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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
 
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδας 

µε τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες 
περαιωµένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα 
εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση 
αυτών περιλαµβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών του έργου, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και 
σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. 
Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση 
µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης 
ή όχι µηχανικών µέσων. 

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για 
απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που 
περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, 
δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ.   

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί 
και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για 
προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά 
συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας 
δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την 
εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει 
χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε 
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους 
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φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του 
έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν 
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
µεταφορικών µέσων.  

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

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την 
σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων 
προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 
ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε 
άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 
κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών 
κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή 
τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται 
ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, 
εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, 
τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 
οπουδήποτε αλλού. 

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

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

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

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής 
σκυροδέµατος, και προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν 



Σελ. 3 
 

προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή 
εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου 
χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των 
µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση 
εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 
φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και 
των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο 
Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το 
πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία 
κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση 
των χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

(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. 

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις 
µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις 
εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως 
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 

1.3.9 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 κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων 
σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του 
έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και 
µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

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

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και 
βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, 
εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο 
του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα 
µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν 
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές 
οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και 
λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον 
χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης 
φύσεως 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. 
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1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των 
εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ. 

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

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

(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από 
τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  

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

(δ)  στην διενέργεια των απαιτούµενων 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 
ανοιγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος 
Τιµολογίου  

(ε) 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.). 

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, 
πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και 
πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών 
αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους 
στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης 
στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών. 

Επίσης 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 ), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του 
Προγράµµατος Ποιότητάς του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας 
και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 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. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού 
σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς 
και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη 
"όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την 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 όσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 
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1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του 
χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο 
αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την 
απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και 
ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως 
στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων 
και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για 
την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.20 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.λ.π.) εκτός εάν 
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.3.21 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 χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) 
που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων 
της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

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

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

1.3.24 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. 

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

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

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

1.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του 
έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το 
ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο 
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οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως 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%) ή 
είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως 
αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του 
αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

1.5  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου 
επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου 

 
 
 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 οριζόµενων 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 ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί 
µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.  

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 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 
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• 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 αναµοχλέυονται µε το ripper των 
προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών 
είναι µειωµένη) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σελ. 8 
 

ΟΜΑ∆Α Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

Α.Τ. :  1 
Άρθρο : ΟΙΚ 22.02  Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή  συν 
µεταφορά                                                                       

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204  100% 
 

Καθαίρεση ανωδοµών αργολιθοδοµής ή πλήρους λιθοδοµής πάσης φύσεως σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης 
φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση 
των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης. 
 
Περιλαµβάνονται: 
Στις εργασίες περιλαµβάνεται η προσέγγιση των µεταφορικών µέσων και 
µηχανηµάτων, η καθαίρεση, εκσκαφή και καθαρισµός µε κάθε µέσον, η 
αποµάκρυνση των προι ̈όντων εκσκαφής, καθώς και κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις 
και µεταφορές µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, για απόρριψη 
των ακατάλληλων εδαφών σε θέσεις έγκρισης της Υπηρεσίας. Επίσης 
συµπεριλαµβάνεται πλήρης καθαρισµός της επιφάνειας από βραχώδη και πετρώδη 
υπολείµµατα, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί 
και µε οποιοδήποτε σκαπτικό µέσο ή µε τα χέρια, καθώς και την µεταφορά και 
αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  24,60 (22,50 + 10km*0,21) 
         (Ολογράφως) :  ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΟΜΑ∆Α Β: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

 
 Α.Τ. :   2 
Άρθρο : ΛΙΜ 8.03.01        Επιστρώσεις δαπέδων από άοπλο ή ελαφρώς 
oπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (για την κατασκευή πλάκας πάχους 
0,05µ) 

Κωδικός Αναθεώρησης:   ΛΙΜ 4300 100% 
 

Επιστρώσεις λιµενικών δαπέδων, από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-14-01-00 ‘’∆άπεδα λιµενικών έργων από άοπλο ή 
οπλισµένο σκυρόδεµα’’  
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος της προβλεπόµενης από την µελέτη 
κατηγορίας ή η επί τόπου παραγωγή του σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη συνθέσεως  

• τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα/πρόσµικτα σκυροδέµατος 
• οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίµου ή εργοταξιακού σκυροδέµατος  
• η προσκόµιση, συναρµολόγηση, χρήση, αποσυναρµολόγηση και οι 

µετακινήσεις των απαιτουµένων πλευρικών σιδηροτύπων και συνδέσµων  
• η προσέγγιση, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση του 

σκυροδέµατος  
• η διαµόρφωση αρµών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται από την 

µελέτη και η πλήρωση και σφράγιση αυτών (εργασία και υλικά), 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη  
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• η κοπή ψευδαρµών (ελέγχου συστολών) στις προβλεπόµενες θέσεις και 
διάταξη µε χρήση αρµοκόφτη (επί σκληρυνµένου σκυροδέµατος)  

• η διαµόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας, εφ ` όσον προβλέπεται, µε 
κατεργασία της τελικής επιφανείας µε ειδική συρµάτινη βούρτσα.  

