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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  

 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα 

εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη 

διακήρυξη. 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης 

εργασίας και που 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 που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, 

των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης 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. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή 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 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.  
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1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και 

αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, 

κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους 

χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη 

ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των 

περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, 

λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα 

ισχύουν σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., 

ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, 

επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου 

προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 

μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του 

έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), 

κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις 

εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και 

λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, 

σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 

καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση 

του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.3.6   Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε 
στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης. 

 
1.3.7  Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των 

δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, 

εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των 

προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, 

περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το 

πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την 

Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συμβατικούς  όρους 

(ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή 

σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί 

προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της 

παρούσας σύμβασης). 

  1.3.8   Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, 
μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες 
ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου. 

 

1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή 

τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 
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1.3.10 Οι δαπάνες  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη 

δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς 

ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά 

τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων,  εργασία, κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η 

φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 

συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την 

διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,η κάθε 

είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η 

απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των 

εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, 

ανταλλακτικά κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την 

εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των 

έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την 

αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη 

αιτία . 

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με 

τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, 

ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και 

αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή 

εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη 

των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που ισχύουν σύμφωνα με τους 

περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.13. Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια 
στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιορισμένης 
έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές 
παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. 
Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω 
εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και 
λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των 
συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. 
ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν 
από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων 
μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες 
αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.). 

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για 

τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων 

διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και 

επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 

τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των 

χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών 

εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες 

κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού 

καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο 
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χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών 

Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα 

στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα 

πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου 

Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 

τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο του 

έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό 

και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων 

που θα υποβληθούν  για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων 

εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους,σε 

ψηφιακή μορφή,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων 

οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η 

δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης στις επί τόπου συνθήκες 

(προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με 

την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’. 

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή 

κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς 

εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη και οι εργασίες που αφορούν 

τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν 

αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιμετώπιση όλων των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα 

άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το 

κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο σύμφωνα με τα τεύχη 

δημοπράτησης. 

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου 

καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών 

κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και 

ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια  σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.3.22 Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,  κατοχυρωμένων 

μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.23  Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα 

τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε 

βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, 

περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών 

για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική 

αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) 

εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους . 

1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε 

είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του 

έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, 

απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 

νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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1.3.25  Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, 

μηχανημάτων κ.λπ. 

1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασμό του κυρίου του έργου, κάθε είδους 

εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδομία ή και τους 

Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται 

διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. 

διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον 

τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από 

την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο 

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

1.3.29  Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, 

σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για 

την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης 

αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων 

ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι 

δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την 

τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και με τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.30   Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 

μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας 

ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

1.3.31  Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση 

του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις 

σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 

αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου. 

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

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

Κύριο του Έργου. 

 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
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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 με τη βοήθειά τους 

επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών 

της Υπηρεσίας και των τυχόν 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.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός 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 

κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται 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 αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών 
ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

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

παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν 

την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή 

προϊόντων. 

 
Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την 

σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή 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). 
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Άρθρο  1ο  

 

20.04  Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων  

 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από 

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, 

σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους 

έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 

πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και 

την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-

00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 

απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

 

20.04.01  σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122  

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   ΕΙΚΟΣΙ  ΔΥΟ                                        Αριθμητικά:   22,00 € 

 

Άρθρο  2ο  

20.05  Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων  

 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 

μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο 

χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί 

είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των 

παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών 

έργων" 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 

απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  

 

20.05.01  σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124  

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:  ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  Αριθμητικά:   5,75 € 

 

Άρθρο  3ο  

20.10  Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  

 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων 

αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, 

διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-

07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο 

οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:  ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                   Αριθμητικά:   4,50 € 

 

Άρθρο  4ο  

 

20.20  Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  

 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, 

οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 

cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από 

οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.  

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     Αριθμητικά:   22,50 € 

 

Άρθρο  5ο  

20.40 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177  

 

Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, 

μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' 

ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 

 Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                   Αριθμητικά:   5,60 € 

 

Άρθρο  6ο  

 

Σχετ. 22.20 Καθαίρεση λιθόστρωτων δαπέδων μνημειακής αξίας οιουδήποτε πάχους  

Καθαίρεση λιθόστρωτων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους με το κονίαμα στρώσεως 

αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς 

ταξινόμηση και αρίθμηση. Πρόσθετα τοπικές συμπληρώσεις των υποκείμενων λιθοσωμάτων με λίθους για 

την εξομάλυνση της ανώτερης επιφάνειας του λιθοσώματος προς συμπλήρωση και ανάκτηση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

 Σχετ. 22.20.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων λίθων  σε  ποσοστό  >  95%  

     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237 

Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων     χρησίμων λίθων από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε 

απόσταση έως 20 m, η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα και η μερική συμπλήρωση των υποκείμενων 

λιθοσωμάτων εφόσον υφίστανται.  

