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.

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 των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής 

εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωση τους σε μία ή 

περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και 

δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 

στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του 

σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη 

αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 

επιχρισμάτων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα
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Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2532: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν είκοσι έξι € 126,00
 

ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Α2.8Αρθρο7

 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612)

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος 

πάσης 

φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, 

διαμόρφωση του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με 

οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτηση του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 

εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 

ή 

της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία 

οπλισμού (χάλυβας Β500Α, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων 

Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς 

έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό 

βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 

των 

οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 

πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου.

______________________________________________________________

|_____|__________Πεδίο_εφαρμογής______________|_______|______|

|Ονομ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|

|διάμε|_______|ευθυγραμμισμένα|__συγκολλημένα_|_______|______|

|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγματα__και|_Ονομ._|Ονομ._|

|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώματα__|διατομή|μάζα/_|

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|μέτρο_|

|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|______|(kg/m)|

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|

|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|

|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|

|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|

|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|

|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|
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|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|

|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|

|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|

|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|

|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|

|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|

|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|

|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|

|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|

|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|

|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|

|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|

|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_|

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα 

ακόλουθα:

 . Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 

και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού 

ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

 . Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

 . Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.

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

δάπεδο εργασίας.

 . Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 . Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2612: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Δέκα πέντε λεπτά € 1,15
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Α2.9Αρθρο8

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7018)

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος 

πάσης 

φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, 

διαμόρφωση του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με 

οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτηση του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 

εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 

ή 

της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία 

οπλισμού (χάλυβας Β500Α, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων 

Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς 

έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό 

βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 

των 

οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 

πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου.

______________________________________________________________

|_____|__________Πεδίο_εφαρμογής______________|_______|______|

|Ονομ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|

|διάμε|_______|ευθυγραμμισμένα|__συγκολλημένα_|_______|______|

|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγματα__και|_Ονομ._|Ονομ._|

|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώματα__|διατομή|μάζα/_|

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|μέτρο_|

|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|______|(kg/m)|

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|

|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|

|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|

|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|

|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|

|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|

|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|

|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|

|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|

|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|



Σελί δα  40 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|

|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|

|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|

|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|

|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|

|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|

|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|

|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|

|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_|

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα 

ακόλουθα:

 . Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 

και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού 

ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

 . Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

 . Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.

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

δάπεδο εργασίας.

 . Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 . Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 7018: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Δέκα πέντε λεπτά € 1,15
 



Σελί δα  41 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α2.10Αρθρο9

 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921)

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, 

διατομής 

πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 

μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς 

κατασκευή 

νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε 

βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειόμενης της παρασκευής 

τους 

επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και 

τάφροι 

ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών 

πλην 

του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,

 . η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα 

σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου 

των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από 

αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο 

εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg 

τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής 

του, 

η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2921: 100,00%

Ευρώ : Εννέα και Εξήντα λεπτά € 9,60
 



Σελί δα  42 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α2.11Αρθρο10

 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β)

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 

οδοστρωμάτων 

από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου 

συμπυκνωμένου 

πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 

επιφάνειας 

κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

 . η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

 . η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η 

προβλεπόμενη 

από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά 

την κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 3121Β: 100,00%

Ευρώ : Δέκα έξι και Είκοσι πέντε λεπτά € 16,25
 

ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-Α2.12Αρθρο11

 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β)

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από 

θραυστά 

αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

"Στρώσεις 

οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την 

έκταση 

της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

 . η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

 . η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η 

προβλεπόμενη 

από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 3111Β: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Πενήντα οκτώ λεπτά € 1,58
 



Σελί δα  43 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α2.13Αρθρο12

 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 

οδοστρωμάτων 

από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου 

συμπυκνωμένου 

πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 

επιφάνειας 

κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

 . η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

 . η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η 

προβλεπόμενη 

από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά 

την κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 3211Β: 100,00%

Ευρώ : Δέκα έξι και Είκοσι πέντε λεπτά € 16,25
 

ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α2.14Αρθρο13

 Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ 0-155) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από 

θραυστά 

αδρανή υλικά σταθεροποιούμενου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

"Στρώσεις 

οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την 

έκταση 

της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

 . η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

 . η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η 

προβλεπόμενη 

από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 3211Β: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Εξήντα οκτώ λεπτά € 1,68
 



Σελί δα  44 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-6-Α2.15Αρθρο14

 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3231)

Αναμόχλευση, διάστρωση και συμπύκνωση υφισταμένων στρώσεων οδοστρωσίας 

από 

θραυστά αδρανή, προκειμένου να ενταχθούν στην νέα διατομή της οδού ως στρώση 

υπόβασης ή βάσης, χωρίς ενσωμάτωση προσθέτων υλικών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η αναμόχλευση των υφισταμένων στρώσεων οδοστρωσίας,

 . η ενδεχόμενη διαλογή υλικών (π.χ. συλλογή και απομάκρυνση ακαταλλήλων),

 . η διάστρωση, η διαβροχή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 

από 

την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευασθέντος οδοστρώματος

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 3231: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Σαράντα ένα λεπτά € 0,41
 

ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α2.16Αρθρο15

 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269Α)

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, 

οποιουδήποτε 

πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα 

προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα 

από 

φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων 

καθαίρεσης, τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες"

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2269Α: 100,00%

Ευρώ : Ενα € 1,00
 



Σελί δα  45 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α2.17Αρθρο16

 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110)

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με 

όξινο 

ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε 

υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική 

προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου 

αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από 

οποιαδήποτε απόσταση,

 . η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),

 . ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 

χειρωνακτική υποβοήθηση,

 . η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 

αυτοκινούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),

 . η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

 . η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή 

προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 4110: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Είκοσι λεπτά € 1,20
 



Σελί δα  46 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α2.18Αρθρο17

 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120)

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. 

προστασίας 

μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή 

καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την 

έκταση 

και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου 

αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από 

οποιαδήποτε απόσταση,

 . η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με 

μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,

 . η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 

αυτοκινούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος 

πριν 

από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 4120: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Σαράντα πέντε λεπτά € 0,45
 



Σελί δα  47 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Α2.19Αρθρο18

 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421Β)

Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, 

καθώς 

και κατασκευή ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 

ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα 

παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 

λατομείου, 

τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 

05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

 . η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

 . η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωση του

 . η σταλία των μεταφορικών μέσων

 . η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε 

να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

 . η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων 

ενώσεων 

για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

 . οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία 

τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των 

προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη 

ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση 

ασφαλτομίγματος. 

Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.

Μονάδα μέτρησης : Τόνοι
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 4421Β: 100,00%

Ευρώ : Ογδόντα πέντε και Τριάντα έξι λεπτά € 85,36
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α2.20Αρθρο19

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β)

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 

ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα 

παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 

λατομείου, 

τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 

05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

 . η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

 . η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωση του με finisher

 . η σταλία των μεταφορικών μέσων

 . η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε 

να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

 . η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων 

ενώσεων 

για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής 

ποιότητας 

και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το 

συμπυκνωμένο 

πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιούμενης ασφάλτου, ως εξής:

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 4521Β: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ και Σαράντα επτά λεπτά € 8,47
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΥΔΡ ΚΠΤ-10.01.01-Α3.1Αρθρο1

 Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη- Κοπή αρμών 

συστολοδιαστολής 

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370)

Διαμόρφωση αρμών και ψευδαρμών επί επιφανειών σκληρυνθέντος σκυροδέματος 

σε 

κάναβο και με πλάτος και βάθος που προβλέπονται από την μελέτη με χρήση 

δισκοφόρου αρμοκόπτη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-05-02-01 "Αρμοκοπές σε πλάκες 

σκυροδέματος".

Περιλαμβάνεται η απασχόληση προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και η φθορά των 

δίσκων κοπής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) διανοιγομένου αρμού ή ψευδαρμού, χωρίς την δαπάνη 

προμηθείας και εφαρμογής των υλικών πληρώσεως.

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6370: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερα και Δέκα λεπτά € 4,10
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-10.01.02-Α3.2Αρθρο2

 Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη- Κοπή ψευδαρμών 

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370)

Διαμόρφωση αρμών και ψευδαρμών επί επιφανειών σκληρυνθέντος σκυροδέματος 

σε 

κάναβο και με πλάτος και βάθος που προβλέπονται από την μελέτη με χρήση 

δισκοφόρου αρμοκόπτη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-05-02-01 "Αρμοκοπές σε πλάκες 

σκυροδέματος".

Περιλαμβάνεται η απασχόληση προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και η φθορά των 

δίσκων κοπής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) διανοιγομένου αρμού ή ψευδαρμού, χωρίς την δαπάνη 

προμηθείας και εφαρμογής των υλικών πληρώσεως.

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6370: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Δέκα λεπτά € 2,10
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ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.02-Α3.3Αρθρο3

 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλονής- Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, 

ηλεκτροσυγκολλητές, 

Εσχάρες χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-

07-

01-02 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές"

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752)

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως 

τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου 

έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση 

στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη 

συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφισταμένων 

κατασκευών 

(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση 

τους 

πίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση 

αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 

αποδεκτή 

επιμέτρηση με ζύγιση.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6752: 100,00%

Ευρώ : Τρία και Δέκα λεπτά € 3,10
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ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.03-Α3.4Αρθρο4

 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.-Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 

αντοχής 

120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916- Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm 

(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3)

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 

όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 

σκυρόδεμα 

ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο 

στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι

[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπου 

"καμπάνας" (bell-sochet pipes)

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 

στραγγιστήρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jackmg).

