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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 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 Δημοπράτησης του έργου. 

 "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 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 προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματούμενων και μη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 

αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, 

με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις 

σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός 

των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα 

άρθρα του Τιμολογίου.  

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

μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών 

και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 

ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και 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, εξαιρέσιμων 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 απαιτούμενων 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 Όρους. 

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 προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) 

στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

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

κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η 

εγκατάσταση του απαιτούμενου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές 

δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην 

μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο 

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

εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 

σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό 

αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς 

όρους.  

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

έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

Δημόσιο 



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

αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 

συγκεκριμένου έργου. 

 

1.3.8 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 ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

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

όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, 

χρήση μηχανημάτων, εργασία 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 σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται 

σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) 

και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  



Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 

διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη 

αιτία. 

 

1.3.12 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, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx 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 ανηγμένα 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 [ΟΚΩ]), καθώς 



οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος 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. 

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.λπ.) 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 απαιτούμενων 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 'Έργο 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 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 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

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

μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών 

επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων 

εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε 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 

ΕΙΔΙΚΩΝ 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 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

 

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

που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

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

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

αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα 

εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα 



(εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή 

κρουστικού εξοπλισμού. 

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

χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό 

(λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται 

και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

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

βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες 

ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των 

σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλεύονται με το ripper των προωθητών 

ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 

αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 

διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 

Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

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

από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για 

αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται 

αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως 

μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 

παρόν Τιμολόγιο. 

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

υπάρχουσα διάμετρος. 



(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας 

του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 

χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το 

λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 

ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 

χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 

παρόντος Τιμολογίου. 

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

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

ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους 

του παρόντος. 

 

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της 

αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ (€) δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 

μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

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

με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

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

ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 



 
Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 
αναμονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και 
χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων 

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

τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

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

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, 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). 

 
 
 



 
 
 
 

 

 

Άρθρα τιμολογίων για το επιμέρους έργο: 

«Αποκαταστάσεις ιρλανδικών διαβάσεων, σωληνωτών 

οχετών και τεχνικών έργων οδικού δικτύου  

Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας» 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.1-ΙΜΜΛ 
Άρθρο ΟΔΟ Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (Αναθεωρείται με το 
άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε 
νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης 
εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το 
υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με 
παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 
σκληρότητας: 
 

• ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης 
των πρανών και του πυθμένα τους,  

• για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
• τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 
• για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
• τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των 

πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  
• για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 
σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο 
έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε 
επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και 
διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση 
κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 
όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας 
Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης 
που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  



• οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 

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

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 
μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 
τοπικούς περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου. 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 
προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 
Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 
0,65€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 1,70 €/κ.μ. 
Αρχική τιμή άρθρου:                                                 0,65€/κ.μ. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
Ολογράφως: Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
Αριθμητικά: 1,70 € 
 
 
 
 
 
Α.Τ.1-ΙΜΜΛ.α 
 
Άρθρο ΟΔΟ Α-2.α. Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Α-2 λόγω ειδικών συνθηκών. 
Συντελεστής Μεταφορικών = -                         Συντελεστής Εργατικών = 0,2436 
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  0,00 χ 47,50 = 0,00€ 
β) Προσαύξηση εργατικών: 0,65 χ 0,2436 χ 0,50 = 0,8€ 
Σύνολο προσαύξησης: 0,08€ 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
Ολογράφως:  Οκτώ λεπτά 
Αριθμητικά:  0,08€ 
 



Α.Τ.2-ΙΜΜΛ 
Άρθρο ΟΔΟ Β-1: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,0m 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2151)  
Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων 
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κ.λπ.), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., κ.λπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 
εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-
00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 

εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κ.λπ.), εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 
ορύγματος. 

• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 
διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 
περιβλήματα αγωγών κ.λπ.). 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος. 
• Η διαμόρφωση των απαιτούμενων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 

προϊόντων εκσκαφών. 
• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 

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

εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 
τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού. 

• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 
παρειών του ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 
τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος. 

• Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 
γεφύρωσης). 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 
 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση 
τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 



Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 
επιφανείας έως 100m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 
κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις 
γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 
στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται 
στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδες καθ’ ύψος). 
Τα προϊόντα εκσκαφής από τη θέση του έργου, θα μεταφέρονται με φορτηγό όχημα σε απόσταση 
1,0 km. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 
Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 
 3,70€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 4,75 €/κ.μ. 
Αρχική τιμή άρθρου: 3,70€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 
Αριθμητικά:  4,75 € 

 
Α.Τ.2-ΙΜΜΛ.α 
Άρθρο ΟΔΟ Β-1.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-1 λόγω ειδικών συνθηκών: 
Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,71 
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 
β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................. 3,70 x 0,71 x 0,50 = 1,31 € 
Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................1,31 € 
 
Τιμή μονάδας: για ένα κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά  

Αριθμητικά:  1,31 € 
 
 
 
 
 
 
 
 



Α.Τ.3 -ΙΜΜΛ 
Άρθρο  ΥΔΡ 5.03: Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6066) 
Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου, 
χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η 
διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης 
(φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η διαμόρφωση και εξομάλυνση της 
τελικής επιφάνειας. 
  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και σαράντα ένα λεπτά 

Αριθμητικά:  0,40 € 
 
 
 
 
Α.Τ.3 -ΙΜΜΛ 
Άρθρο ΥΔΡ 5.03.α. Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 5.03 λόγω ειδικών συνθηκών. 
Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,65 
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 
β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................... 0,5 x 0,65 x 0,40 = 0,13 € 
Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................0,13 € 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και δεκατρία λεπτά 

Αριθμητικά:  0,13 € 
 
 
 
 
 
 
 



Α.Τ.4 -ΙΜΜΛ 
Άρθρο ΟΔΟ Α-12: Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2227) 

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 
Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή 
και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε 
χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του 
διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
• η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 
• η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού  
• ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε 
σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η 
απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. 
Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την 
καθαίρεση. 
Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 
24,20€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 25,25 €/κ.μ. 
Αρχική τιμή άρθρου: 24,20€/κ.μ. 
 
 
Ολογράφως:  Είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 
Αριθμητικά:  25,25 € 
 
 
 
Α.Τ.4 -ΙΜΜΛ.α  
Άρθρο ΟΔΟ Α-12.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Α-12 λόγω ειδικών συνθηκών 
Απόσταση Μτφ = 47,50 Συντελεστής Μτφ. =  0,0000  Συντελεστής Εργ. = 1,0000 
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .......................................................... 0,00 x 47,50 = 0,00 € 
β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ................................................. 0,5 x 1,00 x 24,20 = 12,10 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 12,10 €  

Ολογράφως:  Δώδεκα ευρώ και δέκα λεπτά  
Αριθμητικά:  12,10 € 



Α.Τ.5-ΙΜΜΛ 
Άρθρο ΟΔΟ Α-23 Κατασκευή στρώσης Άμμου-Σκύρων μεταβλητού πάχους 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121A) 
 
Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, 
υπό τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 
cm, προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών 
υλικών. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό 
συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του 
απαιτούμενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου. 

• Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών. 
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
Τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο (m3): 
 
Ολογράφως:  Επτά ευρώ 
Αριθμητικά:  7,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ.5-ΙΜΜΛ.α  
Άρθρο ΟΔΟ Α-23.α Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Α-23 λόγω ειδικών συνθηκών. 
Συντελεστής Μεταφορικών = 1,50 Συντελεστής Εργατικών = 0,58 
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 1,50 x 47,50 = 71,25€ 
β) Προσαύξηση εργατικών: 7,00 x 0,58 x 0,50 = 2,03€ 
Σύνολο προσαύξησης: 73,28 € 
 
Τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο (m3): 
 
Ολογράφως:  Εβδομήντα τρία ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά  
Αριθμητικά:  73,28 € 
 
 
 
 
 
 



Α.Τ.6 -ΙΜΜΛ  
Άρθρο ΟΔΟ Β-4.2: Μεταβατικά επιχώματα έργων και επιχώματα ζωνών αγωγών  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068)  
Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι 
ύψους 1,0m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για την 
πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση του 
εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώματα". 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:  

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα επιχώματα ή 
μέρος τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος. 

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του 
κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων 
και της σταλίας του αυτοκινήτου.  

• Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση.  
• Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης.  
• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων.  
• Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως 

και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κ.λπ. 
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, με λήψη αρχικών και τελικών 
διατομών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-
οχετών από κοκκώδες υλικό. 
Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 
10,50€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 11,55 €/κ.μ. 
Αρχική τιμή άρθρου: 10,50€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Έντεκα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 
Αριθμητικά:  11,55 € 

 
 
Α.Τ.6 -ΙΜΜΛ.α 
Άρθρο ΟΔΟ Β-4.2.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-4.2 λόγω ειδικών συνθηκών: 
Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,4600 
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 
β) Προσαύξηση εργατικών:  .............................................................. 0,5 x 0,4600 x 10,50 = 2,42 € 
Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................2,42 € 
 



Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-
οχετών από κοκκώδες υλικό. 

Ολογράφως:  Δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 
Αριθμητικά:  2,42 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 
που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 
λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
  
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 
ετοίμου σκυροδέματος,  

• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 
καθώς  

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  
• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λπ.) μέχρι τη 

σκλήρυνσή του,  
 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  
• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  
• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 

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



• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 
του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 
περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών 
διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των 
κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση 
τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 
από εκσκαφή.  
 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 
 

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  
01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώματα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 

επιχρισμάτων 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  
 
 
 
 



Α.Τ.7-ΙΜΜΛ 
Άρθρο ΟΔΟ Β-29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 
σκυρόδεμα C12/15  
 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 
 
Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, 
περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων 
αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο 
εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15  
 
Ολογράφως:  Ογδόντα δύο ευρώ 
Αριθμητικά:  82,00 € 

 
Α.Τ.7-ΙΜΜΛ.α  
Άρθρο ΟΔΟ Β-29.2.2.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.2.2 λόγω ειδικών συνθηκών 
Απόσταση Μτφ = 47,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,3905 
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ...................................................... 2,22 x 47,50 = 105,45 € 
β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................. 0,5 x 0,3905 x 82,00 = 16,01 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................. 121,46 €  

Ολογράφως:  Εκατόν είκοσι ένα και σαράντα έξι λεπτά 
Αριθμητικά:  121,46 € 

 
Α.Τ.8-ΙΜΜΛ 
Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1 Κατασκευή ρείθρων και ολόσωμων βάθρων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C25/30 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2522) 

 
Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και 
τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση 
ομαλής ροής, στρώσεις φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C25/30.  
 
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που 
κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form pavers 
τύπου GOMACO ή αναλόγου) 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 
 
Ολογράφως: Ενενήντα επτά και εβδομήντα λεπτά 
Αριθμητικά: 97,70 € 
 



Α.Τ.8-ΙΜΜΛ.α  
Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 
συνθηκών 
Απόσταση Μτφ = 47,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,335 
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ...................................................... 2,22 x 47,50 = 105,45 € 
β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................... 0,5 x 0,335 x 97,70 = 16,36 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................. 121,81 €  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

Ολογράφως:  Εκατόν είκοσι ένα και ογδόντα ένα λεπτά 
Αριθμητικά:  121,81 € 

 
Α.Τ.9-ΙΜΜΛ 
Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1 Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2521) 

