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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικεύμενο του παρϐντοσ τιμολογύου εύναι ο καθοριςμϐσ τιμών μονϊδοσ των 
εργαςιών, που εύναι απαραύτητεσ για την ϋντεχνη ολοκλόρωςη του Έργου, ϐπωσ 
προδιαγρϊφεται ςτα λοιπϊ Σεϑχη Δημοπρϊτηςησ που ορύζονται ςτη Διακόρυξη. 

1.1 Οι τιμϋσ μονϊδασ του παρϐντοσ Σιμολογύου αναφϋρονται ςε μονϊδεσ πλόρωσ 
περαιωμϋνων εργαςιών, ϐπωσ περιγρϊφονται αναλυτικϊ παρακϊτω, οι οπούεσ 
θα εκτελεςτοϑν ςτην περιοχό του Έργου. Οι τιμϋσ μονϊδοσ περιλαμβϊνουν 
ϐλεσ τισ δαπϊνεσ που αναφϋρονται ςτην περιγραφό των εργαςιών, καθώσ και 
ϐςεσ απαιτοϑνται για την πλόρη και ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών, 
ςϑμφωνα και με τα λοιπϊ Σεϑχη Δημοπρϊτηςησ. 

Καμιϊ αξύωςη ό αμφιςβότηςη δεν μπορεύ να θεμελιωθεύ, ωσ προσ το εύδοσ και 
την απϐδοςη των μηχανημϊτων, τισ ειδικϐτητεσ και τον αριθμϐ του 
εργατοτεχνικοϑ προςωπικοϑ και την δυνατϐτητα χρηςιμοπούηςησ ό μό 
μηχανικών μϋςων, εκτϐσ αν ϊλλωσ ορύζεται ςτα ϊρθρα του παρϐντοσ. 

ϑμφωνα με τα παραπϊνω, με τισ τιμϋσ μονϊδοσ του παρϐντοσ Σιμολογύου  
προκϑπτει το προϒπολογιζϐμενο ϊμεςο κϐςτοσ του Έργου, δηλαδό το 
ςυνολικϐ κϐςτοσ των επύ μϋρουσ εργαςιών ό λειτουργιών, οι οπούεσ ςυνθϋτουν 
το φυςικϐ αντικεύμενο του Έργου. τισ τιμϋσ μονϊδοσ αυτϋσ, ενδεικτικϊ και ϐχι 
περιοριςτικϊ, περιλαμβϊνονται τα κϊτωθι: 

1.1.1 Κϊθε εύδουσ επιβϊρυνςη των ενςωματουμϋνων υλικών απϐ φϐρουσ, τϋλη, 
δαςμοϑσ, ϋξοδα εκτελωνιςμοϑ, ειδικοϑσ φϐρουσ κ.λπ., πλην του Υ.Π.Α. Ο 
Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται απϐ τα τϋλη διοδύων των κϊθε εύδουσ 
μεταφορικών του μϋςων.  

1.1.2 Οι δαπϊνεσ προμηθεύασ των πϊςησ φϑςεωσ, ενςωματουμϋνων και μη, κυρύων 
και βοηθητικών υλικών, μεταφορϊσ τουσ ςτισ θϋςεισ εκτϋλεςησ των εργαςιών, 
αποθόκευςησ, φϑλαξησ, επεξεργαςύασ τουσ (αν απαιτεύται) και προςϋγγιςόσ 
τουσ, με τισ απαιτοϑμενεσ φορτοεκφορτώςεισ, τισ αςφαλύςεισ των μεταφορών, 
τισ ςταλύεσ των μεταφορικών μϋςων και τισ απαιτοϑμενεσ πλϊγιεσ μεταφορϋσ, 
εκτϐσ των ειδικών περιπτώςεων, που η μεταφορϊ πληρώνεται ιδιαιτϋρωσ με 
αντύςτοιχα ϊρθρα του Σιμολογύου.  

 Ομούωσ οι δαπϊνεσ για την φορτοεκφϐρτωςη και μεταφορϊ (με την ςταλύα 
μεταφορικών μϋςων) των πλεοναζϐντων ό/και ακατϊλληλων προώϐντων 
εκςκαφών και λοιπών υλικών, ςε κατϊλληλουσ χώρουσ απϐρριψησ, 
λαμβανομϋνων υπϐψη των ιςχυϐντων Περιβαλλοντικών Όρων, ςϑμφωνα με 
την Ε..Τ. και τουσ λοιποϑσ ϐρουσ δημοπρϊτηςησ. 

 Σο κϐςτοσ υποδοχόσ ςε αποδεκτοϑσ χώρουσ, των αποβλότων απϐ εκςκαφϋσ, 
καταςκευϋσ και κατεδαφύςεισ (ΑΕΚΚ), ϐπωσ αυτϊ καθορύζονται ςτην ΚΤΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΥΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεϑονται με την Εγκϑκλιο αρ. 
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ Ενϋργειασ και 
Κλιματικόσ Αλλαγόσ, δεν περιλαμβϊνεται ςτισ αντύςτοιχεσ τιμϋσ του 
τιμολογύου. 
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 Ωσ «κϐςτοσ υποδοχόσ ςε αποδεκτοϑσ χώρουσ» νοεύται το κϐςτοσ χρόςησ του 
ςυγκεκριμϋνου χώρου απϐ την παρϊδοςη των υλικών αυτών και την επϋκεινα 
διαχεύριςό τουσ. 

1.1.3 Οι δαπϊνεσ μιςθών, ημερομιςθύων, υπερωριών, υπερεργαςιών, αςφαλιςτικών 
ειςφορών (ςτο Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ, ό ςε ϊλλουσ ημεδαποϑσ ό/και 
αλλοδαποϑσ αςφαλιςτικοϑσ οργανιςμοϑσ κλπ.), δώρων εορτών, επιδομϊτων 
που καθορύζονται απϐ τισ ιςχϑουςεσ εκϊςτοτε υλλογικϋσ υμβϊςεισ Εργαςύασ 
(αδεύασ, οικογενειακοϑ, θϋςεωσ, ανθυγιεινόσ εργαςύασ, εξαιρεςύμων αργιών 
κ.λπ.), νυκτερινόσ απαςχϐληςησ (πλην των ϋργων που η εκτϋλεςό τουσ 
προβλϋπεται κατϊ τισ νυκτερινϋσ ώρεσ και τιμολογοϑνται ιδιαιτϋρωσ) κ.λπ., του 
πϊςησ φϑςεωσ προςωπικοϑ (εργατοτεχνικοϑ ϐλων των ειδικοτότων οδηγών 
και χειριςτών οχημϊτων και μηχανημϊτων, τεχνιτών ςυνεργεύων, 
επιςτημονικοϑ προςωπικοϑ και των επιςτατών με εξειδικευμϋνο αντικεύμενο, 
ημεδαποϑ ό αλλοδαποϑ που απαςχολεύται για την καταςκευό του ϋργου, επύ 
τϐπου ό οπουδόποτε αλλοϑ. 

1.1.4 Οι κϊθε εύδουσ δαπϊνεσ για την εγκατϊςταςη, εξοπλιςμϐ και λειτουργύα 
εργοταξιακοϑ εργαςτηρύου, εϊν προβλϋπεται, την λόψη και μεταφορϊ των 
δοκιμύων και την εκτϋλεςη ελϋγχων και δοκιμών, εύτε ςτο εργοταξιακϐ 
εργαςτόριο ό ςε κρατικϐ ό ςε ιδιωτικϐ τησ εγκρύςεωσ τησ Τπηρεςύασ, 
ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ δημοπρϊτηςησ. 

1.1.5 Οι δαπϊνεσ εγκατϊςταςησ και λειτουργύασ μονϊδων παραγωγόσ 
προκαταςκευαςμϋνων ςτοιχεύων, εφ’ ϐςον προβλϋπονται απϐ τουσ ϐρουσ 
δημοπρϊτηςησ, ςυγκροτημϊτων παραγωγόσ θραυςτών υλικών 
(ςπαςτηροτριβεύο), ςκυροδϋματοσ, αςφαλτομιγμϊτων κ.λπ., ςτον εργοταξιακϐ 
χώρο ό εκτϐσ αυτοϑ.  

τισ δαπϊνεσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται: η εξαςφϊλιςη του απαιτουμϋνου χώρου, 
η καταςκευό των υποδομών, κτιριακών και λοιπών ϋργων των μονϊδων, η 
εγκατϊςταςη του απαιτουμϋνου κατϊ περύπτωςη εξοπλιςμοϑ, οι λειτουργικϋσ 
δαπϊνεσ πϊςησ φϑςεωσ, οι φορτοεκφορτώςεισ και μεταφορϋσ των πρώτων 
υλών ςτην μονϊδα και των παραγομϋνων προώϐντων μϋχρι τισ θϋςεισ 
ενςωμϊτωςόσ τουσ ςτο Έργο, καθώσ και η αποςυναρμολϐγηςη των 
εγκαταςτϊςεων μετϊ το πϋρασ των εργαςιών, η καθαύρεςη των υποδομών 
τουσ (βϊςεισ, τοιχύα κλπ καταςκευϋσ απϐ ςκυρϐδεμα ό οποιοδόποτε ϊλλο 
υλικϐ) και αποκατϊςταςησ του χώρου ςε βαθμϐ αποδεκτϐ απϐ την Τπηρεςύα 
και ςϑμφωνα με τουσ ιςχϑοντεσ Περιβαλλοντικοϑσ ϐρουσ.  

Οι ωσ ϊνω ϐροι για την αποξόλωςη των μονϊδων και αποκατϊςταςη των 
χώρων ϋχουν εφαρμογό ςτισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ: 

(α)  Όταν η εγκατϊςταςη των μονϊδων ϋχει γύνει ςε χώρο που ϋχει 
παραχωρηθεύ απϐ το Δημϐςιο 

(β)  Όταν οι μονϊδεσ ϋχουν ανεγερθεύ μεν ςε χώρουσ που ϋχει εξαςφαλύςει ο 
Ανϊδοχοσ, αλλϊ ϋχει δοθεύ προςωρινό ϊδεια εγκατϊςταςησ-λειτουργύασ 
για τισ ανϊγκεσ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου. 