[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 

ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 

διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 

(beddmg factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 

επιτρεπόμενο 

βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια 

μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου 

έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που 

απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρείας ή ελαφρός κυκλοφορίας, 

εκτός 

καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 

κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 

χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 

καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 

του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 

μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 

παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων 

τσιμέντου 

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 

συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό 

εποξειδικής 

βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 

μονάδας κατά 10%.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
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τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειράς) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916, με

τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 

μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η 

εφαρμογή 

του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 

μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη 

μηκοτομικής κλίσης.

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και 

επανενεπίχωσης 

του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 

αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται 

στο 

παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 

φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο 

τσιμεντοσωλήνων, 

ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6551.3: 100,00%

Ευρώ : Σαράντα ένα και Είκοσι λεπτά € 41,20
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ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.04-Α3.5Αρθρο5

 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.-Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 

αντοχής 

120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916- Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm 

(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.4)

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 

όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 

σκυρόδεμα 

ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο 

στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι

[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπου 

"καμπάνας" (bell-sochet pipes)

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 

στραγγιστήρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jackmg).

[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 

ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 

διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 

(beddmg factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 

επιτρεπόμενο 

βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια 

μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου 

έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που 

απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρείας ή ελαφρός κυκλοφορίας, 

εκτός 

καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 

κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 

χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 

καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 

του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 

μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 

παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων 

τσιμέντου 

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 

συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό 

εποξειδικής 

βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 

μονάδας κατά 10%.

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



Σελί δα  54 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειράς) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916, με

τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 

μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η 

εφαρμογή 

του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 

μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη 

μηκοτομικής κλίσης.

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και 

επανενεπίχωσης 

του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 

αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται 

στο 

παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 

φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο 

τσιμεντοσωλήνων, 

ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6551.4: 100,00%

Ευρώ : Πενήντα επτά € 57,00
 



Σελί δα  55 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.05-Α3.6Αρθρο6

 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.-Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 

αντοχής 

120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916- Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm 

(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5)

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 

όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 

σκυρόδεμα 

ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο 

στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι

[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπου 

"καμπάνας" (bell-sochet pipes)

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 

στραγγιστήρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jackmg).

[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 

ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 

διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 

(beddmg factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 

επιτρεπόμενο 

βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια 

μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου 

έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που 

απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρείας ή ελαφρός κυκλοφορίας, 

εκτός 

καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 

κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 

χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 

καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 

του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 

μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 

παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων 

τσιμέντου 

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 

συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό 

εποξειδικής 

βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 

μονάδας κατά 10%.

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



Σελί δα  56 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειράς) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916, με

τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 

μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η 

εφαρμογή 

του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 

μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη 

μηκοτομικής κλίσης.

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και 

επανενεπίχωσης 

του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 

αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται 

στο 

παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 

φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο 

τσιμεντοσωλήνων, 

ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6551.5: 100,00%

Ευρώ : Εβδομήντα δύο € 72,00
 



Σελί δα  57 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΔΡ ΚΠΤ-16.07.01-Α3.7Αρθρο7

 Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του 

καταστρώματος της οδού.- Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου. 

(Κωδικός Αναθεώρησης 50% x ΥΔΡ 6327 + 50% x ΥΔΡ 6301)

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση λόγω 

καθίζησης 

του φρεατίου υδροσυλλογής, με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της

- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσμένων σκυροδεμάτων του τοιχώματος του φρεατίου 

υπό το 

πλαίσιο έδρασης

- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούμενης προσθήκης επί των 

τοιχίων του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρμογής με την στάθμη της οδού.

- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέματος με εποξειδική 

συγκολλητική ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης με το νέο σκυρόδεμα.

- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόμενη στάθμη με 

χρήση 

ανθεκτικών υποθεμάτων και η διάστρωση και συμπύκνωση του νέου σκυροδέματος 

κατηγορίας C16/20 η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέματος 

έδρασης της εσχάρας, ο καθαρισμός και η προετοιμασία της νέας επιφάνειας 

έδρασης 

με εποξειδικές ρητίνες, το καλούπωμα και η έγχυση νέου σκυροδέματος κατηγορίας 

C16/20

- Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκέντρωση και αποκομισή των προϊόντων 

αποξήλωσης και τυχόν αχρήστων υλικών.

Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θραύσεως) τιμολογείται ιδιαίτερα με 

βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής:

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6327: 50,00%, ΥΔΡ 6301: 50,00%

Ευρώ : Ογδόντα δύο € 82,00
 



Σελί δα  58 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΔΡ ΚΠΤ-16.07.02-Α3.8Αρθρο8

 Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του 

καταστρώματος της οδού.- Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου 

(Κωδικός Αναθεώρησης 50% x ΥΔΡ 6327 + 50% x ΥΔΡ 6301)

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση λόγω 

καθίζησης 

του φρεατίου υδροσυλλογής, με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της

- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσμένων σκυροδεμάτων του τοιχώματος του φρεατίου 

υπό το 

πλαίσιο έδρασης

- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούμενης προσθήκης επί των 

τοιχίων του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρμογής με την στάθμη της οδού.

- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέματος με εποξειδική 

συγκολλητική ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης με το νέο σκυρόδεμα.

- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόμενη στάθμη με 

χρήση 

ανθεκτικών υποθεμάτων και η διάστρωση και συμπύκνωση του νέου σκυροδέματος 

κατηγορίας C16/20 η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέματος 

έδρασης της εσχάρας, ο καθαρισμός και η προετοιμασία της νέας επιφάνειας 

έδρασης 

με εποξειδικές ρητίνες, το καλούπωμα και η έγχυση νέου σκυροδέματος κατηγορίας 

C16/20

- Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκέντρωση και αποκομισή των προϊόντων 

αποξήλωσης και τυχόν αχρήστων υλικών.

Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θραύσεως) τιμολογείται ιδιαίτερα με 

βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής:

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6327: 50,00%, ΥΔΡ 6301: 50,00%

Ευρώ : Τριάντα και Ενενήντα λεπτά € 30,90
 



Σελί δα  59 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.07-Α3.9Αρθρο9

 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.-Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 

αντοχής 

120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916- Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 

(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7)

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 

όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 

σκυρόδεμα 

ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο 

στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι

[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπου 

"καμπάνας" (bell-sochet pipes)

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 

στραγγιστήρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jackmg).

[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 

ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 

διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 

(beddmg factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 

επιτρεπόμενο 

βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια 

μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου 

έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που 

απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρείας ή ελαφρός κυκλοφορίας, 

εκτός 

καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 

κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 

χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 

καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 

του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 

μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 

παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων 

τσιμέντου 

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 

συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό 

εποξειδικής 

βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 

μονάδας κατά 10%.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
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τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειράς) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916, με

τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 

μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η 

εφαρμογή 

του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 

μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη 

μηκοτομικής κλίσης.

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και 

επανενεπίχωσης 

του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 

αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται 

στο 

παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 

φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο 

τσιμεντοσωλήνων, 

ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6551.7: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν σαράντα τέσσερα € 144,00
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ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-8.3-Α4.1Αρθρο1

 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, 

με 

υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541)

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήμανσης οδών, με 

ανακλαστικό 

υπόβαθρο από μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασμένων σύμφωνα 

με το 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

"Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AIMg2 

ελάχιστου πάχους 3 mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από 

αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και 

σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής 

αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από μεμβράνη 

μαύρου 

χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό (γκρι) 

και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και την 

ημερομηνία κατασκευής της

 . η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και 

ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της

 . τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα 

γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461.

 . η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση 

τοποθέτησης, 

κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών

 . η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης

 . η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση 

αυτού (όταν απαιτείται)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6541: 100,00%

Ευρώ : Ενενήντα δύο € 92,00
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.3-Α4.2Αρθρο2

 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541)

Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:

α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 0,60 m

β. οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 m

γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,40 m

δ. τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,45 m

ε. κυκλικές διαμέτρου 0,45 m

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων 

με 

αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου II, κατασκευασμένων σύμφωνα με 

το 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού 

περιεχομένου (ΠΣΠ)"

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

 . η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξης της,

 . η προσκόμιση της στην θέση τοποθέτησης

 . και η στερέωση της επί του ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6541: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 34,50
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.1-Α4.3Αρθρο3

 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2 ") 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 

10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm 

(σπειρώματος: thread size R = 1 1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), 

μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης 

πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη 

στέψης 

για την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος "Π" (ανάλογα με τον τύπο 

της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης 

ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής 

(περιλαμβάνεται)

 . η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και 

διαμέτρου 30 cm

 . η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραμένει 

κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 1/2").

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2653: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα ένα και Δέκα λεπτά € 31,10
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τίτλος  έργου:

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 100/2020

Μερική Ολική

1 Απόβλητα εκσκαφών 17 05 04 tn 268,00 2,00 536,00 

2
Απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης 
σκυροδέματος

10 13 10 tn 28,35 2,00 56,70 

3 Απόβλητα ορυκτής ασφάλτου 10 13 10 tn 32,9 2,00 65,80 

658,50 658,50

118,53

777,03

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Α.Τ. Κατηγορίες ΑΕΚΚ
Αντιστοίχιση με 
κωδικούς ΕΚΑ

Μον. 
Μετρ.

Ποσό-
τητα

Τέλος 
εισόδου 

(€/tn)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Δαπάνη έργου (€)

ΣΥΝΟΛΟ

«Αποκατάσταση ζημιών στην 
διαδημοτική οδοποιία που 
προκλήθηκαν από τον κυκλώνα 
ΖΟΡΜΠΑ (ΦΑΣΗ II)

777,03

186,49

963,52

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαρία Σταυροπούλου

Αρχιτέκτων ΜηχανικόςΠολιτικός Μηχανικός ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

Τμημάτος Τ.Υ.