 
Ο σιδηροπλισµός, τα βλήτρα στις θέσεις των αρµών (dowels) και το σκληρυντικό 
υλικό επίπασης της επιφανείας επιµετρώνται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα 
του Τιµολογίου  

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος δαπέδου, σύµφωνα µε την µελέτη (m3).  
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά):   90,00     
           (Ολογράφως):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 
 
 

Α.Τ. :   3 
Άρθρο :  ΟΙΚ 32.25.03    Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν 
υπερβαίνει τα 30,00 m3 για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223.Α.5  100% 

 
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και 
εργατοτεχνικού προσωπικού.  
 
Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί 
µεµονωµένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να 
κατασκευαστεί µαζί µε άλλα. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος 
στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη 
διαστάσεις.  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος δαπέδου, σύµφωνα µε την µελέτη (m3).  
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά):    16,80     
           (Ολογράφως):  ∆ΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
     

Α.Τ. :   4 
Άρθρο:  Ν1 ΟΙΚ 32.10    ∆ιαµόρφωση λωρίδων εισόδου & εξόδου µε χυτό 
έγχρωµο σκυρόδεµα C 20/25 µέσου πάχους 10 εκ., και ενσωµάτωση σε αυτό 

οριζόντιας σήµανσης, επίσης από χυτό σκυρόδεµα διαφορετικού χρώµατος.     
 

Kωδικός Αναθεώρησης: OIK 3215 100% 
 

∆ιαµόρφωση λωρίδων εισόδου και εξόδου µε χυτό έγχρωµο σκυρόδεµα τύπου 
C20/25, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και τις ΕΤΕΠ µε 
τσιµέντο και αδρανή υλικά χρώµατος της επιλογής και έγκρισης της Υπηρεσίας, 
καθώς και για την κατασκευή οριζόντιας σήµανσης ( σήµα πεζών και ΑΜΕΑ). Στην 
ανά µ2 τιµή περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη για την προµήθεια και µεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση και διαµέσου οιασδήποτε οδού, όλων των υλικών, 
προσέγγιση και ανάµειξη αυτών, παρασκευή του σκυροδέµατος και έλεγχο της 
ποιότητας αυτού, προµήθεια, κατασκευή και αποσύνδεση των απαιτουµένων 
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σιδηροτύπων ή πλαστικοτύπων, προς δηµιουργία αρίστης ποιότητας εµφάνισης των 
χαρακτήρων αρίθµησης στην τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος, κατεργασία 
τοποθέτηση και διάστρωση του σκυροδέµατος εντός των τύπων, συµπύκνωση µε 
δονητή, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και το κατασκευαστικό σχέδιο εφαρµογής 
που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος και εγκριθεί από την Υπηρεσία. Ακόµα στην δαπάνη  
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε άλλη εργασία, σύµφωνα µε τις Τεχνικές ροδιαγραφές 
και τις οδηγίες της ∆/νουσας Υπηρεσίας που απαιτείται για την αρίστη εν γένει 
εκτέλεση και ολοκλήρωση των ως άνω περιγραφοµένων εργασιών.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως κατασκευασθείσης επιφάνειας και 
οριζόντιας σήµανσης από χυτό έγχρωµο σκυρόδεµα µέσου πάχους 10 εκ.  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 32,00  
         (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ 

 
    
 
 

Α.Τ. :   5 
Άρθρο : ΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος/ ∆οµικά 
πλέγµατα B500C (S500s)   

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100% 
 

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 
959 και 971 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε 
διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου. 
Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα 
ακόλουθα:  

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες 
ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  
• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν 

στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και 
πληρωµή αυτών.  

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

δάπεδο εργασίας.  
• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών 

τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).  
• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία. 