1.1.6 Σα πϊςησ φϑςεωσ αςφϊλιςτρα για το προςωπικϐ του Έργου, τισ μεταφορϋσ, τα 
μεταφορικϊ μϋςα, τα μηχανόματα ϋργων και τισ εγκαταςτϊςεισ, 
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1.1.7 Οι επιβαρϑνςεισ απϐ την εκτϋλεςη των εργαςιών υπϐ ταυτϐχρονη διεξαγωγό 
τησ κυκλοφορύασ και την λόψη των απαιτουμϋνων προςτατευτικών μϋτρων, οι 
δαπϊνεσ των μϋτρων προςταςύασ των ϐμορων καταςκευών των χώρων 
εκτϋλεςησ των εργαςιών, τησ πρϐληψησ ατυχημϊτων εργαζομϋνων ό τρύτων, 
τησ αποφυγόσ βλαβών ςε κινητϊ ό ακύνητα πρϊγματα τρύτων, τησ αποφυγόσ 
ρϑπανςησ ρεμϊτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώσ και οι δαπϊνεσ των μϋτρων 
προςταςύασ των ϋργων ςε κϊθε φϊςη τησ καταςκευόσ τουσ ανεξαρτότωσ τησ 
εποχόσ του ϋτουσ (εκςκαφϋσ, θεμελιώςεισ, ικριώματα, ςκυροδετόςεισ κ.λπ.) 
και μϋχρι την οριςτικό παραλαβό τουσ.  

1.1.8 Οι δαπϊνεσ διεξαγωγόσ των ελϋγχων ποιϐτητοσ και οι δαπϊνεσ καταςκευόσ 
των πϊςησ φϑςεωσ ‘’δοκιμαςτικών τμημϊτων’’ που προβλϋπονται ςτην Σ..Τ. 
και τουσ λοιποϑσ ϐρουσ δημοπρϊτηςησ (μετρόςεισ, εργαςτηριακού ϋλεγχοι και 
δοκιμϋσ, αξύα υλικών, χρόςη μηχανημϊτων, εργαςύα κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπϊνεσ διϊθεςησ, προςκϐμιςησ και λειτουργύασ του κυρύου και βοηθητικοϑ 
μηχανικοϑ εξοπλιςμοϑ και μϋςων (π.χ. ικριωμϊτων, εργαλεύων) που 
απαιτοϑνται για ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ/λειτουργύεσ του ϋργου, ςτο πλαύςιο 
του εγκεκριμϋνου χρονοδιαγρϊμματοσ, ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνονται τα 
μιςθώματα, η μεταφορϊ επύ τϐπου, η ςυναρμολϐγηςη (ϐταν απαιτεύται), η 
αποθόκευςη, η φϑλαξη, η αςφϊλιςη, οι αποδοχϋσ οδηγών, χειριςτών, βοηθών 
και τεχνιτών, τα καϑςιμα, τα λιπαντικϊ και λοιπϊ αναλώςιμα, τα ανταλλακτικϊ, 
οι επιςκευϋσ, οι μετακινόςεισ ςτον χώρο του ϋργου, οι ημεραργύεσ για 
οποιαδόποτε αιτύα, οι πϊςησ φϑςεωσ ςταλύεσ και καθυςτερόςεισ (που δεν 
οφεύλονται ςε υπαιτιϐτητα του Κυρύου του Έργου), η αποςυναρμολϐγηςό τουσ 
(εϊν απαιτεύται) και η απομϊκρυνςό τουσ απϐ το Έργο.  

Περιλαμβϊνονται επύςησ οι πϊςησ φϑςεωσ δαπϊνεσ του εφεδρικοϑ εξοπλιςμοϑ 
που διατηρεύται ςε ετοιμϐτητα για την αντιμετώπιςη βλαβών ό για 
οποιαδόποτε ϊλλη αιτύα. 

1.1.10 Οι δαπϊνεσ προμηθεύασ ό παραγωγόσ, φορτοεκφϐρτωςησ και μεταφορϊσ ςτη 
θϋςη ενςωμϊτωςησ και τυχϐν προςωρινών αποθϋςεων και επαναφορτώςεων 
αδρανών υλικών προϋλευςησ λατομεύων, ορυχεύων κλπ. πλην των 
περιπτώςεων που ςτα οικεύα ϊρθρα του παρϐντοσ Σιμολογύου αναφϋρεται 
ρητϊ ϐτι η μεταφορϊ πληρώνεται ιδιαύτερα (ϊρθρα που επιςημαύνονται με 
αςτερύςκο [*]).  

 Περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ πλϑςεωσ, ανϊμιξησ ό εμπλουτιςμοϑ των υλικών, 
ώςτε να ανταποκρύνονται ςτισ προβλεπϐμενεσ απϐ την Μελϋτη του Έργου 
προδιαγραφϋσ, λαμβανομϋνων υπϐψη των ςχετικών περιβαλλοντικών ϐρων  

1.1.11 Οι επιβαρϑνςεισ απϐ καθυςτερόςεισ, μειωμϋνη απϐδοςη και μετακινόςεισ 
μηχανημϊτων και προςωπικοϑ που οφεύλονται: 

(α)  ςε εμπϐδια ςτο χώρο εκτϋλεςησ των εργαςιών (αρχαιολογικϊ ευρόματα, 
δύκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  ςτην μη ολοκλόρωςη των διαδικαςιών απαλλοτρύωςησ τμημϊτων του 
χώρου εκτϋλεςησ των εργαςιών (υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι παρϋχεται η 
δυνατϐτητα τμηματικόσ εκτϋλεςησ των εργαςιών),  

(γ)  ςτισ τυχϐν ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ αντιμετώπιςησ των εμποδύων απϐ τουσ 
αρμϐδιουσ για αυτϊ φορεύσ (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΤΑx κ.λπ.),  
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(δ)  ςτην ενδεχϐμενη εκτϋλεςη των εργαςιών κατϊ φϊςεισ λϐγω των ωσ ϊνω 
εμποδύων,  

(ε)  ςτην διενϋργεια των απαιτουμϋνων μετρόςεων, ελϋγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαςτηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώσ και ςτισ 
λοιπϋσ υποχρεώςεισ του Αναδϐχου που προβλϋπονται ςτα τεϑχη 
δημοπρϊτηςησ, εύτε τα ωσ ϊνω αποζημιώνονται ιδιαύτερα εύτε εύναι 
ανηγμϋνα ςτο ποςοςτϐ Γ.Ε.& Ο.Ε. ό ςε ϊλλα ϊρθρα του παρϐντοσ 
Σιμολογύου  

(ςτ) ςτην λόψη μϋτρων για την εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ πεζών και 
οχημϊτων,  

(ζ) ςε προςωρινϋσ ό μϐνιμεσ κυκλοφοριακϋσ ρυθμύςεισ ςτην ευρϑτερη 
περιοχό του ϋργου για οποιαδόποτε αιτύα (π.χ. εορτϋσ, εργαςύεσ 
ςυντόρηςησ οδικοϑ δικτϑου και υποδομών, βλϊβεσ ςε ϊλλα ϋργα, 
εκτϋλεςη ϊλλων ϋργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την ομαλό και αςφαλό διακύνηςη πεζών και 
οχημϊτων ςτισ θϋςεισ εκτϋλεςησ των εργαςιών, ϐπωσ ενδεικτικϊ: 

(1) Οι δαπϊνεσ προςωρινών γεφυρώςεων ορυγμϊτων πλϊτουσ ϋωσ 3,0 m, για 
την αποκατϊςταςη τησ κυκλοφορύασ πεζών και οχημϊτων, ϐταν τοϑτο 
κρύνεται απαραύτητο απϐ την Τπηρεςύα ό τισ αρμϐδιεσ Αρχϋσ  

(2) Οι δαπϊνεσ λόψησ προςτατευτικών μϋτρων για την απρϐςκοπτη και 
αςφαλό κυκλοφορύα πεζών και οχημϊτων ςτην περύμετρο των χώρων 
εκτϋλεςησ των εργαςιών, ϐπου απαιτεύται, ότοι για την περύφραξη των 
ορυγμϊτων και γενικϊ των χώρων εκτϋλεςησ εργαςιών, την ενημϋρωςη 
του κοινοϑ, την ςόμανςη και φωτεινό ςηματοδϐτηςη του εργοταξιακοϑ 
χώρου (πλην εκεύνησ που προκϑπτει απϐ μελϋτη ςόμανςησ και 
τιμολογεύται ιδιαιτϋρωσ), την προςωρινό διευθϋτηςη και αποκατϊςταςη 
τησ κυκλοφορύασ κλπ. καθώσ και οι δαπϊνεσ για την απομϊκρυνςη των 
παραπϊνω προςωρινών καταςκευών και ςόμανςησ μετϊ την περαύωςη 
των εργαςιών και την πλόρη αποκατϊςταςη τησ αρχικόσ ςόμανςησ. 

1.1.13 Οι δαπϊνεσ των τοπογραφικών εργαςιών (αποτυπώςεων, παςςαλώςεων, 
αναπαςςαλώςεων, πϑκνωςησ τριγωνομετρικοϑ και πολυγωνομετρικοϑ 
δικτϑου, εγκατϊςταςησ χωροςταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτοϑνται 
για την χϊραξη των επιμϋρουσ ςτοιχεύων του ϋργου, οι δαπϊνεσ ςϑνταξησ 
μελετών εφαρμογόσ (ϐταν απαιτεύται για την προςαρμογό των ςτοιχεύων τησ 
οριςτικόσ μελϋτησ ςτο ακριβϋσ ανϊγλυφο του εδϊφουσ ό υφιςτϊμενεσ 
καταςκευϋσ), καταςκευαςτικών ςχεδύων και ςχεδύων λεπτομερειών, οι 
δαπϊνεσ ανύχνευςησ και εντοπιςμοϑ εμποδύων ςτον χώρο εκτϋλεςησ του ϋργου 
και εκπϐνηςησ μελετών αντιμετώπιςησ αυτών (λ.χ. υπϊρχοντα θεμϋλια, 
υψηλϐσ ορύζοντασ υπογεύων υδϊτων, δύκτυα Οργανιςμών Κοινόσ Ωφελεύασ 
[ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οι δαπϊνεσ αποτϑπωςησ τεχνικών ϋργων και λοιπών εγκαταςτϊςεων που 
απαντώνται ςτο χώρο του ϋργου, οι δαπϊνεσ επαλόθευςησ των ςτοιχεύων 
εδϊφουσ με τοπογραφικϋσ μεθϐδουσ καθώσ και οι δαπϊνεσ λόψησ 
επιμετρητικών ςτοιχεύων κατ’ αντιπαρϊςταςη με εκπρϐςωπο τησ Τπηρεςύασ 
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και ςϑνταξησ των πϊςησ φϑςεωσ επιμετρητικών ςχεδύων, πινϊκων και 
υπολογιςμών που θα υποβληθοϑν ςτην Τπηρεςύα προσ ϋλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπϊνη ςϑνταξησ των αναπτυγμϊτων και πινϊκων οπλιςμοϑ ςκυροδεμϊτων 
(ϐταν αυτού δεν περιλαμβϊνονται ςτη μελϋτη. 