Αγγελική Βοντίτσου Κωνσταντίνος Βέργος

Η Προϊσταμένη της Δ/νσηςΟ Προϊστάμενος

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

O Συντάξας

Πύλος 18-11-2020 Πύλος ……..

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α (24%).:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Πύλος …………….....
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                    

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                    

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                    

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -

ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ ΖΟΡΜΠΑ 

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ ΖΟΡΜΠΑ 

(ΦΑΣΗ ΙΙ)

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ ΖΟΡΜΠΑ 

(ΦΑΣΗ ΙΙ)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 100/2020

Αρθρα Προδιαγραφών ΕΤΕΠ Εργου

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος1

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00Διάστρωση σκυροδέματος2

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00Συντήρηση σκυροδέματος3

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος4

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος5

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών6

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος7

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00Ικριώματα8

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)9

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος10

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01-00Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων11

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων12

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-05-00-00Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων13

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-01-00Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων14

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-01-00Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με 

σκυρόδεμα

15

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά16

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-01Ασφαλτική προεπάλειψη17

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-07-00Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης18

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-01-00Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων19

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-05-02-01Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος20

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-07-01-02Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές21

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα22

                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

                                           Δ/ΝΣΗΣ Π.-Δ.&Π.Ζ. 

                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

                                           Δ/ΝΣΗΣ Π.-Δ.&Π.Ζ. 

                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

                                           Δ/ΝΣΗΣ Π.-Δ.&Π.Ζ. 

                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

                                           Δ/ΝΣΗΣ Π.-Δ.&Π.Ζ. 

                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

                                           Δ/ΝΣΗΣ Π.-Δ.&Π.Ζ. 

ΒΟΝΤΙΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ      ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     ΣΤΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

                                           Δ/ΝΣΗΣ Π.-Δ.&Π.Ζ. 

ΒΟΝΤΙΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ      ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     ΣΤΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ   ΑΡΧITΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος,18/11/2020     Πύλος,.../.../2020    Πύλος,.../.../2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

                                           Δ/ΝΣΗΣ Π.-Δ.&Π.Ζ. 

ΒΟΝΤΙΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ      ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     ΣΤΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ   ΑΡΧITΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                             

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                             

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                             

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -

ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ 

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ 

ΖΟΡΜΠΑ (ΦΑΣΗ ΙΙ)

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ 

ΖΟΡΜΠΑ (ΦΑΣΗ ΙΙ)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 100/2020

Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες 1

1.1-ημιβραχώδες ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 2

στρώσεων οδοστρωσίας  

σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός  

1.2του ορίου των γενικών εκσκαφών ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-Α

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες 3

1.3- ημιβραχώδες ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-01-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.1.Μ-Α

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 4

άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους  

1.4κρουστικού εξοπλισμού ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01 ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.Μ-Α

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου 5

τριγωνικής διατομής ή τάφρου  

1.5ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14-Α

Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους 6

1.6έδαφος ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-16.Μ-Α

1.7Κατασκευή επιχωμάτων ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-01-007 ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-20-Α

Εργασία μόρφωσης, ισοπέδωσης και 8

συμπύκνωσης του καταστρώματος της  

1.8οδού ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01-00 ΟΔΝ ΣΧΕΤ.ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α

1.9Διάστρωση προιόντων εκσκαφής ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-05-00-009 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.16-Α

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 1

2.1και τάφρων πλάτους έως 5,0 m ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α

Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-002

στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 

2.2 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.1.1-Α

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-003

εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

σκυρόδεμα C12/15 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 

2.4 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.2-Α

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-004

τάφρων, στρώσεων προστασίας ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

σκυρόδεμα C16/20 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 
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Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 

2.5 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-Α

Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-005

γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 

2.6 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.2-Α

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-006

ορθογωνικές τάφροι κλπ) με ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

σκυρόδεμα C16/20 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 

2.7 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.4-Α

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 7

2.8B500C εκτός υπογείων έργων ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Α

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 8

2.9εκτός υπογείων έργων ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Α

2.10Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-01-009 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού 10

2.11πάχους ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου 11

2.12πάχους 0,10 m ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-Α

2.13Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-0012 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α

2.14Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-0013 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α

2.15Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας14 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-6-Α

2.16Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη15 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α

2.17Ασφαλτική προεπάλειψη ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-0116 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α

2.18Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη17 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού 18

2.19πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Α

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 19

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με  

2.20χρήση κοινής ασφάλτου ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Κοπή αρμών κατασκευών από 1

σκυρόδεμα με αρμοκόφτη Κοπή αρμών  

3.1συστολοδιαστολής ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-05-02-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-10.01.01-Α

Κοπή αρμών κατασκευών από 2

σκυρόδεμα με αρμοκόφτη Κοπή  

3.2ψευδαρμών ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-05-02-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-10.01.02-Α

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 3

3.3χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-07-01-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.02-Α

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 4

εγκατάστασης και τοποθέτηση  



Σελίδα  3

Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων  

αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής  

3.4διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.03-Α

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 5

εγκατάστασης και τοποθέτηση  

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων  

αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής  

3.5διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.04-Α
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εγκατάστασης και τοποθέτηση  
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αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής  

3.6διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.05-Α

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων 7

υδροσυλλογής με την στάθμη και  

επίκλιση του καταστρώματος της  

οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του  

3.7φρεατίου. ΥΔΡ ΚΠΤ-16.07.01-Α

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων 8

υδροσυλλογής με την στάθμη και  

επίκλιση του καταστρώματος της  

οδού. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα  

3.8του φρεατίου ΥΔΡ ΚΠΤ-16.07.02-Α

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 9

εγκατάστασης και τοποθέτηση  

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων  
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Στύλος πινακίδων από γαλβαν. 3
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ΓΕΝΙΚΗ -ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1. Αντικείμενο της Συγγραφής  -  Ορισμοί 

Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό με τους όρους  των λοιπών συμβατικών τευχών και με τα σχέδια και διαγράμματα που έχουν 
εγκριθεί από τον Εργοδότη θα εκτελεστεί  η κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στην 
διαδημοτική οδοποιία που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑ (ΦΑΣΗ II)  
Οι όροι  που χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη θα έχουν την ακόλουθη σημασία : 

α. Ο όρος "Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας ή "Εργοδότης", σημαίνει τον Δήμο Πύλου Νέστορος 

β. Ο όρος "Επιβλέπων" που μπορεί να αναφερθεί και ως "Επίβλεψη" ή "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" ή 
"Διευθύνουσα Υπηρεσία" σημαίνει την Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου που είναι η Διεύθυνση Δόμησης, 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου Νέστορος. 

γ. «Προϊσταμένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Πύλου  
Νέστορος, που αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κατάρτιση 
των όρων της σύμβασης που εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, αποφασίζει για οποιαδήποτε μεταβολή 
των όρων της Σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής. Οι διοικητικές πράξεις της Προϊσταμένης Αρχής 
υπόκεινται στην έγκριση των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων. 

δ. Ο όρος "Ανάδοχος" ή "Εργολάβος", σημαίνει το αντισυμβαλλόμενο μέρος, εργολάβο δημοσίων έργων, που 
αναλαμβάνει έπειτα από δημοπρασία την εκτέλεση των εργασιών που καθορίζονται από τα Συμβατικά 
Τεύχη. Επίσης τους τυχόν νόμιμους εκπροσώπους του, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους να ενεργούν για 
λογαριασμό του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

ε. Ο όρος "Σύμβαση" ή ‘’Εργολαβία’’ ή "Συμβατικά Τεύχη" σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ  της Προϊσταμένης 
Αρχής και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2. 

στ. Ο όρος "Ε.Σ.Υ." σημαίνει την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Άρθρο 2. Συμβατικά  Τεύχη- Σύμβαση 

Σαν συμβατικά στοιχεία της σύμβασης ορίζονται αυτά που αναφέρονται στην διακήρυξη του έργου και ισχύουν 
με την ίδια σειρά προτεραιότητας. Η σειρά αύτη αποδίδεται κατωτέρω. 

1) Το συμφωνητικό. 

2) Η Διακήρυξη του έργου 

3) Η ΟικονομικήΠροσφορά 

4) ΤοΤιμολόγιο Δημοπράτησης 

5) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6)  Τεχνική Περιγραφή. 

7) Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

8) Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου. 

9) Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
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Άρθρο 3. Ισχύουσες διατάξεις, Κανονισμοί  & Προδιαγραφές 

Ισχύουν οι ακόλουθοι Νόμοι και Διατάξεις : 

1) Ο Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών».  

2) Οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται ρητά στην Διακήρυξη του έργου  

3) Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 
έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (τα ισχύοντα άρθρα). 

4) Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης , 
Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων με θέμα “ Έγκριση τετρακοσίων 
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) , με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα 
τα Δημόσια έργα.” καθώς  και η συνοδευτική εγκύκλιος 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-2012.  

5) Η Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με θέμα: Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα 
εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)" 

6) Η ΚΥΑ Υπουργείων Ανάπτυξης και ΥΠΥΜΕΔΙ υπ' αριθ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 

7) Γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος, …) που διέπει την εκτέλεση 
του έργου της παρούσας σύμβασης έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Άρθρο 4. Σύμβαση Κατασκευής Έργου-Αντικείμενο Εργασιών 

Η Σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τα άρθρα 135, 136 και 316 του Ν.4412/16 με την υπογραφή συμφωνητικού 
που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο Πρωτόκολλο  του  Εργοδότη. 