 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την 
µελέτη.  
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,01 
          (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ 

 
 
 
 
 
 
 



Σελ. 11 
 

    ΟΜΑ∆Α Γ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 

Α.Τ. :   6 
Άρθρο : Ν2  ΟΙΚ 73.12                  Επίστρωση οδών κυκλοφορίας µε 
τεχνητούς κυβόλιθους από σκυρόδεµα τύπου "Pave", διαστάσεων 10x10x6 εκ. 
µετά της άµµου εδράσεως σε αποχρώσεις και σχέδια διάστρωσης της 
επιλογής της Υπ/σίας  

 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312  100% 

 
Επίστρωση µε κυβόλιθους υψηλής αντοχής από σκυρόδεµα τύπου “Pave”, µε 
ενίσχυση χαλαζιακής άµµου σε όλη τη µάζα του κυβόλιθου, διαστάσεων 10x10x6εκ. 
σχεδίου και χρωµατισµού που θα καθορισθεί από την ∆/νουσα Υπηρεσία, 
τοποθετούµενους επί στρώσεως άµµου αρχικού πάχους µέχρι και 9 εκ. ανάλογα 
προς τις απαιτήσεις διαµόρφωσης κλίσεων και την µέθοδο και µέσα που θα επιλέξει 
ο Ανάδοχος για την κατασκευή. Ήτοι για την προµήθεια και µεταφορά όλων των 
υλικών, από οποιαδήποτε απόσταση και διαµέσου οιασδήποτε οδού, και τοποθέτηση 
των κυβόλιθων δια χειρός, επί στρώσεως κοσκινισµένης σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές άµµου, σε στάθµη υψηλότερα της οριστικής, και την ενσωµάτωση και 
ενσφήνωσή τους είτε δια της χειρός µε χρήση σφύρας είτε µε δονητική πλάκα, την 
µετέπειτα πλήρωση των αρµών µε άµµο καθώς και τον καθαρισµό της τελικής 
επιφάνειας, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και το κατασκευαστικό σχέδιο 
εφαρµογής που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος και εγκριθεί από την Υπηρεσία.  
Ακόµα στην ανά m2 τιµή µονάδος περιλαµβάνονται η οποιαδήποτε διαφοροποίηση 
του χρωµατισµού των κυβόλιθων από περιοχή σε περιοχή ή από ζώνη σε ζώνη, που 
τυχόν απαιτηθεί υπό την Υπηρεσία, χωρίς εκ τούτου να δηµιουργείται δικαίωµα στον 
Ανάδοχο προσθέτου αµοιβής, οι πάσης φύσεως προσωρινοί οδηγοί για την 
τοποθέτηση των κυβόλιθων σε οποιοδήποτε σχέδιο συµπεριλαµβανοµένων των 
ακτινωτών ή τοξοτών οδηγών 
που τυχόν επιλεγούν από την ∆/νουσα Υπηρεσία π.χ. στην είσοδο του λιµένος κλπ., 
καθώς και κάθε άλλη εργασία σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆/νουσας Υπηρεσίας, που 
αφορά την άριστη κατασκευή, τοποθέτηση και εµφάνιση των κυβόλιθων, η οποία 
εκτελείται κατ’ επιλογή και µε ιδία ευθύνη του Αναδόχου.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 46,00 
         (Ολογράφως) :  ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ  

 
 

Α.Τ. :   7 
Άρθρο : Ν3 ΟΙΚ 73.61.01         Επίστρωση µε χειρόθετες ένθετες λευκές ή 
χρωµατιστές κροκάλες ποτάµιες ή θαλάσσιες διαµέτρου 5 έως 10 εκ. 
"κολυµβητές" επί λευκής σιµεντοκονίας πάχους µέχρι 5εκ.  

 
Κωδικός αναθεώρησης:            ΟΙΚ 7361  100% 

 
Επιστρώσεις επιφανειών λιµένος, µε ένθετες λευκές ή καφέ κροκάλες λείας 
επιφάνειας, κατόπιν διαλογής, ποτάµιας ή θαλάσσιας προέλευσης ή βιοµηχανικής 
επεξεργασίας, διαµέτρου 5 έως 7 εκ., ήτοι για την προµήθεια και µεταφορά, από 
οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του έργου, όλων των υλικών, 
συµπεριλαµβανοµένης της τοποθετούµενης αναγκαίας για συγκράτηση αλλά και 
διαµόρφωση κλίσεων ισχυράς σιµεντοκονίας 600χγρ. εκ λευκών αδρανών και λευκού 
σιµέντου σε πάχος µέχρι 5εκ., της εργασίας έντεχνης διάστρωσης της σιµεντοκονίας, 
ακολουθώντας τις κλίσεις της µελέτης, διάστρωσης των κροκάλων δια χειρός επί της 
νωπής σιµεντοκονίας (κολυµπητά) και συµπίεσή τους καθώς και επίπαση της τελικής 