1.1.16 Οι δαπϊνεσ ενημϋρωςησ των οριζοντιογραφιών τησ μελϋτησ με τα ςτοιχεύα 
των εντοπιζομϋνων με ερευνητικϋσ τομϋσ ό κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών 
δικτϑων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπϊνεσ των αντλόςεων (πλην των αντλόςεων κατϊ την καταςκευό 
τεχνικών εντϐσ κούτησ ποταμών ό ςτην περύπτωςη που δεν υπϊρχει 
δυνατϐτητα παροχϋτευςησ προσ φυςικϐ ό τεχνητϐ αποδϋκτη υδϊτων) καθώσ 
και των προςωρινών διευθετόςεων για την αντιμετώπιςη των επιφανειακών, 
υπογεύων και πηγαύων νερών ώςτε να προςτατεϑονται τϐςο τα 
καταςκευαζϐμενα οςο και τα υπϊρχοντα ϋργα και το περιβϊλλον γενικϐτερα, 
εκτϐσ αν προβλϋπεται διαφορετικϊ ςτα τεϑχη δημοπρϊτηςησ. 

1.1.18 Οι δαπϊνεσ που απορρϋουν απϐ δικαιώματα κατοχυρωμϋνων μεθϐδων και 
ευρεςιτεχνιών που εφαρμϐζονται κατϊ οποιονδόποτε τρϐπο για την ϋντεχνη 
εκτϋλεςη των εργαςιών. 

1.1.19 Οι δαπϊνεσ διαμϐρφωςησ προςβϊςεων, προςπελϊςεων και δαπϋδων 
εργαςύασ ςτα διϊφορα τμόματα του ϋργου, και γενικϊ κϊθε βοηθητικόσ 
καταςκευόσ που θα απαιτηθεύ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο των εργαςιών, ϐταν δεν 
προβλϋπεται ιδιαύτερη επιμϋτρηςη αυτών ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη, καθώσ και οι 
δαπϊνεσ αποξόλωςησ των προςωρινών καταςκευών και περιβαλλοντικόσ 
αποκατϊςταςησ των χώρων (προςβϊςεων, προςπελϊςεων, δαπϋδων 
εργαςύασ κ.λπ.) εκτϐσ εϊν υπϊρχει ϋγγραφη αποδοχό τησ Τπηρεςύασ για την 
διατόρηςό τουσ. 

1.1.20 Οι δαπϊνεσ για την προςταςύα και την εξαςφϊλιςη τησ λειτουργύασ των 
δικτϑων Ο.Κ.Ω. που διαςχύζουν εγκϊρςια τα ορϑγματα ό επηρεϊζονται τοπικϊ 
απϐ τισ εκτελοϑμενεσ εργαςύεσ, Σην αποκλειςτικό ευθϑνη για την πρϐκληςη 
ζημιών και φθορών ςτα δύκτυα αυτϊ θα φϋρει, τϐςο αςτικϊ ϐςο και ποινικϊ και 
μϋχρι περαύωςησ των εργαςιών, ο Ανϊδοχοσ του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπϊνεσ πρϐληψησ και αποκατϊςταςησ κϊθε εύδουσ ζημιϊσ καθώσ και οι 
αποζημιώςεισ για κϊθε εύδουσ βλϊβη ό μη ςυνόθη φθορϊ επύ υφιςταμϋνων 
καταςκευών κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών ό την διακύνηςη βαρϋωσ 
εξοπλιςμοϑ του Αναδϐχου (π.χ. μεταφορικών μϋςων μεγϊλησ χωρητικϐτητασ, 
ερπυςτριοφϐρων μηχανημϊτων κ.λπ.) που οφεύλονται ςε μη τόρηςη των 
ςυμβατικών ϐρων, των υποδεύξεων τησ Τπηρεςύασ, των ιςχυουςών διατϊξεων 
και γενικϐτερα ςε υπαιτιϐτητα του Αναδϐχου. 

1.1.22 Εφ’ ϐςον δεν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη: Οι πϊςησ 
φϑςεωσ δαπϊνεσ για τισ εργοταξιακϋσ οδοϑσ που προκϑπτουν απϐ τη 
μεθοδολογύα καταςκευόσ του Αναδϐχου και απαιτοϑνται για την αςφαλό 
διακύνηςη εξοπλιςμοϑ και υλικών καταςκευόσ του Έργου (μύςθωςη ό 
εξαςφϊλιςη δικαιωμϊτων διϋλευςησ απϐ ιδιωτικό ϋκταςη, καταςκευό των 
οδών ό βελτύωςη υπαρχουςών, ςόμανςη, ςυντόρηςη), καθώσ και οι δαπϊνεσ 
εξαςφϊλιςησ των αναγκαύων χώρων απϐθεςησ των πλεοναζϐντων ό 
ακαταλλόλων προώϐντων εκςκαφών (καταβολό τιμόματοσ προσ ιδιοκτότεσ, αν 
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απαιτεύται, εξαςφϊλιςη ςχετικών αδειών, καταςκευό οδών προςπϋλαςησ ό 
επϋκταςη ό βελτύωςη υπαρχουςών) και η τελικό διαμϐρφωςη των χώρων 
μετϊ την περαύωςη των εργαςιών, ςϑμφωνα με τουσ εγκεκριμϋνουσ 
περιβαλλοντικοϑσ ϐρουσ. 

1.1.23 Οι δαπϊνεσ των προεργαςιών ςτισ παλιϋσ ό νϋεσ επιφϊνειεσ οδοςτρωμϊτων 
για την εφαρμογό αςφαλτικών επιςτρώςεων επ' αυτών, ϐπωσ π.χ. ςκοϑπιςμα, 
καθαριςμϐσ, δημιουργύα οπών αγκϑρωςησ (πικοϑνιςμα), καθώσ και οι δαπϊνεσ 
μεταφορϊσ και απϐθεςησ των προώϐντων που παρϊγονται ωσ αποτϋλεςμα των 
παραπϊνω εργαςιών. 

1.1.24 Οι δαπϊνεσ διϊνοιξησ τομών ό οπών ςτα τοιχώματα υφιςταμϋνων αγωγών, 
φρεατύων, τεχνικών ϋργων κ.λπ., με οποιαδόποτε μϋςα, για τη ςϑνδεςη νϋων 
ςυμβαλλϐντων αγωγών, εκτϐσ αν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό προσ τοϑτο 
ςτα τεϑχη δημοπρϊτηςησ. 

1.1.25 Οι δαπϊνεσ των ειδικών μελετών, που προβλϋπεται ςτα τεϑχη δημοπρϊτηςησ 
να εκπονηθοϑν απϐ τον Ανϊδοχο χωρύσ ιδιαύτερη αμοιβό, ϐπωσ μελϋτεσ 
ςϑνθεςησ ςκυροδεμϊτων και αςφαλτομιγμϊτων, μελϋτεσ ικριωμϊτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπϊνεσ ϋκδοςησ των απαιτουμϋνων αδειών εκτϋλεςησ εργαςιών απϐ τισ 
αρμϐδιεσ Αρχϋσ, την Πολεοδομύα και τουσ Οργανιςμοϑσ Κοινόσ Ωφελεύασ, 
εκτϐσ αν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό προσ τοϑτο ςτα τεϑχη 
δημοπρϊτηςησ. 

1.1.27 Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την εξαςφϊλιςη τησ ςυνεχοϑσ και απρϐςκοπτησ 
λειτουργύασ των υπαρχϐντων ςτην περιοχό του Έργου δικτϑων (δύκτυα 
ϑδρευςησ, ϊρδευςησ, αποχϋτευςησ και αποςτρϊγγιςησ, τϊφροι, διώρυγεσ, 
υδατορϋματα κ.λπ.), τα οπούα επηρεϊζονται απϐ την εκτϋλεςη των εργαςιών, 
και ιδιαύτερα ϐταν: 

(1) τα δύκτυα εύναι ςχετικϊ ανεπαρκό και ευαύςθητα ςε δυςμενό 
μεταχεύριςη, 

(2) θα επιβαρυνθεύ υπϋρμετρα η λειτουργικϐτητα των δικτϑων αν ο 
Ανϊδοχοσ δεν λϊβει μϋτρα για να αποτρϋψει την εύςοδο φερτών υλών 
απϐ τισ χωματουργικϋσ, κυρύωσ, ό ϊλλεσ εργαςύεσ. 

Οι τιμϋσ μονϊδασ του παρϐντοσ Σιμολογύου προςαυξϊνονται κατϊ το ποςοςτϐ Γενικών 
Εξϐδων (Γ.Ε.) και Οφϋλουσ του Αναδϐχου (Ο.Ε.), ςτο οπούο περιλαμβϊνονται οι πϊςησ 
φϑςεωσ δαπϊνεσ οι οπούεσ δεν μποροϑν να κατανεμηθοϑν ςε ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ 
αλλϊ αφοροϑν ςυνολικϊ το κϐςτοσ του ϋργου ϐπωσ, κρατόςεισ ό υποχρεώςεισ αυτοϑ, 
ϐπωσ δαπϊνεσ διούκηςησ και επύβλεψησ του Έργου, ςόμανςησ εργοταξύων, φϐροι, 
δαςμού, αςφϊλιςτρα, τϐκοι κεφαλαύων κύνηςησ, προμόθειεσ εγγυητικών επιςτολών, 
ϋξοδα λειτουργύασ γραφεύων κ.λπ., τα επιςφαλό ϋξοδα πϊςησ φϑςεωσ καθώσ και το 
προςδοκώμενο κϋρδοσ απϐ την εκτϋλεςη των εργαςιών. 