Το Συμβατικό Αντικείμενο συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την Σύμβαση και τα αναπόσπαστα Συμβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών 
περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: 

1) Η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

2) Η σύνταξη, προγραμμάτων, μεθοδολογιών, επιμετρήσεων και λοιπών τευχών και εγγράφων που 
προβλέπονται από τα τεύχη δημοπράτησης. 

3) Η συντήρηση του έργου, όπως προβλέπεται στη σύμβαση. 

Άρθρο 5. Χρόνος εγγύησης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί το έργο σε καλή 
κατάσταση, συντηρώντας το, επισκευάζοντάς το και επανορθώνοντας με δαπάνη του βλάβες ή φθορές από 
συνηθισμένη χρήση, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακούς από την ημερομηνία έγκρισης της βεβαίωσης 
περαίωσης του έργου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/16.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται 
σε ποσοστό  5 % επί της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ.  

Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία έχουν ισχύ εκτός των παραπάνω και οι ειδικές ρυθμίσεις 
του άρθρου 140 του ν.4012/16. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/16 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 
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Άρθρο 6. Απαλλοτριώσεις 

Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου δε θα απαιτηθούν απαλλοτριώσεις κατά την κατασκευή του από τον ΚτΕ 

Άρθρο 7. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) 

Δεν προβλέπεται 

Άρθρο 8. Έναρξη εργασιών. Υπεύθυνος του Έργου 

Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών από την οποία αρχίζουν οι προθεσμίες του έργου συμπίπτει με την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος εγκαθιστά τον πληρεξούσιο εκπρόσωπό του για τη διεύθυνση του έργου, αποδεκτό από την 
υπηρεσία,  στον τόπο του έργου με μόνιμη διαμονή στην περιοχή των έργων, εκείνον που όρισε σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης. Τα τυπικά προσόντα του εν λόγω εκπροσώπου του 
Αναδόχου θα είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 135 και 139 του Ν.4412/16.Η Αναθέτουσα Αρχή / 
Αναθέτων Φορέας δικαιούται με απόλυτη κρίση της να κάνει αποδεκτό ή όχι τον αντιπρόσωπο και να απαντήσει 
σχετικά. Σε αρνητική απάντηση ο Ανάδοχος οφείλει το ταχύτερο να ορίσει άλλον κατάλληλο αντιπρόσωπο. 
Μέχρι τότε επί τόπου του έργου θα βρίσκεται ο Ανάδοχος. 

Άρθρο 9. Επίβλεψη των έργων 

Η εκτέλεση των έργων θα γίνει υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης  και Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Πύλου Νέστορος.   Ο έλεγχος των εκτελούμενων έργων θα γίνεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του 
άρθρου 136, του 138, του 142, του 146 του Ν.4412/16. Η άσκηση επίβλεψης σε καμία περίπτωση δεν μειώνει 
τις ευθύνες του  αναδόχου για  την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την σύμβαση. 

Η Υπηρεσία Επίβλεψης ορίζει εντός δέκα (10) ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης τον επιβλέποντα 
μηχανικό του έργου και τις επιτροπές παραλαβής αφανών εργασιών, παραλαβής φυσικού εδάφους και 
χαρακτηρισμού εδαφών όπως ορίζονται στα άρθρα 136, 151 του Ν.4412/16, και οι αποφάσεις αυτές 
κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. 

Άρθρο 10. Υπεργολαβίες και Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες. 

Η Σύναψη μίσθωσης έργου μεταξύ του Αναδόχου και τρίτης Εργοληπτικής Επιχείρησης μπορεί να γίνει σύμφωνα 
με το άρθρο 165, 166,  336 του Ν.4412/16 και των οριζομένων στο άρθρο 25 της Διακήρυξης. 

Άρθρο 11. Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης του έργου 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται με την προσφορά του ότι μελέτησε πλήρως τη φύση και την τοποθεσία των έργων, τις 
γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσον αφορά τις συνθήκες εξεύρεσης, μεταφοράς απόθεσης και 
αποθήκευσης υλικών, την ύπαρξη εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, το ευμετάβλητο των 
καιρικών συνθηκών, το ενδεχόμενο πλημμύρων των χειμάρρων και γενικά όλες τις φυσικές συνθήκες στην 
περιοχή των έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση, του εδάφους και υπεδάφους, το είδος, ποιότητα και 
ποσότητα των πάνω και κάτω από το έδαφος δυνατό να συναντηθούν υλικών και νερών, το είδος και τα μέσα 
που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την περίοδο των εργασιών και όποια άλλα ζητήματα που με 
οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν, σε συνδυασμό με τη σύμβαση, τις εργασίες ή το κόστος τους. 
Ειδικά μελέτησε και έλαβε υπόψη του στην προσφορά τον φόρτο και τις συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων 
και την ύπαρξη και λειτουργία των έργων και δικτύων κοινής ωφελείας (αγωγούς, αποχετευτικά γενικά, ΔΕΗ, 
ΟΤΕ κ.λ.π.). Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν με 
τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα 
γίνονται με γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας 
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ή με κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσματα συσκέψεων κ.λ.π. θα ανακεφαλαιώνονται σε 
ενημερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 

Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι αναμένονται παρεμβολές από άλλους Αναδόχους άλλων έργων και για τον λόγο 
αυτό έλαβε υπόψη του αυτές τις επιβαρύνσεις στις συμβατικές τιμές προσφοράς και στο αναλυτικό πρόγραμμα 
κατασκευής και ότι καμία τέτοια παρεμβολή θα αποτελέσει βάση για πρόσθετη αποζημίωση του Αναδόχου. Ο 
Ανάδοχος θα συνεργάζεται με όλους τους άλλους Αναδόχους κάτω από τις οδηγίες της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. και αναλαμβάνει  την υποχρέωση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/16 να 
μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι 
δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και 
εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά 
ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών.  

Για τον έλεγχο υφιστάμενων αγωγών δικτύων κλπ, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει λεπτομερή ειδική έκθεση και 
κατασκευαστικά σχέδια, που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της. Η ειδική έκθεση αυτή 
και τα σχέδια θα συνοδεύουν το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών. Στις εργασίες αυτές  περιλαμβάνονται όλες 
αυτές που είναι απαραίτητες  για την εκτροπή ή διευθέτηση και γενικά τον έλεγχο των υφιστάμενων αγωγών 
δικτύων ή χειμάρρων κλπ χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία τους. Οι εργασίες για τον έλεγχο των υφιστάμενων 
αγωγών (ύδρευσης, αποχέτευσης, ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ) όπως πιο πάνω προδιαγράφεται θα αρχίσουν πριν από την 
έναρξη των εργασιών των έργων που θα κατασκευαστούν και θα τελειώσουν μετά την αποπεράτωση των 
εργασιών και την τελική αποκατάσταση των σκαμμάτων.  

Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Επιβλέπων έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του Αναδόχου την 
εγκεκριμένη οριστική μελέτη του έργου. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κάνει καλή και πιστή εκτέλεση των 
εγκεκριμένων σχεδίων και τευχών και δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη εντολή της Επίβλεψης, να 
τα τροποποιήσει.  Ο Ανάδοχος οφείλει σε κάθε περίπτωση που κρίνει ότι μεταβολή σχεδίου της εγκεκριμένης 
μελέτης θα απέβαινε από τεχνική και οικονομική άποψη σε όφελος του έργου, να το γνωρίσει στον 
Επιβλέποντα, ο οποίος μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει την προτεινόμενη μεταβολή. 

Άρθρο 12. Τεχνική διεύθυνση του έργου - Προσωπικό του Αναδόχου 

Η τεχνική διεύθυνση του έργου γίνεται σύμφωνα διέπεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 του 
Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί μέσω του εκπροσώπου που έχει ορίσει, σύμφωνα με το 
άρθρο 9(έναρξη εργασιών) της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο εκτελέσεως του έργου, γραφείο στελεχωμένο με 
ειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό  ήτοι αποδεκτό από την υπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) τεχνικό  

διπλωματούχο Πολιτικό ή Αγρονόμο – Τοπογράφο μηχανικό ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή πτυχιούχο 

ανωτάτου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) αντίστοιχης ειδικότητας, που χρειάζεται για τη διεύθυνση 
και παρακολούθηση του έργου, το οποίο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ζητηθεί θα είναι στη διάθεση της 
Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων που θα είναι 
εξουσιοδοτημένα να αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφερομένους κατά την απουσία τους. Οι επιστάτες και 
εργοδηγοί του Αναδόχου πρέπει να είναι ικανοί να τον βοηθούν στην εκτέλεση των έργων, τις επιμετρήσεις κλπ. 
Οι εργατοτεχνίτες πρέπει να έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα για το σκοπό για τον οποίο 
χρησιμοποιούνται. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται 
δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου. 

Άρθρο 13. Συμμόρφωση Αναδόχου προς την σύμβαση και τις διαταγές της Υπηρεσίας 
Επίβλεψης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και των λοιπών 
στοιχείων της εργολαβίας, όπως και με τις έγγραφες διαταγές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος δεν 
έχει καμία υποχρέωση να συμμορφώνεται στις διαταγές που του δίνονται προφορικά αλλά μόνο στις έγγραφες 



ΕΣΥ  έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στην διαδημοτική οδοποιία που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑ (ΦΑΣΗ II) » 
-7-

διαταγές ή σε υπηρεσιακά σημειώματα του Επιβλέποντα μηχανικού που επικυρώνονται με σχετικά έγγραφα της 
Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας. 

Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 138, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των 
έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή 
αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση 
κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση. Αν 
η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για τις 
εργασίες που έχει εκτελέσει, σύμφωνα με την εντολή της επίβλεψης μέχρι τη λήψη της εντολής της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Άρθρο 14. Πηγές Αδρανών Υλικών. Διάθεση πλεοναζόντων. 