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  Αριθμητικά:   18,70 € 
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Άρθρο  7ο  

 

22.03 Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2212  

 

Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισμός τους από το κονίαμα και 

μεταφορά και συγκέντρωση τους σε σωρούς ευκόλου καταμετρήσεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του 

γηπέδου, ώστε να μη παρακωλύονται οι εργασίες.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:  ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                            Αριθμητικά:   5,60 € 

 

Άρθρο  8ο  

 

Σχετ.22.10  Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα  

 

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως 

απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση.  , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

 

22.10.02 Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ 

ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ                                           Αριθμητικά:114,00 € 

 

Άρθρο  9ο  

Σχετ. 22.23 Αρμοκαθαρισμός εξωραχίων θόλων, τρούλων και φουρνικών  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 

Προσεκτικός αρμοκαθαρισμός και συμπλήρωση εξωραχιων θόλων, τρούλων και φουρνικών. 

Περιλαμβάνεται ο χειρονακτικός καθαρισμός των εμφανών λιθοσωμάτων, των θόλων, η απομάκρυνση των 

νεότερων υλικών που έχουν ενσωματωθεί σε αυτά, η τοπική συμπλήρωση σαθρών λίθων και κονιαμάτων και 

γενικά κάθε εργασία καθαρισμού και συμπλήρωσης λιθοσωμάτων για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του 

ινοπλισμένου κονιάματος επιφανειακής ενίσχυσης. Πρόσθετα συμπεριλαμβάνεται η αμμοβολή δια χαμηλής 

πίεσης (έως 4 at) για τον πλήρη καθαρισμό των επιφανειών αυτών. 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ                                                        Αριθμητικά:   28,00 € 
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Άρθρο  10ο  

 

Σχετ. 22.23      Καθαίρεση επιχρισμάτων – αρμολογημάτων – αρμοκαθαρισμός βαθύς 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 

Καθαίρεση επιχρισμάτων συνήθους κονιάματος (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 

μαρμαροκονιαμάτων και ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων), εις οιανδήποτε στάθμη από του εδάφους 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού καθαρισμού των αρμών σε τμήματα των όψεων των λιθοδομών 

που θα υποδείξει η Επιβλέπουσα Αρχή και με βάθος αρμοκαθαρισμού έως 12 cm μετά της συσσώρευσης των 

προϊόντων, έως απόσταση 10m, προς φόρτωση. Η εργασία αυτή εκτελείται μετά ιδιαίτερης προσοχής στις 

θέσεις επαφής των επιχρισμάτων με το περίγραμμα τοιχογραφιών ή ξυλόγλυπτων στοιχείων. Ιδιαίτερα στην 

περίπτωση γειτνίασης επιχρισμάτων – τοιχογραφιών απαιτείται η οριοθέτηση των τοιχογραφιών δια 

ανίχνευσης που αποζημιώνεται ως εργασία συντήρησης. 

 

 (1m² πραγματικής επιφάνειας) 

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:  ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ        Αριθμητικά:   16,70 € 

 

 

Άρθρο  11ο  

23.03  Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303  

 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η 

μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και 

αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. 

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος 

των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος 

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:  ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ        Αριθμητικά:   5,60 € 

 

Άρθρο  12ο  

Σχετ. 76.21  Αμμοβολή επιφανειών λιθοδομής (σχετικό) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7621 

 

Αμμοβολή επιφανειών λιθοδομής δια συντριμμιών μαρμάρου. Ήτοι συγκρότημα αμμοβολής (κομπρεσέρ 

των 400 ft³ - αμμουδιερα) εργασία, ικριώματα, άμμος εκ συντριμμιών μαρμάρου μέγιστου κόκκου 4 mm και 

παντός είδους υλικά για τον πλήρη καθαρισμό των ορατών επιφανειών λιθοδομών. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας καθαρισμού 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   ΔΩΔΕΚΑ                                                              Αριθμητικά:   12,00 € 

 

 

Άρθρο  13ο  

71.02  Αρμολογήματα όψεων λιθοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7102  

 

Τελικό αρμολόγημα όψεων λιθοδομών κάθε τύπου και μορφής, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας, με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 

"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

 

Περιλαμβάνεται ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής με χρήση εργαλείων χειρός ή 

ηλεκτροεργαλείων (μή κρουστικών), η απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων, η εκβάθυνση των αρμών από 2 

έως 3cm, το πλύσιμο της επιφάνειας με νερό υπό πίεση, η απομάκρυνση της περίσσειας νερού με πεπιεσμένο 