Σο ωσ ϊνω ποςοςτϐ Γ.Ε. & Ο.Ε., ανϋρχεται ςε δϋκα οκτώ τοισ εκατϐ (18%) του 
προϒπολογιςμοϑ των εργαςιών, ϐπωσ αυτϐσ προκϑπτει βϊςει των τιμών του 
Σιμολογύου Προςφορϊσ του αναδϐχου, ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, και 
διακρύνεται ςε: 

(α)  ταθερϊ ϋξοδα, δηλαδό ϊπαξ αναλαμβανϐμενα κατϊ τη διϊρκεια τησ 
ςϑμβαςησ, τα οπούα περιλαμβϊνουν τισ δαπϊνεσ: 
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(1) Εμαζθάιηζεο θαη δηαξξύζκηζεο εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε 
θύξησλ θαη βνεζεηηθώλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, 
εξγαζηεξίσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδόρνπ ή άιισλ, εθόζνλ 
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θύξησλ θαη βνεζεηηθώλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Αλαδόρνπ ή άιισλ, εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ρώξσλ εθηέιεζεο εξγαζηώλ εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο. 

(4) Εμνπιηζκνύ  θύξησλ θαη βνεζεηηθώλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε 
δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο εηνηκόηεηαο, εμαζθάιηζεο ύδξεπζεο, ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο, ηειεθσληθήο ζύλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζώο θαη ινηπώλ 
απαηηνπκέλσλ επθνιηώλ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θύξησλ θαη βνεζεηηθώλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά 
ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ 
ρώξσλ θαηά ηξόπν απνδεθηό  θαη ζύκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
Πεξηβαιινληηθνύο Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθόκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ 
γεληθήο ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ), όπσο 
πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην 
πέξαο ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθόπεζεο ησλ κειεηώλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρόλ ζπκπιεξώζεηο 
ηξνπνπνηήζεηο, εθόζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θόζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο/Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θόξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνύ ζηαδίνπ. 

(13) Δηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θύζεσο (π.ρ. εμεύξεζεο ρώξσλ γξαθείσλ θαη 
ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ, απαηηήζεσο γηα 
κειέηεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ, 
εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, 
απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο από κε ιεθζείζεο ππόςε αθξαίεο 
επηηόπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηόκελεο από αζθάιηζε). 

(β)  Φρονικώσ ςυνηρτημϋνα ϋξοδα, δηλαδό εξαρτώμενα απϐ τη χρονικό διϊρκεια 
τησ ςϑμβαςησ, τα οπούα περιλαμβϊνουν τισ δαπϊνεσ: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηώλ 
(πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ θαζαξώλ ζύκθσλα 
κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνύ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε κόληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο ζην έξγν (ζε 
πεξίπησζε κε κόληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο ζα ιακβάλεηαη 
ππόςε ν ρξόλνο απαζρόιεζεο θαη ε δηαζεζηκόηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα πξνβιεπόκελεο λόκηκεο απνδεκηώζεηο. 
Σν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό θαη νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν 
(π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 
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(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Εμσηεξηθώλ ηερληθώλ ζπκβνύισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ 
π.ρ. ρξήζε απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα 
κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθώλ δεηθηώλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο 
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκόξθσζε 
πξνο απηνύο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν 

(9) Σόθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθόηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο 

(10) Σν αλαινγνύλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηεο 
επηρείξεζεο, θόζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

  Ο Υϐροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α) επύ των λογαριαςμών του Αναδϐχου 
βαρϑνει τον Κϑριο του Έργου. 

  Εϊν προκϑψει ανϊγκη εκτϋλεςησ εργαςιών που παρουςιϊζουν διαφορετικϊ 
χαρακτηριςτικϊ ϋναντι παρεμφερών προσ αυτϋσ εργαςιών που 
περιλαμβϊνονται ςτο παρϐν Σιμολϐγιο, αποδεκτϊ ϐμωσ ςϑμφωνα με τουσ 
ϐρουσ δημοπρϊτηςησ, ό εργαςιών που επιμετρώνται διαφορετικϊ, οι εργαςύεσ 
αυτϋσ εύναι δυνατϐν να αναχθοϑν ςε ϊρθρα του παρϐντοσ Σιμολογύου με 
αναγωγό των μεγεθών τουσ ςϑμφωνα με το ακϐλουθο παρϊδειγμα: 

(1) Διϊτρητοι ςωλόνεσ ςτραγγιςτηρύων, αγωγού αποχϋτευςησ ομβρύων και 
ακαθϊρτων απϐ ςκυρϐδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαςτικό διϊμετρο DN χρηςιμοποιοϑμενου ςωλόνα διαφορετικό απϐ τισ 
αναφερϐμενεσ ςτα υποϊρθρα των αντιςτούχων ϊρθρων του παρϐντοσ 
Σιμολογύου και για αντύςτοιχο υλικϐ καταςκευόσ, κατηγορύα αντοχόσ και 
μϋθοδο προςταςύασ, θα γύνεται αναγωγό του μόκουσ του χρηςιμοποιοϑμενου 
ςωλόνα ςε μόκοσ ςωλόνα τησ αμϋςωσ μικρϐτερησ ςτο παρϐν Σιμολϐγιο 
ονομαςτικόσ διαμϋτρου, με βϊςη το λϐγο: 

     DN / DM  

  ϐπου  DN:  Ονομαςτικό διϊμετροσ του χρηςιμοποιοϑμενου ςωλόνα 

   DM:  Η αμϋςωσ μικρϐτερη διϊμετροσ ςωλόνα που 
περιλαμβϊνεται ςτο παρϐν Σιμολϐγιο. 

Αν δεν υπϊρχει μικρϐτερη διϊμετροσ ωσ DM θα χρηςιμοποιεύται η αμϋςωσ 
μεγαλϑτερη υπϊρχουςα διϊμετροσ. 

(2) Μϐρφωςη αρμών με προκαταςκευαςμϋνεσ πλϊκεσ τϑπου FLEXCELL ό 
αναλϐγου 

Για πϊχοσ DN χρηςιμοποιοϑμενησ πλϊκασ μεγαλϑτερο απϐ το πϊχοσ τησ 
ςυμβατικόσ πλϊκασ του παρϐντοσ τιμολογύου (12 mm), θα γύνεται αναγωγό τησ 
επιφϊνειασ τησ χρηςιμοποιοϑμενησ πλϊκασ ςε επιφϊνεια ςυμβατικόσ πλϊκασ 
πϊχουσ 12 mm, με βϊςη το λϐγο:  

     DN / 12 
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 ϐπου DN: Σο πϊχοσ τησ χρηςιμοποιοϑμενησ πλϊκασ ςε mm. 

(3) τεγϊνωςη αρμών με ταινύεσ τϑπου HYDROFOIL PVC 

Για πλϊτοσ ΒN χρηςιμοποιοϑμενησ ταινύασ μεγαλϑτερο απϐ το πλϊτοσ τησ 
ςυμβατικόσ ταινύασ του παρϐντοσ Σιμολογύου (240 mm), θα γύνεται αναγωγό 
του μόκουσ τησ χρηςιμοποιοϑμενησ ταινύασ ςε μόκοσ ςυμβατικό ταινύασ 
πλϊτουσ 240 mm, με βϊςη το λϐγο:  

     ΒN / 240  

 ϐπου ΒΝ: Σο πλϊτοσ τησ χρηςιμοποιοϑμενησ ταινύασ ςε mm 

Παρεμφερόσ πρακτικό μπορεύ να ϋχει εφαρμογό και ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ 
ϊρθρων του παρϐντοσ Σιμολογύου. 

Όπου ςτα επιμϋρουσ ϊρθρα υπϊρχει αναφορϊ ςε ΕΣΕΠ των οπούων ϋχει αρθεύ με 
απϐφαςη η υποχρεωτικό εφαρμογό, η ςχετικό αναφορϊ μπορεύ να αντιςτοιχύζεται με 
αναφορϊ ςε ΠΕΣΕΠ ό ϊλλο πρϐτυπο που θα περιλαμβϊνεται ςε ςχετικϐ πύνακα ςτουσ 
γενικοϑσ ϐρουσ του παρϐντοσ. 

 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ ΣΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ ΣΟΤ 
ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
  

2.1.1 Η επιμϋτρηςη των εργαςιών γύνεται εύτε βϊςει των ςχεδύων των 
εγκεκριμϋνων μελετών εύτε βϊςει μετρόςεων και των 
ςυνταςςϐμενων βϊςει αυτών επιμετρητικών ςχεδύων και πινϊκων, 
λαμβανομϋνων υπϐψη των ϋγγραφων εντολών τησ Τπηρεςύασ και 
των εκϊςτοτε οριζομϋνων ανοχών. 

2.1.2 Η Τπηρεςύα δικαιοϑται να ελϋγξει το ςϑνολο ό μϋροσ του Έργου, 
κατϊ την κρύςη τησ, προκειμϋνου να επιβεβαιώςει την ορθϐτητα 
των επιμετρητικών ςτοιχεύων που υποβϊλει ο Ανϊδοχοσ. Ο 
Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται με δικό του δαπϊνη να διαθϋςει τον 
απαιτοϑμενο εξοπλιςμϐ και προςωπικϐ για την υποςτόριξη τησ 
Τπηρεςύασ ςτην διεξαγωγό του εν λϐγω ελϋγχου. 

2.1.3 Η πληρωμό των εργαςιών γύνεται βϊςει τησ πραγματικόσ 
ποςϐτητασ κϊθε εργαςύασ, επιμετροϑμενησ ωσ ανωτϋρω με 
κατϊλληλη μονϊδα μϋτρηςησ, επύ την τιμό μονϊδασ τησ εργαςύασ, 
ϐπωσ αυτό καθορύζεται ςτο παρϐν Περιγραφικϐ Σιμολϐγιο. 