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παρ. 5,10 & 11 του  άρθρου 138 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει με δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν 
για την εκτέλεση του έργου.  

Τα αδρανή υλικά  που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι θραυστά υλικά λατομείου. Ο Εργοδότης δεν 
αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων κατάλληλων για την παραγωγή υλικών προς 
χρήση του Αναδόχου στο έργο, πρέπει συνεπώς αυτός στις τιμές που θα προσφέρει για την κατασκευή του 
έργου να συμπεριλάβει όλες τις από οιονδήποτε λόγο απαιτούμενες δαπάνες για την προμήθεια από λατομεία, 
ορυχεία, κ.λ.π. των αναγκαιούντων αδρανών υλικών, ή για τη μίσθωση ή αγορά εκτάσεων προς παραγωγή των 
υλικών αυτών. 

Επίσης στις τιμές προσφοράς του, πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες, κατασκευής και συντήρησης οδών 
προσπέλασης, μεταφορών των υλικών από οποιαδήποτε πηγή και αν λαμβάνονται κ.λ.π., μη αναγνωριζόμενης 
ουδεμίας αξίωσης του αναδόχου για πληρωμή άλλης αποζημίωσης λόγω  πρόσθετων τυχόν μεταφορών ή 
δυσμενών συνθηκών μίσθωσης λατομείων, ορυχείων, κ.λ.π., αποκάλυψης και δημιουργίας ή εκμετάλλευσης 
αυτών κ.λ.π. 

Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα διαστρώνονται, μετά από υποβολή προτάσεως από τον ανάδοχο σε 
κατάλληλους χώρους και μετά από σχετική έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν είναι 
δυνατή η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε προεγκριθέντες χώρους, ο Ανάδοχος οφείλει να εξεύρει και να 
χρησιμοποιήσει άλλους κατάλληλους χώρους, με την έγκριση της υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

Άρθρο 15. Ποιότητα υλικών  - Έλεγχος 

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 138,159, 208 & 221 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για την 
εκτέλεση του έργου.. 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να εκπληρώνουν τους όρους των αντίστοιχων ισχυουσών 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών. Επίσης πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά κατά ΕΛΟΤ ή/και ISOτα οποία 
κατατίθενται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία .  

Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν. Υλικά και άλλα είδη που 
χρησιμοποιούνται χωρίς τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά και έγκριση θα απορρίπτονται, εφόσον διαπιστωθεί 
η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα παίρνονται έγκαιρα από τον 
Ανάδοχο πριν από τη χρήση και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία. Στην συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγματα 
θα στέλνονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών. Γι αυτό θα συσκευάζονται 
κατάλληλα, με την αναγραφή του ονόματος του υλικού και του εργοστασίου και τα υλικά εμπορίου και για τα 
αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης, την ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το όνομα του Αναδόχου, 
καθώς και ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης 
αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. Κάθε σχετική δαπάνη θα επιβαρύνει 
τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του. 
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Αν κατά την κατασκευή του έργου  η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία η μη 
χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η 
καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις 
εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η 
ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται 
στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου.  

Άρθρο 16. Έλεγχοι – Δοκιμές Κατασκευών 

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβαίνει όποτε κρίνει σκόπιμα και με δαπάνη του Αναδόχου σε ελέγχους και 
δοκιμές των κατασκευών, ώστε να διαπιστώνει μεταξύ των άλλων την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα 
αυτών.  

Άρθρο 17. Μηχανικός εξοπλισμός 

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4412/2016 και παρ. 4 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δική του ευθύνη και δαπάνη όλο τον μηχανικό εξοπλισμό που θα 
απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου.  

Ο μηχανικός εξοπλισμός που θα διατεθεί από τον Εργολάβο θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και η 
συντήρησή του θα γίνεται κανονικά. Ο αριθμός και οι αποδόσεις των μηχανημάτων θα καθοριστούν με 
λεπτομέρεια στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που θα συνταχθεί και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
22Δτης διακήρυξης του έργου. 

Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα μηχανικά κ.λ.π. μέσα που 
εισκομίστηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε 
δεκαήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό 
εξοπλισμό κ.λ.π. σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και 
διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του 
λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, 
φορητές κλίμακες, κλπ)  σύμφωνα με το κάθε φορά ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), 
Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: το ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 
155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, 
ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35)).   

Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το 
ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:  

 Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  

 Άδεια κυκλοφορίας  

 Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

 Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

 Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 
8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος 
συνοδεύει τον χειριστή.  

 Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή 
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων 
σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  

 Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο 
βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).  
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Άρθρο 18. Προθεσμία Αποπεράτωσης- Χρονοδιάγραμμα- Ενδεικτικές/Αποκλειστικές 
Τμηματικές Προθεσμίες- Αναλυτικό Πρόγραμμα- Ημερολόγιο - Πρόοδος των εργασιών - Ποινικές 
ρήτρες 

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 145, 146 & 147 του ν. 4412/2016. 

Η ολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα  (180) ημερολογιακές ημέρες .  

Ο Ανάδοχος μέσα σε δέκα πέντε μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να υποβάλλει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση αναλυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα άρθρα 145 και 147 του Ν.4412/2016 
στο οποίο θα φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των έργων. Το πρόγραμμα αυτό θα συνταχθεί και υπό τύπο 
διαγράμματος προόδου έργων (διαγράμματα GANTT) έτσι ώστε να φαίνονται σαφώς τα τμήματα, η αξία τους 
(οικονομικό πρόγραμμα εκταμίευσης) και τα χρονικά όρια αποπεράτωσης του έργου, καθώς και τα μηχανικά 
μέσα που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε τμηματική προθεσμία. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να επιστραφεί στον 
εργολάβο εγκεκριμένο ή τροποποιημένο μερικά ή ολικά, μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υποβολή του.  
Στην περίπτωση που θα περάσει η δεκαπενθήμερη προθεσμία από την εγκατάσταση του Αναδόχου, χωρίς 
αυτός να υποβάλλει το παραπάνω αναλυτικό πρόγραμμα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ.2 του 
άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. 

Η έναρξη των εργασιών του έργου εκ μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των 30 ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνικών και εργατών και μηχανικά μέσα 
κατασκευής ή να εργασθεί υπερωριακά και τις Κυριακές και γιορτές και να καταρτίζει νυκτερινά συνεργεία, 
χωρίς να έχει δικαίωμα για το λόγο αυτό σε πρόσθετη αποζημίωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την 
εξασφάλιση της εκτέλεσης των έργων σύμφωνα προς το παραπάνω πρόγραμμα προόδου τους. Η Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, αν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου των έργων δεν είναι ικανοποιητικός και σύμφωνος με το πρόγραμμα 
εργασιών, μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων του, τις υπερωρίες τις 
εργάσιμες μέρες και τον αριθμό των μηχανημάτων και γενικά να πάρει όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για την 
επιτάχυνση της προόδου των έργων. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές εντολές της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδειγμένα αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
της εκτέλεσης των έργων κατά το παραπάνω πρόγραμμα, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωμα να καταγγείλει τη 
σύμβαση και να στερήσει τον Ανάδοχο από το δικαίωμα συνέχισης του έργου, σε εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/16. Η μη άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του  Εργοδότη, δεν  
απαλλάσσει  τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε υποχρέωση που προκύπτει από τη σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασιών και καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το άρθρο 
146 του Ν.4412/2016. Το ημερολόγιο θα πρέπει να συμπληρώνεται καθημερινά και να αναγράφονται σε αυτό, 
με συνοπτικό τρόπο, ιδίως:  

α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, 

β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε 
ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη, 

γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, καθώς και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του 
εργοδότη, 

δ) θέση και περιγραφή των εργασιών. Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή 
δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 

ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας, 

στ)αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού, 

ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης να καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις 
ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό, 

η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, 

θ)οι  εργαστηριακές δοκιμές, 
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ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, 
ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών, 

αα) οι  εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 

ββ) έκτακτα περιστατικά και 

γγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, 

δδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

Το ημερολόγιο τηρείται με μέριμνα του Αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και από εντεταλμένο 
όργανο της επίβλεψης. Το ένα (αποκοπτόμενο) φύλλο περιέρχεται στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) 
ημερών, με μέριμνα του εντεταλμένου οργάνου της επίβλεψης (εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης).  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών 
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον εργολάβο την 
τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, 
καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων.  

 

Άρθρο 19. Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές  στο έδαφος - Σχέδιο  εφαρμογής 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήματα και το κατάλληλο προσωπικό, που είναι αναγκαία για 
όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου. Ο 
Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε μόνιμη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μόνιμων 
υψομετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα τμήματα του έργου, όπως απαιτείται ή σύμφωνα με τις 
οδηγίες που θα του δοθούν (άρθρο 114, ΠΔ 696/74). 

Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την εφαρμογή στο έδαφος των εγκεκριμένων 
χαράξεων, γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την 
ακρίβεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά, μέσα και 
προσωπικό βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου δύναται να απαιτηθεί η σύνταξη σχεδίων, διαγραμμάτων και πινάκων, 
σχέδια εφαρμογής απαραίτητα τόσο για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών όσο και για την 
ευκολότερη παρακολούθησή τους. 