αέρα, η αρμολόγηση με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι), σε κατάλληλη σύνθεση για τον προβλεπόμενο τελικό 

χρωματισμό (σύμφωνα με την μελέτη), έτσι ώστε η τελική επιφάνεια του αρμολογήματος να ευρίσκεται σε 

εσοχή 5 έως 10 mm από την επιφάνεια της λιθοδομής, η συντήρηση της επιφάνειας εφαρμογής και ο τελικός 

καθαρισμός από τυχόν υπολείμματα υλικών αρμολόγησης,  

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΞΗ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ           Αριθμητικά:   16,80 € 

 

 

Άρθρο  14ο  

43.01 Λιθοδομές  ανωδομών 

 

Λιθοδομές ανωδομών από αργούς λίθους και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) και 

μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείου εσωτερικούς με όψεις μη εφαπτόμενες στις παριές εκσκαφής 

και τοίχους βάσεως και ισογείου μέχρι ύψους 1, 50m από τη μέση στάθμη εδάφους κάθε πλευράς. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

43.01.03 Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 

ασβέστου  

Γιά τοίχους υπογείου δυο ορατών όψεων, τοίχους βάσεως και ισογείου. 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4313 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ                                 Αριθμητικά:   95,00 € 
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Άρθρο  15ο  

Σχετ. ΑΤΕΚ 3601  Τσιμεντένεση σε οποιοδήποτε στοιχείο – ενέματα λιθοσωμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ.3601     

           

Τσιμεντένεση σε οποιοδήποτε στοιχείο σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος  από το δάπεδο εργασία μέχρι 7  

μέτρα. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των ακροφύσιων εισροής, οι δοκιμές εισπιέσεων, η εξόλκευση των 

ακροφύσιων μετά την περαίωση των τσιμεντενεμάτων, η αποκατάσταση της οπής από την εξόλκευση, 

πιθανές μηχανικές αντιστηρίξεις υποστρώματος παρακείμενων τοιχογραφιών και γενικά κάθε εργασία 

προστασίας έναντι υδροστατικής πίεσης των λιθοσωμάτων και άλλων κατασκευών που δεν πρέπει να θιγούν. 

Η σύνθεση του ενέματος θα καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Αρχή επί τόπου του έργου. Ενδεικτικά δίνεται 

η κάτωθι σύσταση : 

α) Θηραϊκή γη : 16 kg 

β) Υδράσβεστος : 8 kg 

γ) Τσιμεντόκοινο ή μη αλκαλικό : 20 kg 

δ) Άμμος χαλαζία : 0.017 m³ 

ε) Νερό : 0.027 m³ 

στ) Ταχυπηκτικό : 1.50 kg 

α. Άλευρον θηραϊκής γης         (033) kg              16  

β. Υδράσβεστος καθαρή          (023) kg                8  

γ. Τσιμέντο                               (026) k                20  

δ. Άμμος  Κονιαμάτων             (051) m³         0,017  

ε. Νερό                                     (021) m³         0,027  

στ. Ταχυπηκτικό υλικό μάζης  (531) kg            1,50  

ζ. Συγκρότημα τσιμεντενέσεως (1508) Η. Δ.    0,1    

η. Τεχνίτης                                 (003)  h               2  

θ. Εργάτης                                  (001)  h              4  

        Ά θ ρ ο ι σ μ α       

Τιμή ανά 100 κιλό (100kg) παρασκευαζομένου ενέματος που ενσωματώνεται 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   ΟΓΔΟΝΤΑ                                             Αριθμητικά:   80,00 € 

 

Άρθρο  16ο  

41.02  Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή  

 

Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομήμ σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 

"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των αργών λίθων επί 

τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές και η εργασία διαμόρφωσης της επιφανείας του προς κάλυψη 

εδάφους και η διαλογή και τοποθέτηση των αργών λίθων,  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

41.02.02 Λιθόστρωτα πάχους μέσου πάχους άνω των 25 cm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4107 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ        Αριθμητικά:   20,20 € 

 

 

Άρθρο  17ο  

45.01 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου 
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Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την 

δόμηση των τοίχων με την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την επεξεργασία 

τους με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος δόμησης των αρμών της πρόσοψης, την 

απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την εκβάθυνση των 

αρμών σε βάθος 2 - 4 cm, και τον καθαρισμό της επιφανείας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο 

κατάλληλο εργαλείο. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 

45.01.01 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4501 

Διαμόρφωση με λίθους επεξεργασμένους με το σφυρί (χονδροπελέκημα). 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   ΕΝΝΕΑ                                                                  Αριθμητικά:   9,00 € 

 

Άρθρο  18
ο
  

Σχετ. 43.01 Κατασκευή κλειδιών συρραφής από λίθους (σχετικό) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ.4307 

 

Κατασκευή κλειδιών συρραφής από ευμεγέθεις λίθους και κονία σταθερού όγκου σε φωλιές που θα 

διανοίγουν στους τοίχους εκατέρωθεν ρωγμών ή σε σημεία που υπάρχει ανεπαρκής διασύνδεση λίθων και 

αρμών ή ανεπάρκεια εγκιβωτισμού.  