2.1.4 Ειδικϐτερα για κϊθε εργαςύα, ο τρϐποσ και η μονϊδα επιμϋτρηςησ, 
καθώσ και ο τρϐποσ πληρωμόσ καθορύζονται ςτισ αντύςτοιχεσ 
παραγρϊφουσ των παρακϊτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επύ μϋρουσ 
εργαςιών του παρϐντοσ Σιμολογύου.  

2.1.5 Αν το περιεχϐμενο ϋνϐσ επιμϋρουσ ϊρθρου του παρϐντοσ 
Σιμολογύου, που αναφϋρεται ςε μια τιμό μονϊδασ, ορύζει ϐτι η εν 
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λϐγω τιμό αποτελεύ πλόρη αποζημύωςη για την ολοκλόρωςη των 
εργαςιών του ςυγκεκριμϋνου ϊρθρου, τϐτε οι ύδιεσ επιμϋρουσ 
εργαςύεσ δεν θα επιμετρώνται οϑτε θα πληρώνονται ςτο πλαύςιο 
ϊλλου ϊρθρου που περιλαμβϊνεται ςτο Σιμολϐγιο. 

2.1.6 τη περύπτωςη οποιαςδόποτε διαφωνύασ με τον ςυνοπτικϐ πύνακα 
τιμών, υπεριςχϑουν οι ϐροι του παρϐντοσ. 

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

2.2.1  ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ  

 

Κατϊταξη εδαφών ωσ προσ την εκςκαψιμότητα 
 

 Ωο "ραιαξά εδάθε"ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιύο, ε ηύξθε θαη 
ινηπά εδάθε πνπ έρνπλ πξνέιζεη από επηρσκαηώζεηο κε αλνκνηνγελή 
πιηθά.  

 Ωο "γαίεο θαη εκίβξαρνο"ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκώδε ή 
ακκνραιηθώδε πιηθά, θαζώο θαη κίγκαηα απηώλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο 
ηζηκελησκέλα (cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθόο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή 
απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνύλ λα 
εθζθαθζνύλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα 
(εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθώλ 
πιώλ ή θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ. 

 Ωο "βξάρνο"ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα 
εθζθαθζεί εάλ δελ ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο ύιεο, 
δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθό εμνπιηζκό (ι.ρ. αεξόζθπξεο ή πδξαπιηθέο 
ζθύξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ"πεξηιακβάλνληαη θαη κεκνλσκέλνη 
νγθόιηζνη κεγέζνπο πάλσ από 0,50 m3. 

 Ωο "ζθιεξά γξαληηηθά"θαη "θξνθαινπαγή"ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο 
ζθιεξνί βξαρώδεηο ζρεκαηηζκνί από ππξηγελή πεηξώκαηα θαη νη ηζρπξώο 
ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιύηεξεο ησλ 
150 MPa. Η εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκώλ απηώλ είλαη δπζρεξήο (δελ 
αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηώλ ηζρύνο 300 ΗΡ, ε δε 
απόδνζε ησλ πδξαπιηθώλ ζθπξώλ είλαη κεησκέλε) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ  

Σα θπξηόηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη (ελδεηθηηθά 
θαη όρη πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδώζεη ηνπνζεηεκέλα θαη 
έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία είλαη ηα αθόινπζα: 

Χειπολαβέρ 

- Πιήξεο δεύγνο ρεηξνιαβώλ γηα ζηξεπηά μύιηλα ζπξόθπιια (κέζα-έμσ) κε 
ηηο αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν 
εηδηθό ζύζηεκα θιεηδώκαηνο θαη έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θόθθηλν), 
όπνπ απαηηείηαη. 

- Πιήξεο δεύγνο ρεηξνιαβώλ γηα ζηξεπηά μύιηλα ζπξόθπιια (κέζα-έμσ) κε 
ηηο αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκό ξύζκηζεο 
ρεηξνιαβώλ θαη ελζσκαησκέλε νπή γηα θύιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο. 
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- Υεηξνιαβή (γξπιόρεξν) γηα ζηξεπηό παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα 
ζηεξέσζεο (κέζα), κε κεραληζκό ξύζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην 
πιαίζην ή ζην άιιν θύιιν (δίθπιιν παξάζπξν). 

- Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξόκελα θνπθώκαηα κπξνύηδηλεο ή αλνμείδσηεο 
ή ραιύβδηλεο ή πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. 

Κλειδαπιέρ - διαηάξειρ αζθάλιζηρ 

- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θύιηλδξνη αζθαιείαο 

- Κύιηλδξνη θεληξηθνύ θιεηδώκαηνο  

- Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιύβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζύξεο 
ππξαζθάιεηαο 

- Ράβδνη (κπάξεο) παληθνύ γηα ζύξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμόδνπο θηλδύλνπ 

- Υσλεπηόο, ραιύβδηλνο (κπξνύηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζύξηεο κε βξαρίνλα 
(ληίδα) πνπ αζθαιίδεη επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα 
(πιαίζην - θύιιν θαη θύιιν - δάπεδν). 

Μησανιζμοί λειηοςπγίαρ και επαναθοπάρ θςπών 

- Μεραληζκόο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 
ζηξεπηήο ζύξαο ρσξίο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο 
ζύξαο. 

- Μεραληζκόο επαλαθνξάο όπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο 
ππξαζθάιεηαο. 

- Μεραληζκόο επαλαθνξάο ζύξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

- Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζύξαο γηα πξνζηαζία από θηππήκαηα πνδηώλ θηι. 

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζύξαο - δαπέδνπ 

- Αλαζηνιείο ζύξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θύιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμώθπιισλ παξαζύξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 

- ύξηεο νξηδόληηαο ή θαηαθόξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνύ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

- Εηδηθόο Εμνπιηζκόο θνπθσκάησλ θάζε ηύπνπ γηα ΑΜΕΑ 

- Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγόκελσλ ή ζπξόκελσλ ζπξώλ 
αζθαιείαο, κε Master Key 

- Εηδηθνί κεραληζκνί απηόκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηύπνπ 

- Μεραληζκνί απηόκαησλ ζπξώλ, κε ειεθηξνκεραληθό ζύζηεκα, κε 
ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνύ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ 

Η προμόθεια των παραπϊνω ειδών κιγκαλερύασ, θα γύνει απολογιςτικϊ, και 
ςϑμφωνα με τισ διαδικαςύεσ ποϑ προβλϋπονται απϐ τισ κεύμενεσ "περύ 
Δημοςύων Εργων"διατϊξεισ, εκτϐσ εϊν αναφϋρεται διαφορετικϊ ςτα οικεύα 
ϊρθρα του παρϐντοσ Σιμολογύου, η δε τοποθϋτηςη περιλαμβϊνεται ςτην 
τιμό του κϊθε εύδουσ κουφώματοσ. 
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2.2.3. ΦΡΨΜΑΣΙΜΟΙ  

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκώλ επηκεηξώληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηώλ 
ή ζε κέηξα κήθνπο (m) γξακκηθώλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, 
πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνύ. Από ηηο επηκεηξνύκελεο 
επηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελό θαη από ηα γξακκηθά ζηνηρεία 
θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο 
ρξσκαηηζκνύ.  

Η εθαξκνγή ζπληειεζηώλ ζα γίλεηαη όπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελώ ε 
αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ ζηδεξώλ επηθαλεηώλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο 
ησλ ζηδεξώλ θαηαζθεπώλ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Οη πνζόηεηεο ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, όπσο απηέο 
επηκεηξνύληαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο από ηελ 
Τπεξεζία, ζα πιεξώλνληαη ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα παξάγξαθν γηα ηα 
δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκώλ.  

Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινύλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα όζα νξίδνληαη ζηελ 
αλσηέξσ παξάγξαθν "Εηδηθνί όξνη" ηνπ παξόληνο άξζξνπ, θαζώο θαη γηα θάζε 
άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν "Γεληθνί 
Όξνη". 

Οι τιμϋσ μονϊδοσ ϐλων των κατηγοριών χρωματιςμών του παρϐντοσ 
τιμολογύου αναφϋρονται ςε πραγματικό χρωματιζϐμενη επιφϊνεια και ςε 
ϑψοσ απϐ το δϊπεδο εργαςύασ μϋχρι 5,0 m. Οι τιμϋσ για χρωματιςμοϑσ που 
εκτελοϑνται ςε ϑψοσ μεγαλϑτερο, καθορύζονται ςε αντύςτοιχα ϊρθρα του 
παρϐντοσ τιμολογύου, τα οπούα ϋχουν εφαρμογό ϐταν δεν πληρώνεται 
ιδιαιτϋρωσ η δαπϊνη των ικριωμϊτων.  

ε ϐλεσ τισ τιμϋσ εργαςιών χρωματιςμών περιλαμβϊνονται οι αναμύξεισ των 
χρωμϊτων, οι δοκιμαςτικϋσ βαφϋσ για ϋγκριςη των χρωμϊτων απϐ την 
Επύβλεψη, τα κινητϊ ικριώματα τα οπούα θα καταςκευϊζονται ςϑμφωνα με 
τα καθοριζϐμενα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ περύ αςφαλεύασ του 
αςχολοϑμενου ςτισ οικοδομικϋσ εργαςύεσ εργατοτεχνικοϑ προςωπικοϑ, και 
η εργαςύα αφαιρϋςεωσ και επανατοποθετόςεωσ ςτοιχεύων (π.χ. ςτοιχεύων 
κουφωμϊτων κλπ) ςτισ περιπτώςεισ που αυτϐ απαιτεύται ό επιβϊλλεται. 

Όταν πρϐκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οπούα χρωματύζονται εξ 
ολοκλόρου, η επιμετροϑμενη επιφϊνεια των χρωματιςμών υπολογύζεται ωσ 
το γινϐμενο τησ απλόσ ςυμβατικόσ επιφϊνειασ καταςκευαζϐμενου 
κουφώματοσ (βϊςει των εξωτερικών διαςτϊςεων του τετρϊξυλου ό 
τρύξυλου) ό τησ καταλαμβανϐμενησ απϐ μεταλλικό θϑρα ό κιγκλύδωμα 
πλόρουσ, απλόσ επιφϊνειασ, επύ ςυμβατικϐ ςυντελεςτό ο οπούοσ ορύζεται 
παρακϊτω: 

 

α/α Είδορ Σςνηελεζηήρ 

1. Θϑρεσ ταμπλαδωτϋσ ό πρεςςαριςτϋσ πλόρεισ ό με 
υαλοπύνακεσ οι οπούοι καλϑπτουν λιγϐτερο απϐ το 
50% του ϑψουσ κϊςςασ θϑρασ. 