 Αν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών, διαπιστώσει την ανάγκη αποκλίσεων ή 
παραλλαγών από τα σχέδια, διαγράμματα, πίνακες και άλλα στοιχεία της Σύμβασης που του παραδόθηκαν από 
τον Εργοδότη, οφείλει να συμπεριλαμβάνει αυτές τις αποκλίσεις και παραλλαγές στα σχέδια εφαρμογής που θα 
υποβάλλει απαραίτητα και σχετική δικαιολογητική έκθεση, όπου θα τις περιγράφει και θα τις  δικαιολογεί 
λεπτομερειακά. Από τον Εργοδότη εξαρτάται η έγκριση των υποβαλλόμενων παραλλαγών ή αποκλίσεων, 
συνολικά ή μερικά οπότε γίνεται προσαρμογή των σχετικών όρων της σύμβασης που επικυρώνονται με 
έγγραφο από την Επιχείρηση. 

Η αποσιώπηση τέτοιων παραλλαγών ή αποκλίσεων ή η αναγραφή τους στα σχέδια χωρίς υποβολή της σχετικής 
δικαιολογητικής έκθεσης, καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 20. Χάραξη - Στοιχεία  υψομετρικά και Οριζοντιογραφικά. 

Με την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Ανάδοχος οφείλει να είναι έτοιμος ώστε, σε εφαρμογή της 
εγκεκριμένης μελέτης, να κάνει τμηματικά και σύμφωνα με τον πίνακα εργασιών και το αναλυτικό πρόγραμμα 
εκτελέσεως τη χάραξη, πασσάλωση, χωροστάθμηση κλπ των αξόνων κάθε είδους αγωγών που για την 
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τοποθέτησή τους πρόκειται να αρχίσει η εκτέλεση των εκσκαφών.  Οι εργασίες αυτές θα εκτελεσθούν από 
διπλωματούχο μηχανικό που θα προσληφθεί με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου.   

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβάλλει καμία αντίρρηση αν η χάραξη, για διάφορους λόγους, δεν ακολουθήσει 
την κατεύθυνση και διάταξη που ορίζει η εγκεκριμένη μελέτη. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να αποφασίσει 
τροποποίηση της χαράξεως κατά τμήματα οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.  Αν δεν υπάρχουν πυκνές σταθερές 
υψομετρικές αφετηρίες στην περιοχή των έργων, ο Ανάδοχος οφείλει να τις πυκνώσει. Ο προσδιορισμός των 
απόλυτων υψομέτρων των νέων αφετηριών θα γίνει με διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση από υπάρχουσες 
υψομετρικές αφετηρίες που θα δοθούν από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ 
των τοπογραφικών διαγραμμάτων της μελέτης και των πραγματικών στοιχείων του εδάφους, ο Ανάδοχος πρέπει 
να προσαρμόσει κατάλληλα τη χάραξη των αξόνων έπειτα από συνεννόηση με την επίβλεψη και παίρνοντας 
υπόψη τους κύριους αντικειμενικούς σκοπούς της μελέτης.   

Ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει τις απαιτούμενες λεπτομέρειες  και θα αναφέρει αριθμητικά τις απαραίτητες 
διαστάσεις και υψόμετρα.  Είναι υποχρεωμένος επίσης να εντοπίσει τις θέσεις των εγκαταστάσεων (υδρεύσεως, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου) που επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου.  Η αναγνώριση των στοιχείων, 
όπου υπάρχουν φρεάτια επισκέψεως, θα γίνεται μέσω των στομίων τους. Ο Ανάδοχος θα αποκαλύψει τα 
σκεπασμένα καλύμματα φρεατίων στις θέσεις όπου θα πληροφορηθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ότι 
υπάρχουν αγωγοί.   

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία επιπλέον αμοιβή για την αναγνώριση των στοιχείων από τα φρεάτια που 
υπάρχουν, τη σύνταξη σχεδίων για τα έργα που υπάρχουν γενικά και για τα σχέδια εκτελέσεως, επειδή η αμοιβή 
αυτή περιλαμβάνεται στις τιμές του Τιμολογίου.  Στις θέσεις που δεν υπάρχουν φρεάτια επισκέψεως, η 
αναγνώριση των τεχνικών στοιχείων θα γίνεται με ερευνητικές τομές. Οι ερευνητικές τομές θα γίνονται μόνον 
κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου για κάθε μία απ' αυτές  και  θα εκτελούνται μετά από έγγραφη εντολή της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα αποζημιώνονται σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου προσφοράς. Χωρίς 
εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας οι ερευνητικές τομές δεν θα αποζημιώνονται.   

Πριν από την εκτέλεση των ερευνητικών τομών ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση 
πίνακα των τομών των αγωγών.  Μετά την εκτέλεση των διερευνητικών τομών ο Ανάδοχος υποβάλλει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία σχέδια των τομών σε κατάλληλη κλίμακα, όπου θα παρουσιάζεται η θέση των τεχνικών 
στοιχείων-αγωγών κοινής ωφέλειας Κ.Ω.  τα  οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση των τομών. Ο αριθμός και η 
σωστή επιλογή των θέσεων των πιο πάνω τομών αφήνεται στην απόλυτη ευθύνη του Αναδόχου.  Η Υπηρεσία 
οφείλει να απαντήσει μέσα σε δεκαπέντε (15)  εργάσιμες  ημέρες  από την υποβολή   Όταν περάσει η προθεσμία 
αυτή θεωρείται ότι ο πίνακας έχει εγκριθεί.  

Άρθρο 21. Απομάκρυνση των  άχρηστων υλικών. 

Τα προϊόντα εκσκαφής και γενικά κάθε είδους άχρηστα υλικά που προέρχονται από κατεδαφίσεις, κατασκευές 
σχετικές με τις αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων κλπ, θα απομακρύνονται χωρίς καθυστέρηση. Τα άχρηστα 
υλικά θα απομακρύνονται έστω και τμηματικά, ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατό το χρονικό διάστημα 
υπάρξεως της ανωμαλίας στην κυκλοφορία πεζών, οχημάτων κλπ που προέρχεται από αυτό  

 Η εργασία απομακρύνσεως των προϊόντων εκσκαφής που περισσεύουν πρέπει να εκτελείται από τον Ανάδοχο 
χωρίς αντίρρηση και άσχετα από το αν η ποσότητα είναι μεγάλη ή μικρή. Οι θέσεις αποθέσεως των υλικών 
αυτών εγκρίνονται κάθε φορά από την αρμόδια αρχή.  Η δαπάνη απομακρύνσεως περιλαμβάνεται στην τιμή 
εκσκαφής. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(Α.Ε.Ε.Κ.) ισχύουν :  

 Ο Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης  αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. “  

 η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεύχος Β’) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” και 
ιδιαίτερα για τα δημόσια έργα η παράγραφος 3β του άρθρου 7 , καθώς και  
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 η  ερμηνευτική εγκύκλιος αυτής με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκύκλιος του Υπ. Περιβ. Ενεργ. &Κλιμ. Αλ. 
“Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των 
απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).  

Άρθρο 22. Πλημμελής κατασκευή των  έργων -  Κακοτεχνίες 

Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει 
ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι 
ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην 
αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, 
αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες 
δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες 
εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων 
εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. 

Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
170 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων γίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία (σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.4412/16) όταν οι 
εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο Ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον 
μία φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να 
έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου. 

Άρθρο 23. Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζομένων στο έργο 

O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο για προσωπικό του, ή το προσωπικό του φορέα 
του έργου, ή οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή 
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου (άρθρο 138 του Ν. 4412/2016)  και σύμφωνα 
με τους Νόμους,  Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την 
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται: 

 

 Το από 22-12-33(ΦΕΚ 406 Α/ 33 ) Π.Δ. και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/78 “Περί ασφαλείας εργατών 
και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων“ 

 Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίςεργασίαις ασχολουμένων 
μισθωτών" 

 Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) “Περί όπλων και εκρηκτικών υλών” 

 HY.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων 
περιοχών“ 

 Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών” 

 Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού” 

 HY.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός κατοικημένων 
περιοχών” 

 Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις 
ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.” 

  Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων” 

 Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 
εργασίας” 
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 Το Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89 
/655 /ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση απ’ τους 
εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/ 
656 /ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον χειρωνακτικό 
χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαiτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) “Προστασία των εργαζομένων απ’ τους κινδύνους που συνδέονται με 
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
90/340/ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή / και υγείας στην 
εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58 /ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ ΕΟΚ". 

 Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) “Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ". 

 Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή 
κινητά εργοτάξια έργων”, σε συμμόρφωση μετην οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ. 

Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη 
(στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 
Ο Ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από 
την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών 
αποζημιώσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο 
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Β΄ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και 
ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16 στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις 
ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε τριάντα ( 30 ) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού να καταθέσει στον 
ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα περιλαμβάνεται το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου που αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96. Σημειώνεται ότι 
απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας (Φ.Α.Υ.) 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας, καθώς και 
σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ) όπως π.χ., προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα 
πανωφόρια (για το χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, 
προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχημα 
του εργοταξίου, μάσκες διαφόρων τύπων, κ.λ.π. 

Ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να ασφαλίσει στο κατά περίπτωση ασφαλιστικό ταμείο όπως προβλέπεται από το 
Νόμο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των διατάξεων και κανονισμών των σχετικών με 
την εκτέλεση του έργου και την παροχή εργασίας ,όπως υποδεικνύονται στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ των συμβατικών 
τευχών της σύμβασης , έχει την ευθύνη για κάθε παράβαση και κατά συνέπεια βαρύνεται με την καταβολή 
προστίμων, αποζημιώσεων και όποιων άλλων ποσών του καταλογίζονται. 
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Άρθρο 24. Φύλαξη  υλικών, έργων, υπαρχουσών  κατασκευών και μέσων 

Ο Ανάδοχος οφείλει να φυλάγει με ευθύνη και δαπάνες του τα εφόδια και  υλικά που έχει στην κατοχή του και 
που  προορίζονται για την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για κάθε απώλεια ή θραύση ή φθορά 
αυτών και έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει.  

Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα εκτελούνται 
από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζημίωση. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν 
προφυλάσσει με επάρκεια υλικά, μηχανήματα, εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή 
δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο, με τη δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο, και θα κρατηθεί από 
όσα αυτός δικαιούται να λαμβάνει. 

Άρθρο 25. Προστασία  βλάστησης – περιβάλλοντος. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την λήψη μέτρων προστασίας  του  περιβάλλοντος. Οφείλει να τηρεί τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του παρόντος έργου και να 
συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Ο Ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την βλάστηση της περιοχής όπου εκτελείται το έργο και ευθύνεται 
για κάθε κόψιμο δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που δεν θα ήταν απαραίτητη για την εκτέλεση του 
έργου. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της), ο 
Ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα μπορούν να προκύψουν γι' αυτόν, είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν 
πριν από την εγκατάσταση του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή 
παράτασης προθεσμίας.   

Παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων όπως η έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος, η 
παράλειψη μέτρων προστασίας του κοινού, η καθυστέρηση στην αποκατάσταση φθορών σε άλλα δημόσια έργα 
ή κοινόχρηστα πράγματα επιβάλλουν στον ανάδοχο τις κυρώσεις του άρθρου 81 του Ν.3669/08. 

 

Άρθρο 26. Βλάβες στο έργο -  Βλάβες από ανώτερη  βία 

Μέχρι την οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός 
αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει 
μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, που θα 
διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει 
άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με 
οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το 
ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική μείωση του 
εργολαβικού ανταλλάγματος. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα 
έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, 
απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε 
οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας 
βίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/16. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.  

Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από ανώτερη βία στα έργα που εκτελούνται ή στα υλικά που βρίσκονται 
στο εργοτάξιο, ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα, με αναφορά του στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, που υποβάλλεται μέσα 
σε δέκα μέρες από τότε που συνέβη η ζημία, να αναφέρει το χρόνο που συνέβη η ζημία, την αιτία που την 
προκάλεσε, το είδος, την έκταση και την δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή της. Όσα ισχύουν για την 
αίτηση επανόρθωσης ζημιών από ανωτέρα βία ορίζονται στο άρθρο 157 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 27. Χρήση   έργου πριν από την  αποπεράτωση 

Ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να πάρει στην κατοχή του ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα του έργου έχει 
τελειώσει μερικά ή ολικά, μόνο μετά από διοικητική παραλαβή του (τμηματική) κατά τις διατάξεις του άρθρου 
169 του Ν.4412/16. 

Αν η κατοχή ή η χρήση αυτή καθυστερήσει την πρόοδο της εργασίας, τότε ο Εργοδότης χορηγεί ανάλογη 
παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου. 

Σε περίπτωση που η χρησιμοποίηση του έργου από τον Εργοδότη πριν από την αποπεράτωσή του συνεπάγεται 
πρόσθετες δαπάνες για τον Ανάδοχο, τότε ο Εργοδότης του καταβάλλει τις δαπάνες αυτές που πρέπει να είναι 
απόλυτα δικαιολογημένες. 

Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριν από την 
παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 157 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 28. Περιεχόμενο  των τιμών  του  Τιμολογίου 

Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών και ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα 
άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται: 

α. Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση  κάθε εργασίας, δηλαδή 
μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά,  η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε 
αιτία, οι δαπάνες παραλαβής  επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και    
τα ασφάλιστρά τους. 

β. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από 
εργοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθιά τους, 
ημεραργίες, ασφαλίσεις,    ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π. 

γ. Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας με τις  φορτοεκφορτώσεις και τις 
μεταφορές τους, με οποιοδήποτε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των έργων, 
καθώς και κάθε άλλου υλικού που δεν αναφέρεται ιδιαίτερα αλλά που ενδεχόμενα θα απαιτηθεί για  την 
πλήρη εκτέλεση των εργασιών. 

δ. Οι τυχόν δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζημιώσεις για την προσωρινή κατάληψη 
εκτάσεων για την μεταφορά και αποθήκευσή τους. 

ε. Τα έξοδα απόσβεσης, φθοράς, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 

στ. Γενικά κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ιδιαίτερα, αλλά που είναι απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του Τιμολογίου.  Καμία 
αποζημίωση ή αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως προς τις ποσότητες 
και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε εργασία, είτε ως προς τις τιμές 
των ημερομισθίων και υλικών, μετά την αποδοχή συμμετοχής του Αναδόχου στον διαγωνισμό. 

ζ. Οι δαπάνες εκτέλεσης ορισμένων εργασιών με τα χέρια εργατοτεχνιτών για  τις περιπτώσεις που η 
εκτέλεσή τους είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται με  μηχανήματα ή κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη 
εκτέλεση της εργασίας. 

Άρθρο 29. Ποσοστό γενικών εξόδων  και οφέλους  του Αναδόχου 

Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου που καθορίζεται σε δεκαοκτώ στα εκατό (18%)  της 
αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ), δεν περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου αλλά υπολογίζεται 
στο άθροισμα των τιμών προσφοράς και μπαίνει σε ιδιαίτερο κονδύλι στον προϋπολογισμό προσφοράς και 
στους λογαριασμούς πληρωμής του Αναδόχου (σύμφωνα με την παρ. 7.θ του άρθρου 53 του Ν. 4412/16). Στην 
έννοια του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου, που καταβάλλεται πάνω στην αξία των 
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εκτελούμενων έργων με τις ισχύουσες ή τις τιμές μονάδας, περιλαμβάνονται και οι δαπάνες σύνταξης των 
ειδικών εκθέσεων, σχεδίασης των σχεδίων εφαρμογής με προσαρμογή των σχεδίων της μελέτης στις μετρήσεις 
που έγιναν στο έδαφος με τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

λογαριασμού και έγκριση αυτού από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στο σύνολό της ή τμηματικά. 

 

Άρθρο 30. Σύνταξη μητρώου του έργου 

Η σύνταξη του Μητρώου του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε κάθε 
περίπτωση το Μητρώο πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα: 

1) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται: 

 Έκθεση σχετική με την μελέτη και κατασκευή του έργου 

 Έκθεση επί του τρόπου λειτουργίας και συντηρήσεως του έργου 

 Πίνακας απογραφής, όπου θα περιγράφονται κατά τρόπο περιληπτικό, τα επιμέρους τμήματα που 
συγκροτούν το όλο έργο  

 Απολογισμός του συνολικού κόστους του έργου. 

2) Τεύχος στοιχείων των υψομετρικών αφετηριών και τριγωνομετρικών σημείων(υψόμετρα - συντεταγμένες) 
με τις εξασφαλίσεις τους μαζί με σχέδια και φωτογραφίες που να δείχνουν τις θέσεις αυτών. 

3) Σχέδια έργων, όπως εκτελέστηκαν (asbuild). 

4) Τεύχη έργων, όπως εκτελέστηκαν, που συνοδεύουν τα παραπάνω σχέδια, με πίνακες που αφορούν 
ειδικότερα στοιχεία για τα κατασκευασθέντα δίκτυα – τεχνικά έργα . Αναλυτικά ανά δίκτυο θα πρέπει να 
υπάρχει Τεύχος εξασφαλίσεων (τρεις τουλάχιστον ανά σημείο), για τα καλύμματα των φρεατίων και τις 
ακραίες απολήξεις των δικτύων και Πίνακας, που περιλαμβάνει στοιχεία για τα φρεάτια, τους αγωγούς, τις 
παροχές με τα αντίστοιχα φρεάτια σύνδεσης, όπως επίσης και τις παροχές που δεν καταλήγουν σε φρεάτια. 

5) Τα καθοριζόμενα με λεπτομέρεια από την διαταγή του Υ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ.Α 20), όπως αυτή 
ισχύει σήμερα τις παρακάτω φωτογραφίες : 

i. Της προϋπάρχουσας κατάστασης στην περιοχή εκτέλεσης σημαντικών τεχνικών έργων. Αυτές θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία μαζί με τα δικαιολογητικά  της 1ης πιστοποίησης. 

ii. Σημαντικών φάσεων εκτέλεσης των εργασιών. Αυτές θα υποβάλλονται κατά τις ενδιάμεσες 
πιστοποιήσεις. 

iii. Του τελειωμένου έργου. Αυτές υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά της τελευταίας πιστοποίησης 
(πριν από τον τελικό λογαριασμό).   

6) Στο πίσω μέρος των φωτογραφιών θα αναγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου και άλλα στοιχεία 
που θα θεωρούνται απαραίτητα για να εξάρουν το έργο και την σκοπιμότητά του, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Επίβλεψης.  

7) Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του 
έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου, με κατάλληλη αρίθμηση και ταξινόμηση θα συνταχθούν σε δύο (2) 
αντίγραφα τα οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μόλις αποπερατωθεί το Έργο.  Οι δαπάνες για την σύνταξη 
του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου. Η 
εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, και επομένως δεν θα εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης, αν μετά το 
τέλος των εργασιών δεν υποβληθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου.  

Άρθρο 31. Επιμετρήσεις – Αφανείς Εργασίες 

Οι επιμετρήσεις γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 151 του Ν.4412/16. 

Στο τέλος κάθε μήνα, ο Ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που 
εκτελέσθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή 
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της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων 
εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση 
τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. 

Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στην Επιβλέπουσα  Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ημέρες (20) 
μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεώς τους χρονικού διαστήματος, αφού υπογραφούν από αυτόν με την 
ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». 
Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή των επιμετρήσεων από τον 
ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισμών, να εγκρίνει τις επιμετρήσεις 
και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιμετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή 
θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν. 
4412/16 και ο Ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, μπορεί να ασκήσει το προβλεπόμενο δικαίωμα της 
ένστασης. Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή 
τη διόρθωσή τους, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιμετρήσεις στον ανάδοχο μέσα στην πιο πάνω 
προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών και τον καλεί για την συμπλήρωση των συγκεκριμένων ελλείψεων. 
Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην 
πρόσκληση συγκεκριμένα και αριθμημένα. Ο Ανάδοχος μέσα σε ένα μήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει τις 
επιμετρήσεις συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση. Μετά επανυποβολή των 
επιμετρήσεων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν μπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συμπλήρωση, 
αλλά υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει 
στον ανάδοχο. Οι επιμετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για συμπλήρωση μέσα 
στην πιο πάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών ή εάν, μετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν 
ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, μέσα στην πιο πάνω μηνιαία προθεσμία, 
θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο υπό την έννοια ότι μπορούν να συμπεριληφθούν από τον ανάδοχο 
σε επόμενο λογαριασμό. 

Οι επιμετρήσεις του έργου, εγκεκριμένες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μπορεί να 
ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως 
καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού 
λογαριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του Ν. 4412/16. Οι αυτοδίκαια 
εγκεκριμένες επιμετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόμενο λογαριασμό. 

 Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή του 
έργου (αφανείς εργασίες), όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά 
εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει 
Επιβλέποντα  και την Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών, προκειμένου να προβούν από κοινού στην 
καταμέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως 
αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής, 
αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η πρόσκληση της αναδόχου προς τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για μεν την από κοινού ζύγιση τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα 
πριν από αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη 
διενέργειά τους. Η μη ανταπόκριση των εντεταλμένων οργάνων στην πρόσκληση μπορεί να αποτελεί λόγο 
υπερημερίας του κυρίου του έργου και επιφέρει πειθαρχικές ποινές στους υπεύθυνους. Το πρωτόκολλο 
παραλαβής εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση των σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό 
διοικητικό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά μόνο από κοινού με την προσβολή της εγκριτικής 
πράξης της επιμέτρησης.  

Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιμέτρηση», 
δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και 
των πρωτοκόλλων της παραγράφου παραλαβής αφανών εργασιών. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεμούν κατ’ αυτών ενστάσεις 
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του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του 
αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το δικαίωμα σε αυτόν να 
υποβάλει νέες. Για τις επιμέρους επιμετρήσεις, που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την υπηρεσία, 
καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της 
υπηρεσίας. Η τελική επιμέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο με την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον 
ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης, μέσα σε 
δύο (2) μήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και διορθωμένη 
επιμέτρηση.  

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε 
συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του συνολικού 
ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με 
απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την 
επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιμέτρηση συντάσσεται 
από την υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη 
σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση που συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο 
κοινοποιείται στον ανάδοχο.  

Άρθρο 32. Περαίωση εργασιών  - Παραλαβή 

Όσα αφορούν τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών, την τελική επιμέτρηση και την έγκρισή 
τους καθώς και όσα αφορούν τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, προσωρινής και οριστικής, διέπονται από 
τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/16 (για την Διοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο 169 του Ν.4412/2016 
ενώ για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 170 και 172 αντιστοίχως του 
Ν.4412/2016).  Για τη Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύει το άρθρο 168 του ν. 4412/2016.  

Άρθρο 33. Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Πληρωμές  του Αναδόχου 

Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται κάθε μήνα με βάση ανακεφαλαιωτικούς λογαριασμούς στους οποίους θα 
περιλαμβάνονται οι εργασίες που έχουν τελειώσει, έπειτα από υποβολή από τον Εργολάβο προσωρινών 
επιμετρήσεων και ελέγχου τους από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  Στις τμηματικές αυτές πληρωμές η Επίβλεψη 
κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί να περιλάβει και την αξία των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο, με 
την εισαγωγή τους στις επί τόπου των έργων αποθήκες του Αναδόχου. 

Οι ποσότητες των υλικών που πιστοποιούνται δεν μπορούν να ξεπερνούν εκείνες που απαιτούνται για το μέρος 
του έργου που απομένει κάθε φορά. Τα πιστοποιούμενα υλικά και έργα μόλις πληρωθούν ανήκουν στον 
Εργοδότη, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για τα υλικά και τα έργα που έχουν 
πληρωθεί, όπως και για την αποκατάσταση έργου ή υλικού που έχει τυχόν πάθει ζημία και, γενικά, χωρίς ο 
Εργοδότης να παραιτείται από το δικαίωμα να απαιτήσει την εκπλήρωση όλων των όρων της σύμβασης. 

Για τις πιστοποιήσεις, την σύνταξη, την υποβολή, τον έλεγχο και την πληρωμή των λογαριασμών και την 
εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων της εργολαβικής  σύμβασης εφαρμόζονται όσα λεπτομερειακά 
αναφέρονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/16. 

Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασμό», 
με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής 
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». Για 
τον «προτελικό» και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/16.. Με 
την έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύμβαση εκτέλεσης, 
εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συμβιβαστικής ή 
δικαστικής επίλυσης διαφορών.  

Για την είσπραξη κάθε λογαριασμού ο Ανάδοχος θα προσκομίζει απόδειξη εξόφλησης όλων των ασφαλιστικών 
Ταμείων για τον τρέχοντα λογαριασμό, εκτός αν αυτά αποδίδονται από τον Εργοδότη. 
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Άρθρο 34. Φόροι  - Κρατήσεις - Τέλη - Δασμοί 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξάρτητα τους βάσει των κειμένων νόμων φόρους, τέλη, δασμούς και 
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά τη μέρα της δημοπρασίας. 

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 138 Ν.4412/16 οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες 
νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση 
καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό 
αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. 
Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. 

Καμία δασμολογική ή φορολογική απαλλαγή δεν αναγνωρίζεται στα καύσιμα και λιπαντικά. 

Άρθρο 35. Πληρωμές  προσωπικού  - Δαπάνες   βαρύνουσες  τον  Ανάδοχο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες  τις  απαιτούμενες  
δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι 
δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς κλπ 
των υλικών, οι  δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων,  οι 
δαπάνες δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και τις θέσεις για την λήψη των υλικών και παρακαμπτηρίων 
οδών για την διευκόλυνση  της  συγκοινωνίας  και αποτροπή αποκοπής της κυκλοφορίας γενικά, σύστασης και 
διάλυσης εργοταξίων και οι δαπάνες αποζημιώσεων στο προσωπικό του.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να πληρώνει τακτικά κάθε βδομάδα το ημερομίσθιο και κάθε μήνα το υπαλληλικό 
προσωπικό του. Επίσης οφείλει να πληρώνει κι αυτούς που του προμηθεύουν κάθε είδους υλικά που 
χρησιμοποιούνται στο έργο και τα ενοίκια των μηχανημάτων που μισθώνει. Σε περίπτωση καθυστέρησης του 
Αναδόχου πληρωμής του προσωπικού του, όσων καθυστερείται η πληρωμή τους έχουν δικαίωμα να τη ζητήσουν 
με αναφορά τους στον Προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,. 

Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που έχει προσλάβει και χρησιμοποιεί 
στο έργο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο να 
εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο Ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, 
τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας 
τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε 
εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι και των τριών (3) τελευταίων μηνών 
πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων. Προϋπόθεση της πληρωμής είναι να υπάρχει οφειλή του κυρίου του 
έργου εκ της κατασκευής του αποδεικνυόμενη ή όπως προκύπτει από υποβληθέντα ή συντασσόμενο εκ της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασμό.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο εργατοτεχνικό προσωπικό του δώρα λόγω εορτών Πάσχα και 
Χριστουγέννων που κάθε φορά καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, όπως και μέρες 
υποχρεωτικής αργίας, χορήγησης άδειας με αποδοχές, αποζημίωση λόγω απόλυσης όπως και τις νόμιμες 
εισφορές του στους ασφαλιστικούς επικουρικούς οργανισμούς ή ταμεία. 

Άρθρο 36. Αναθεώρηση συμβατικής αξίας των  έργων 

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 37. Κανονισμός νέων  τιμών  μονάδας 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν και θα πληρωθούν με τις τιμές μονάδας που προβλέπονται στο τιμολόγιο. Αν 
παρουσιαστεί ανάγκη σύνταξης νέας τιμής μονάδας, θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 
του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 38. Απολογιστικές εργασίες 

Η εκτέλεση των απολογιστικών εργασιών με, η πληρωμή τους και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του 
Αναδόχου καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 126 και 154 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 39. Προσωρινή  & οριστική διακοπή των έργων - Διάλυση της Σύμβασης 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/16.  

Άρθρο 40. Διακανονισμός σύμβασης μετά από πτώχευση ή θάνατο του Αναδόχου 

Στην προκειμένη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 41. Πινακίδες ενδεικτικές του έργου 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης να κατασκευάσει και να 
τοποθετήσει στην αρχή και στο τέλος του έργου πινακίδες με τα στοιχεία του έργου. Η απόσυρση της αρχικής 
πινακίδας πραγματοποιείται με την τοποθέτηση της αναμνηστικής πινακίδας μετά την οριστική παραλαβή του.  

Άρθρο 42. Αρχαιότητες 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Διευθύνουσα Υπηρεσία αν τυχόν κατά την κατασκευή των 
έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε  έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις για 
τις αρχαιότητες. 

 

 
Πύλος 18-11-2020 

 Η Συντάξασα 

 

Αγγελική Βοντίτσου 
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