Θα τοποθετηθούν τα κλειδιά από λίθους που θα προέρχονται από υγιές ιζηματογενές πέτρωμα 

διαστάσεων τουλάχιστον 0.20 x 0.20 x 0.30. Τα κενά θα πληρωθούν με κονίαμα και προσμικτο 

σταθεροποιητή όγκου. Η αναλογία των υλικών κονιάματος θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, οι λίθοι που θα 

χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκρίσεως της επίβλεψης και των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ. ως προς το χρώμα, την 

υφή και την αντοχή. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται : η προμήθεια των λίθων, η κατασκευή και τοποθέτηση της κονίας 

σταθερού όγκου, η εργασία διάνοιξης των φωλεών και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη και ολοκληρωμένη 

εργασία. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ                                    Αριθμητικά:   85,00 € 

 

Άρθρο  19ο  

Σχετ. 71.21 Ινοπλισμένο κονίαμα εξομάλυνσης εξωραχιων φουρνικών και θόλων ανωδομής (σχετικό) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης 71.21 

 

Ινοπλισμένο κονίαμα εξομάλυνσης σταθερού όγκου το οποίο διαστρώνεται στα εξωράχια της ανώμαλης 

επιφάνειας λιθοδομών, θόλων και τρούλων μεταβαλλόμενου πάχους από 2 έως και 15 cm προκειμένου να 

εξομαλυνθούν πλήρως οι προαναφερθείσες επιφάνειες σύμφωνα με τις προδιαγραφές τοποθέτησης 

επικόλητου υαλοϋφάσματος (ελάχιστη ακτίνα εσωχής – εισοχής r=1cm). 

Το κονίαμα παρασκευάζεται σύμφωνα με την σύνθεση : 

α) καθαρή χονδρόκκοκη χαλαζιακή άμμος. 

β) 600 kg μη αλκαλικού τσιμέντου /m³ άμμου. 

γ) πρόσμικτο γαλάκτωμα συνθετικής ρητίνης τύπου Sintoplast ή  

    Tecnoweld με αναλογία πρόσμιξης 10 έως 30% του όγκου του  

    κονιάματος. 

δ) Ίνες πολυπροπυλαίνιου τύπου Poly-fibre των 6 mm ή12 mm με  

    αναλογία πρόσμιξης 0.90 kg/m³ κονιάματος. 



16 

16 
 

Το κονίαμα εξομάλυνσης εφαρμόζεται επί των εξωράχιων των λιθοδομών, θόλων και τρούλων όπως η 

πατητή τσιμεντοκονία. Οι επιφάνειες των λιθοδομών που πρόκειται να εφαρμοσθεί έχουν προηγουμένως 

αρμοκαθαριστεί και αμμοβολισθεί προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης πρόσφυση του κονιάματος. Όμοια οι 

επιφάνειες ελέγχονται έναντι της τελικής εξομάλυνσής τους και τοπικά συμπληρώνονται λίθοι ώστε το πάχος 

διάστρωσης του κονιάματος να προκύπτει παντού μικρότερο των 15 cm. Αρμοί μεταξύ διαφορετικών 

χρονικά διαστρώσεων του κονιάματος επιτρέπονται μόνο παράλληλα προς τις γενέτειρες των θόλων και των 

τόξων. Οι προαναφερθέντες αρμοί επαλείφονται δια ρητινούχου γαλακτώματος συγκολλήσεως τύπου LAB 

(επαναγαλακτοματοποιούμενη ρητίνη). 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η εργασία και τα υλικά για την αμμοβολή των επιφανειών πριν διάστρωση 

του κονιάματος, η πλήρης εφαρμογή του κονιάματος επιμετρούμενη ως πλήρως εξομαλυνθείσα επιφάνεια 

εφαρμογής του επικόλλητου υαλοϋφάσματος. Λαμβάνεται μέση κατανάλωση κονιάματος 0.10 m³/m² 

επιφανείας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτύγματος εξομαλυνθείσας επιφανείας 

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ                                           Αριθμητικά:   49,00 € 

 

 

 

Γρεβενά,   20- 04 -2018 

Η    Σ υ ν τ ά ξ α σ α  

 

 

ΝΤΟΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ  

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Γρεβενά,  20- 04 -2018 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο   Π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ς 

του Τμήματος  Δομών Περιβάλλοντος 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 

                           Πολιτικός Μηχανικός 

                                                             

                                                       ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

       

Με την με αριθ. ΔΤΕ 68987/449/20-04-2018  απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Γρεβενών. 
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