α) με κϊςα καδρϐνι (ό 1/4 πλύνθου) 

β) με κϊςα επύ δρομικοϑ τούχου 

γ) με κϊςα επύ μπατικοϑ τούχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 
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α/α Είδορ Σςνηελεζηήρ 

2. Ταλϐθυρεσ ταμπλαδωτϋσ ό πρεςςαριςτϋσ 

με υαλοπύνακεσ που καλϑπτουν περιςςϐτερο απϐ το 
50% του ϑψουσ κϊςςασ θϑρασ. 

α) με κϊςςα καδρϐνι (ό 1/4 πλύνθου) 

β) με κϊςςα επύ δρομικοϑ τούχου 

γ) με κϊςςα επύ μπατικοϑ τούχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Ταλοςτϊςια : 

α) με κϊςςα καδρϐνι (ό 1/4 πλύνθου) 

β) με κϊςςα επύ δρομικοϑ τούχου 

γ) με κϊςςα επύ μπατικοϑ 

δ) παραθϑρων ρολών 

ε) ςιδερϋνια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παρϊθυρα με εξώφυλλα οιουδόποτε τϑπου 
(χωρικοϑ, γαλλικοϑ, γερμανικοϑ) πλην ρολών 

 

3,70 

5. Ρολλϊ ξϑλινα, πλαύςιο και πόχεισ βϊςει των 
εξωτερικών διαςτϊςεων ςιδηροϑ πλαιςύου 

 

2,60 

6. ιδερϋνιεσ θϑρεσ : 

α) με μύαν πλόρη επϋνδυςη με λαμαρύνα 

β) με επϋνδυςη με λαμαρύνα και ςτισ δϑο πλευρϋσ 

γ) χωρύσ επϋνδυςη με λαμαρύνα (ό μϐνον με ποδιϊ) 

δ) με κινητϊ υαλοςτϊςια, κατϊ τα λοιπϊ ωσ γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετϊςματα ςιδηρϊ : 

α) ρολϊ απϐ χαλυβδολαμαρύνα 

β) ρολϊ απϐ ςιδηρϐπλεγμα 

γ) πτυςςϐμενα (φυςαρμϐνικασ) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξϑλινα ό ςιδηρϊ : 

α) απλοϑ ό ςυνθϋτου ςχεδύου 

β) πολυςυνθϋτου ςχεδύου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικϊ ςώματα : 

Πραγματικό χρωματιζομϋνη επιφϊνεια βϊςει των 
Πινϊκων ςυντελεςτών των εργοςταςύων 
καταςκευόσ των θερμαντικών ςωμϊτων 

 

 

 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Σα αναφερϐμενα ςτην ςυνϋχεια ςτοιχεύα προελεϑςεωσ, 
ςκληρϐτητασ και χρώματοσ μαρμϊρων εύναι ενδεικτικϊ κϊποιων 
απϐ τισ πιο διαδεδομϋνεσ ποικιλύεσ που παρϊγονται. Αυτϐ ςε 
καμμιϊ περύπτωςη δεν ςημαύνει ϐτι τα κοιτϊςματα μαρμϊρου 
των διαφϐρων περιοχών εύναι ομοιϐμορφα ωσ προσ το χρώμα, 
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την ςκληρϐτητα και τισ λοιπϋσ ιδιϐτητεσ. Άλλωςτε και οι τιμϋσ 
διϊθεςησ των μαρμϊρων κϊθε περιοχόσ διαφοροποιοϑνται και 
μϊλιςτα ςημαντικϊ, ανϊλογα με τα χαρακτηριςτικϊ τουσ. 

Για τον λϐγο αυτϐ τα ϊρθρα των διαφϐρων εργαςιών επύςτρωςησ 
με μϊρμαρα των ΝΕΣ ΟΙΚ περιλαμβϊνουν ιδιαιτϋρωσ τιμό 
"φατοϑρασ" που επιςημαύνεται με διπλϐ αςτερύςκο. 

2. Οι τιμϋσ για την πλόρη εργαςύα αναφϋρονται ςε μϊρμαρο 
προϋλευςησ Βϋροιασ, λευκϐ, εξαιρετικόσ ποιϐτητοσ (extra), 
ςκληρϐ ό μαλακϐ κατϊ περύπτωςη, και εύναι ευνϐητο ϐτι εύναι 
απλώσ ενδεικτικϋσ για επιςτρώςεισ με μϊρμαρο μϋςων ποιοτικών 
χαρακτηριςτικών. 

3. Ο Μελετητόσ αφοϑ επιλϋξει τα χαρακτηριςτικϊ του μαρμϊρου 
που θα χρηςιμοποιόςει ςτο ϋργο (λ.χ. χρώμα, υφό, ςκληρϐτητα, 
διαθεςιμϐτητα ςτην περιοχό του ϋργου), πρϋπει να κϊνει ϋρευνα 
αγορϊσ, να διαπιςτώςει την τιμό διϊθεςησ του ςυγκεκριμϋνου 
τϑπου μαρμϊρου και ς' αυτόν να προςθϋςει την τιμό "φατοϑρασ" 
που προβλϋπεται ςτο ΝΕΣ ΟΙΚ.  Παρϊλληλα θα πρϋπει να επϋμβει 
ςτην περιγραφό του ϊρθρου και να ειςϊγει εκεύ τα επιθυμητϊ 
χαρακτηριςτικϊ του μαρμϊρου. 

Επειδό οι τιμϋσ των μαρμϊρων διαφϋρουν ςημαντικϊ, εύναι 
ςκϐπμο η επιλογό του τϑπου να γύνεται ςε ςυνεννϐηςη με την 
Δ/νουςα την Μελϋτη Τπηρεςύα. 

4. Επιςημαύνεται ϐτι τα μϊρμαρα πρϋπει να πληροϑν τισ απαιτόςεισ 
των Ευρωπαώκών Προτϑπων ΕΛΟΣ EN 12058: Natural stone 
flooring and stair - Προώϐντα απϐ φυςικοϑσ λύθουσ - Πλϊκεσ για 
δϊπεδα και ςκϊλεσ - Απαιτόςεισ και ΕΛΟΣ EN 1469: Natural stone 
cladding - Προώϐντα απϐ φυςικοϑσ λύθουσ - Πλϊκεσ για επενδϑςεισ 
-  Απαιτόςεισ και να φϋρουν ςόμανςη CE, ςϑμφωνα με την ΚΤΑ 
10976/244,  ΥΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 

ΜΑΛΑΚΑ : ςυνηθιςμϋνησ φθορϊσ και εϑκολησ κατεργαςύασ 
 

1 Πεντϋλησ Λευκϐ 

2 Κοκκιναρϊ Σεφρϐν 

3 Κοζϊνησ Λευκϐ 

4 Αγ. Μαρύνασ Λευκϐ ςυνεφώδεσ 

5 Καπανδριτύου Κιτρινωπϐ 

6 Μαραθώνα Γκρύ 

7 Νϊξου Λευκϐ 

8 Αλιβερύου Σεφρϐχρουν – μελανϐ 

9 Μαραθώνα Σεφρϐχρουν – μελανϐ 
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10 Βϋροιασ Λευκϐ 

11 Θϊςου Λευκϐ 

12 Πηλύου Λευκϐ 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΗΡΑ: ςυνηθιςμϋνησ φθορϊσ και δϑςκολησ κατεργαςύασ 
 

1 Ερϋτριασ Ερυθρϐτεφρο 

2 Αμαρϑνθου Ερυθρϐτεφρο 

3 Δομβραώνησ Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραώνησ Θηβών Κύτρινο 

5 Δομβραώνησ Θηβών Ερυθρϐ 

6 τϑρων Πρϊςινο 

7 Λϊριςασ Πρϊςινο 

8 Ιωαννύνων Μπεζ 

9 Υαρςϊλων Γκρι 

10 Ύδρασ Ροδϐτεφρο πολϑχρωμο 

11 Διονϑςου Φιονϐλευκο 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΚΛΗΡΑ: μϋτριασ φθορϊσ και δϑςκολησ κατεργαςύασ  
 

1 Ιωαννύνων Ροδϐχρουν 

2 Φύου Σεφρϐ 

3 Φύου Κύτρινο 

4 Σόνου Πρϊςινο 

5 Ρϐδου Μπεζ 

6 Αγύου Πϋτρου Μαϑρο 

7 Βυτύνασ Μαϑρο 

8 Μϊνησ Ερυθρϐ 

9 Ναυπλύου Ερυθρϐ 
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10 Ναυπλύου Κύτρινο 

11 Μυτιλόνησ Ερυθρϐ πολϑχρωμο 

12 Σρύπολησ Γκρι με λευκϋσ φϋτεσ 

13 αλαμύνασ Γκρι ό πολϑχρωμο 

14 Αρϊχωβασ καφϋ 

 

5. ε ϐλεσ τισ τιμϋσ των μαρμαροςτρώςεων, περιλαμβϊνεται και η 
ςτύλβωςη αυτών (νερϐλουςτρο) 

6. Σο κονύαμα δϐμηςησ των μαρμαροςτρώςεων, καταςκευϊζεται 
με λευκϐ τςιμϋντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΟΙΦΨΝ ΚΑΙ ΧΕΤΔΟΡΟΥΨΝ. 
 

Οι εργαςύεσ καταςκευόσ μεταλλικών ςκελετών (εκτϐσ αλουμινύου) 
τούχων και ψευδοροφών τιμολογοϑνται με τα ϊρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργαςύεσ καταςκευόσ επύπεδησ επιφϊνειασ γυψοςανύδων 
τοιχοπετϊςματοσ ςε ϋτοιμο ςκελετϐ τιμολογεύται με το ϊρθρο 78.05. 

Οι εργαςύεσ καταςκευόσ καμπϑλων τοιχοπεταςμϊτων 
αποζημιώνονται επιπλϋον και με την πρϐςθετη τιμό του ϊρθρου 
78.12. 

Οι εργαςύεσ τοποθϋτηςησ γυψοςανύδων επύπεδησ ψευδοροφόσ ςε 
ϋτοιμο ςκελετϐ αποζημιώνονται, μαζύ με τισ εργαςύεσ αλλουμινύου, 
με το ϊρθρο 78.34 και ςτην περύπτωςη μη επύπεδησ με το ϊρθρο 
78.35. την περύπτωςη χρόςησ γυψοςανύδασ διαφορετικοϑ πϊχουσ 
απϐ το προβλεπϐμενο ςτα παραπϊνω ϊρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμϋσ 
προςαρμϐζονται αναλογικϊ με τισ τιμϋσ του ϊρθρου 61.30. 

 ε περύπτωςη τοποθϋτηςησ και ορυκτοβϊμβακα, η αποζημύωςό του 
τιμολογεύται με το ϊρθρο 79.55. 
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ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

 

Α.  Οι τιμέσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φέρουν την ςήμανςη [*] παραπλέυρωσ 

τησ αναγραφόμενησ τιμήσ ςε ΕΤΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν την δαπάνη τησ καθαρήσ 
μεταφοράσ των, κατά περίπτωςη, υλικών ή προΰόντων. 

 Η Δεκοπραηούζα Αρτή ζα προζζέηεη ζηης ηηκές ασηές ηελ δαπάλε ηοσ 
κεηαθορηθού έργοσ, κε βάζε ηα ζηοητεία ηες κειέηες θαη ηης ζσλζήθες εθηέιεζες 
ηοσ έργοσ. 

 

 Γηα ηολ προζδηορηζκό ηες ως άλω δαπάλες ηοσ κεηαθορηθού έργοσ 
θαζορίδοληαη οη αθόιοσζες ηηκές κολάδας ζε €/m

3
.km 

 

ε αςτικϋσ περιοχϋσ   

 - απϐςταςη < 5 km 0,28   

 - απϐςταςη ≥ 5 km 0,21   

Εκτόσ πόλεωσ   

 · οδοί καλήσ βατότητασ   

 - απϐςταςη < 5 km 0,20   

 - απϐςταςη ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακήσ βατότητασ   

 - απϐςταςη < 5 km 0,25   

 - απϐςταςη ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακέσ οδοί   

 - απϐςταςη < 3 km 0,22   

 - απϐςταςη ≥ 3 km 0,20   

Πρόςθετη τιμό για παρατεταμϋνη αναμονό 
φορτοεκφόρτωςησ (αςφαλτικϊ, εκςκαφϋσ 
θεμελύων και χανδϊκων, μικρόσ κλύμακασ 
εκςκαφϋσ) 

0,03 

 
 

Oι τιμέσ αυτέσ έχουν εφαρμογή ςτον προςδιοριςμό τησ τιμήσ του αςτερίςκου [*] των 
άρθρων του παρόντοσ τιμολογίου των οποίων οι εργαςίεσ επιμετρώνται ςε κυβικά μέτρα 
(m

3
), κατά τον τρόπο που καθορίζεται ςε έκαςτο άρθρο.  

ε καμμία περίπτωςη δεν εφαρμόζεται ςυντελεςτήσ επιπλήςματοσ ή οποιαδήποτε άλλη 
προςαύξηςη και ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςη τα επιμετρούμενα m

3
 κάθε εργαςίασ, 

όπωσ καθορίζεται ςτο αντίςτοιχο άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπωσ προςδιορίζεται ςτο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΣ 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. τισ τιμέσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου 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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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΙΨΝ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Καθαιρϋςεισ 

Αριθμόσ Σιμολογύου: 1 

ΟΙΚ-10.03 Μεταφορϊ υλικών με τα χϋρια 

 ΟΙΚ-11.26: 100,00% 

 

Μεταφορϊ με τα χϋρια, κλπ, δηλ. με ζεμπύλι, τζιβιϋρα και λοιπϊ παρεμφερό μϋςα, ενϐσ τϐνου 
οποιουδόποτε υλικοϑ ανϊ δεκϊμετρο οριζοντύασ αποςτϊςεωσ. Η απϐςταςη τησ καθ' ϑψοσ 
μεταφορϊσ ανϊγεται ςε οριζϐντια με ςυντελεςτό προςαϑξηςησ 2,00. 

Σιμό ανϊ τϐνο και μϋτρο (ton x m) 

 

 

Σιμό ανϊ (tn*10m): 5.60€ 

[πϋντε ευρώ και εξόντα λεπτϊ] 

Αριθμόσ Σιμολογύου: 2 

NEO-ΟΙΚ-22.22.01 Καθαύρεςη επικεραμώςεων χωρύσ να καταβϊλλεται προςοχό για 
την εξαγωγό ακεραύων κερϊμων. 

 ΟΙΚ-2241 

 

Καθαύρεςη επικεραμώςεωσ με κεραμύδια οποιουδόποτε τϑπου, με ό χωρύσ κονύαμα, ςε 
οποιαδόποτε ςτϊθμη απϐ το ϋδαφοσ. Καθαύρεςη επικεραμώςεων χωρύσ να καταβϊλλεται 
προςοχό για την εξαγωγό ακεραύων κερϊμων. υμπεριλαμβϊνεται ο καταβιβαςμϐσ και η 
διαλογό των υλικών και η ςυςςώρευςη των αχρόςτων υλικών προσ φϐρτωςη. 

 

 

Σιμό ανϊ (m2): 4.00€ 

[τϋςςερα ευρώ] 

Αριθμόσ Σιμολογύου: 3 

NEO-ΟΙΚ-22.58.01 Αποξόλωςη υδρορροών παντϐσ τϑπου. 

 ΟΙΚ-6102 

 

Αποξόλωςη υδρορροών, οποιουδόποτε ςχεδύου και διαςτϊςεων, με την ςυςςώρευςη των 
ϊχρηςτων υλικών προσ φϐρτωςη. 
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Σιμό ανϊ (m): 8.60€ 

[οκτώ ευρώ και εξόντα λεπτϊ] 

Αριθμόσ Σιμολογύου: 4 

ΟΙΚ-22.51 Καθαύρεςη φϋροντοσ οργανιςμοϑ ξϑλινησ ςτϋγησ. 

 ΟΙΚ-5276 

 

Καθαύρεςη φϋροντοσ οργανιςμοϑ ξϑλινησ ςτϋγησ (ςανύδεσ, τεγύδεσ, επιτεγύδεσ, ζευκτϊ κϊθε 
τϑπου), ςε οποιοδόποτε ϑψοσ και μεταφορϊ του υλικοϑ προσ φϐρτωςη ό αποθόκευςη. 

 

 

Σιμό ανϊ (m3): 56.00€ 

[πενόντα ϋξι ευρώ] 

Αριθμόσ Σιμολογύου: 5 

ΟΙΚ-10.07.01 Μεταφορϋσ με αυτοκύνητο δια μϋςου οδών καλόσ βατϐτητασ. 

 ΟΙΚ-1136 

 

Μεταφορϊ με αυτοκύνητο οποιουδόποτε υλικοϑ, ανϊ χιλιϐμετρο αποςτϊςεωσ. 

Σιμό ανϊ τονοχιλιϐμετρο (ton.km) 

 

 

Σιμό ανϊ (tn*km): 0.35€ 

[μηδϋν ευρώ και τριϊντα πϋντε λεπτϊ] 

Αριθμόσ Σιμολογύου: 6 

NEO-ΟΙΚ-20.41.01 Κϐςτοσ υποδοχόσ ςε αποδεκτοϑσ χώρουσ, των αποβλότων απϐ 
εκςκαφϋσ, καταςκευϋσ και κατεδαφύςεισ (ΑΕΚΚ). 

 ΟΙΚ-2178 

 

Κϐςτοσ υποδοχόσ ςε αποδεκτοϑσ χώρουσ, των αποβλότων απϐ εκςκαφϋσ, καταςκευϋσ και 
κατεδαφύςεισ (ΑΕΚΚ). 

Σιμό ανϊ τϐνο (ton) 

 

 

Σιμό ανϊ (tn): 7.54€ 

[επτϊ ευρώ και πενόντα τϋςςερα λεπτϊ] 
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Επενδύςεισ - Επιςτρώςεισ 

Αριθμόσ Σιμολογύου: 7 

ΟΙΚ-79.10 τεγϊνωςη ξϑλινησ ςτϋγησ με λεπτό ελαςτομερό υδρατμοπερατό 
μεμβρϊνη. Επύςτρωςη με ελαςτομερό υδρατμοπερατό μεμβρϊνη 

 ΟΙΚ-7912: 100,00% 

 

Επύςτρωςη με ελαφρϊ ελαςτομερό αςφαλτικό μεμβρϊνη βϊρουσ 0,5 kg/m2, 
υδρατμοπερατό, ειδικό για ςτεγϊνωςη ξϑλινησ ςτϋγησ, με πυρόνα απϐ μό υφαντϋσ ύνεσ 
πολυπροπυλενύου. 

Περιλαμβϊνεται η ςτερϋωςη ςτην ξϑλινη υποδομό με καρφωτικϐ εργαλεύο με χρόςη  
πλατυκϋφαλων καρφιών ό με διχαλωτϋσ αγρϊφεσ, η επικϊλυψη των λωρύδων τησ ςτρώςησ 
κατϊ 20cm και η προςταςύα των ϊκρων με αυτοκϐλλητη ταινύα, ςυμβατό με το υλικϐ. 

Σιμό ανϊ τετραγωνικϐ μϋτρο (m2) καλυπτομϋνησ επιφανεύασ (εργαςύα και υλικϊ). 

 

 

Σιμό ανϊ (m2): 7.90€ 

[επτϊ ευρώ και εννενόντα λεπτϊ] 

Αριθμόσ Σιμολογύου: 8 

NEO-ΟΙΚ-78.90 Επϋνδυςη κατακορϑφων ό οριζοντύων επιφανειών με ανοξεύδωτη 
λαμαρύνα. 

 ΟΙΚ-7231: 100,00% 

 

Επϋνδυςη κατακϐρυφων ό οριζοντύων επιφανειών με επύπεδη ό ςτραντζαριςτό ανοξεύδωτη 
λαμαρύνα ποιϐτητασ AISI316, πϊχουσ 1,00mm, επύ υπϊρχοντοσ ξϑλινου ό μεταλλικοϑ 
ςκελετοϑ, και ςτερϋωςη αυτόσ με ανοξεύδωτουσ κοχλιοφϐρουσ όλουσ ςτην περύπτωςη 
ξϑλινου ςκελετοϑ, ςε πυκνϐ κϊνναβο ςϑμφωνα με τα καταςκευαςτικϊ ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

την τιμό ςυμπεριλαμβϊνεται η προςωρινό αφαύρεςη των κεραμιδιών και η 
επανατοποθϋτηςό τουσ, μετϊ απϐ την τοποθϋτηςη τησ ανοξεύδωτησ λαμαρύνασ. 

Τλικϊ και μικροϒλικϊ επύ τϐπου, ικριώματα και εργαςύα κοπόσ, τοποθϋτηςησ και ςτερϋωςησ 
τησ ανοξεύδωτησ λαμαρύνασ  και προςωρινόσ αφαύρεςησ και επανατοποθϋτηςησ των 
κεραμιδιών. 

 

 

Σιμό ανϊ (m2): 45.00€ 

[ςαρϊντα πϋντε ευρώ] 

Αριθμόσ Σιμολογύου: 9 

ΟΙΚ-72.11 Επικερϊμωςη με κεραμύδια γαλλικοϑ τϑπου. 

 ΟΙΚ-7211 
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Επικερϊμωςη με κεραμύδια γαλλικοϑ τϑπου, πλόρησ με τουσ απαιτοϑμενουσ ημικερϊμουσ 
και τουσ ειδικοϑσ κορυφοκερϊμουσ, ςϑμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-05-01-00 
"Επικεραμώςεισ ςτεγών". 

υμπεριλαμβϊνεται η προμόθεια ϐλων των απαιτουμϋνων τϑπων κεραμιδιών, όλων, 
ςϑρματοσ γαλβανιςμϋνου και τςιμεντοκονιϊματοσ των 450kg επύ τϐπου, τα ικριώματα και η 
εργαςύα τοποθετόςεωσ και προςδϋςεωσ ϐλων των κεραμιδιών με ςϑρμα καθώσ και η 
κολυμβητό τοποθϋτηςη των ακροκερϊμων και των κορυφοκερϊμων. 

 

 

Σιμό ανϊ (m2): 22.50€ 

[εύκοςι δϑο ευρώ και πενόντα λεπτϊ] 

Καταςκευϋσ ξύλινεσ ό μεταλλικϋσ 

Αριθμόσ Σιμολογύου: 10 

ΟΙΚ-52.76.02 Ζευκτϊ ςτϋγησ απϐ απλϊ ςτοιχεύα δομικόσ ξυλεύασ. Ζευκτϊ απϐ 
ξυλεύα πριςτό. 

 ΟΙΚ-5277 

 

Ζευκτϊ ςτϋγησ πλαιςιωτϊ ό δικτυωτϊ, οποιουδόποτε ανούγματοσ και ςε οποιοδόποτε ϑψοσ 
απϐ το ϋδαφοσ, απϐ απλϊ ςτοιχεύα δομικόσ ξυλεύασ κατηγορύασ κατ’ ελϊχιςτον C22 - 10E κατϊ 
ΕΛΟΣ ΕΝ 338, ςϑμφωνα με την ςτατικό μελϋτη, με τουσ ςτρωτόρεσ, τα προςκεφϊλαια και 
τουσ ςυνδϋςμουσ ζευκτών και ημιζευκτών (κατϊ μόκοσ, κατϊ πλϊτοσ και διαγώνιουσ), 
πλόρωσ διαμορφωμϋνα και τοποθετημϋνα. Σιμό ανϊ κυβικϐ μϋτρο ( m3) τοποθετημϋνησ 
ξυλεύασ 

 

 

Σιμό ανϊ (m3): 675.00€ 

[εξακϐςια εβδομόντα πϋντε ευρώ] 

Αριθμόσ Σιμολογύου: 11 

ΟΙΚ-52.86 Επιτεγύδωςη ςτϋγησ, για κεραμύδια γαλλικοϑ τϑπου. 

 ΟΙΚ-5286 

 

Επιτεγύδωςη ςτϋγησ, για επικερϊμωςη με κεραμύδια γαλλικοϑ τϑπου ό κούλα ςυρματϐδετα 
κεραμύδια, με καδρϐνια 4x6cm ςτερεωμϋνα ςτην υπϊρχουςα τεγύδωςη ςτισ απαιτουμϋνεσ 
αποςτϊςεισ για την ϋδραςη των κεραμιδιών, με τα υλικϊ, μικροϒλικϊ και ικριώματα καθώσ 
και την εργαςύα πλόρουσ καταςκευόσ. 

Περιλαμβϊνεται μϐνο η αξύα τησ επιτεγύδωςησ (πλόρησ εργαςύα και υλικϊ). 

την περύπτωςη αϑξηςησ των διαςτϊςεων ό μεύωςησ τησ απϐςταςησ των επιτεγύδων, η 
επιπλϋον ποςϐτητα αυτών τιμολογεύται με το ϊρθρο 52.79. 

Σιμό ανϊ τετραγωνικϐ μϋτρο (m2) πραγματικόσ επιφανεύασ. 
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Σιμό ανϊ (m2): 11.00€ 

[ϋντεκα ευρώ] 

Αριθμόσ Σιμολογύου: 12 

ΟΙΚ-52.80.02 ανύδωμα ςτϋγησ με μιςϐταβλεσ πϊχουσ 1,8cm. 

 OΙΚ- 5282 

 

ανύδωμα ςτϋγησ ςε υπϊρχουςα τεγύδωςη, με τα υλικϊ και μικροϒλικϊ, τα ικριώματα και 
εργαςύα πλόρουσ καταςκευόσ. 

Σιμό ανϊ τετραγωνικϐ μϋτρο (m2) πραγματικόσ επιφανεύασ. 

 

 

Σιμό ανϊ (m2): 19.00€ 

[δεκαεννϋα ευρώ] 

Λοιπϊ τελειώματα 

Αριθμόσ Σιμολογύου: 13 

NEO-ATHE-8062.01 Τδρορροό απϐ γαλβανιςμϋνη λαμαρύνη - ανοικτό ημικυκλικό 

 ΗΛΜ-1 

 

Τδρορροό ανοικτό, ημικυκλικόσ διατομόσ απϐ γαλβανιςμϋνη λαμαρύνα πϊχουσ 0,6 ϋωσ 0,8 
mm ςυμπεριλαμβανομϋνων των υλικών ςυνδϋςεωσ, των ςτηριγμϊτων ςτερεώςεωσ, 
τοποθετουμϋνων ςτισ αλλαγϋσ κατευθϑνςεωσ και ενδιαμϋςωσ το πολϑ ανϊ 1,00m και τησ εξ 6 
cm τουλϊχιςτον επικαλϑψεωσ (καβαλλόματοσ) του ενϐσ τεμαχύου με το ϊλλο ϐπωσ και τησ 
εργαςύασ πλόρουσ εγκαταςτϊςεωσ. 

 

 

Σιμό ανϊ (m): 15.00€ 

[δεκαπϋντε ευρώ] 

Αριθμόσ Σιμολογύου: 14 

NEO-ATHE-8062.03 Τδρορροό απϐ γαλβανιςμϋνη λαμαρύνη - ςωληνωτό κυκλικό. 

 ΗΛΜ-1 

 

Τδρορροό κλειςτό, κυκλικόσ διατομόσ απϐ γαλβανιςμϋνη λαμαρύνα πϊχουσ 0,6 ϋωσ 0,8 mm 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των υλικών ςυνδϋςεωσ, των ςτηριγμϊτων ςτερεώςεωσ, 
τοποθετουμϋνων ςτισ αλλαγϋσ κατευθϑνςεωσ και ενδιαμϋςωσ το πολϑ ανϊ 1,00m και τησ εξ 6 
cm τουλϊχιςτον επικαλϑψεωσ (καβαλλόματοσ) του ενϐσ τεμαχύου με το ϊλλο ϐπωσ και τησ 
εργαςύασ πλόρουσ εγκαταςτϊςεωσ. 
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Σιμό ανϊ (m): 15.00€ 

[δεκαπϋντε ευρώ] 

Αριθμόσ Σιμολογύου: 15 

NEO-ΟΙΚ-48.35.03-1 Ανακαταςκευό καμινϊδασ 

 OΙΚ-4837.1 

 

Αποκατϊςταςη καμινϊδασ. Ανακαταςκευό τησ καμινϊδασ τησ ςτϋγησ του Α’ Δημοτικοϑ 
χολεύου ιϊτιςτασ. Οι καμινϊδεσ εύναι διαςτϊςεων 1,50Φ0,85Φ0,35m. Αναλυτικϊ θα γύνουν 
οι κϊτωθι εργαςύεσ: 

α/ Καθαύρεςη των υφιςτϊμενων καμινϊδων. 

β/ Μεταφορϊ με τα χϋρια και φορτωςό με τα χϋρια ςτο φορτηγϐ, των προώϐντων 
καθαύρεςησ. 

γ/ Ανακαταςκευό τησ καμινϊδασ με ςυμπαγό πυρϐτουβλα διαςτϊςεων 23Φ11Φ6cm. Σο ςώμα 
τησ καμινϊδασ θα ϋχει τισ διαςτϊςεισ των υφιςτϊμενων καμινϊδων. 

δ/ Επϋνδυςη τησ επιφϊνειασ του ςανιδώματοσ περιμετρικϊ τησ καμινϊδασ με ανοξεύδωτη 
λαμαρύνα με χρωματιςμϐ πανομοιϐτυπου των κεραμμιδιών. 

ε/ Επύχριςη τησ εξωτερικόσ επιφϊνειασ τησ καμινϊδασ με πατητό τςιμεντοκονύα. 

ςτ/ Επικϊλυψη τησ οπόσ τησ καμινϊδασ με κεραμικϐ καπϋλο πανομοιϐτυπο του υλικοϑ, του 
ςχόματοσ και του υφιςταμϋνου. 

 

 

Σιμό ανϊ (τεμ): 350.00€ 

[τριακϐςια πενόντα ευρώ] 
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