 
Κατασκευή ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατομής οχετών ορθών ή λοξών, με άξονα ευθύγραμμο ή 
καμπύλο, οριζόντιο ή με κατά μήκος κλίση ή κλιμακωτό, -πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώματα και 
πλάκα θεμελίωσης- καθώς και των πτερυγοτοίχων, τυμπάνων, χαλινών, αγκυρώσεων και κορωνίδων 
που συνδέονται με τον οχετό, με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C25/30, οπλισμένου.  
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για την κατασκευή κιβωτιόσχημων τεχνικών ελεύθερου ορθού 
ανοίγματος μέχρι 8.00m. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 
 
 
Ολογράφως: Εκατόν είκοσι εννιά ευρώ και σαράντα επτά λεπτά 
Αριθμητικά: 129,47 € 
 
 
 
Α.Τ.9-ΙΜΜΛ.α  
Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 
συνθηκών 
Απόσταση Μτφ = 47,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,67 
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ...................................................... 2,22 x 47,50 = 105,45 € 
β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................... 0,5 x 0,67 x 129,47 = 43,37 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................. 148,82 €  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως:  Εκατόν σαράντα οκτώ δύο λεπτά 
Αριθμητικά:  148,82 € 



Α.Τ.10-ΙΜΜΛ 
Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1 Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551) 

 
Κατασκευή τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των 
λεπτότοιχων. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 
 
Ολογράφως: Εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτά 
Αριθμητικά: 129,16 € 
 
 
 
 
Α.Τ.10-ΙΜΜΛ.α  
Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 
συνθηκών 
Απόσταση Μτφ = 47,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,5351 
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ...................................................... 2,22 x 47,50 = 105,45 € 
β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ........................................... 0,5 x 0,5351 x 129,16 = 34,56 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:.............................................................................................. 140,01€  

Ολογράφως:  Εκατόν σαράντα και ένα λεπτό 
Αριθμητικά:  140,01 € 

 
 
Α.Τ.11-ΙΜΜΛ 
Άρθρο Β-30.2: Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων". 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς 
τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 



υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 
την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 
αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ.  
διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και 
όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων. 

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

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2). 

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



• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 
που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 
 
ΕΥΡΩ: Ολογράφως:   Ένα ευρώ και πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:   1,05€ 
 
 
 
 
Α.Τ.11-ΙΜΜΛ.α 
Άρθρο Β-30.2.α Προσαύξηση άρθρου Β-30.2 λόγω ειδικών συνθηκών. 
Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,6919 
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 0,001 x 47,50 = 0,0475€ 
β) Προσαύξηση εργατικών: 1,05 x 0,6919 x 0,50 = 0,36€ 
Σύνολο προσαύξησης: 0,41€ 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 
 
 
Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και σαράντα ένα λεπτά 
Αριθμητικά:  0,41€ 
 
 
 
 
 
Α.Τ.12-ΙΜΜΛ 
Αρθρο ΥΔΡ 12.10.01 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6711.1) 
 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που 
συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
 



Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του 
δικτύου κατά τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 
 
 Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
 Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 
 Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 
 

Ολογράφως:  Τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
Αριθμητικά:  3,70 € 

 
 
Α.Τ.12-ΙΜΜΛ.α  
Άρθρο ΥΔΡ 12.10.01.α: Προσαύξηση του άρθρου ΥΔΡ 12.10.01 λόγω ειδικών συνθηκών 
Απόσταση Μτφ = 47,50 Συντελεστής Μτφ. =  0,00785 Συντελεστής Εργ. = 0,5 
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .......................................................... 0,01 x 47,50 = 0,37 € 
β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ........................................................ 0,5 x 0,5 x 3,70= 0,93 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:................................................................................................. 1,30 €  

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά 
Αριθμητικά:  1,30 € 

 

 

 

 



Α.Τ. 13-ΙΜΜΛ 
Άρθρο ΥΔΡ 12.01.01.07: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 
(Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.7) 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, 
τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης 
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 681-1. 
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
[γ]   Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bell-

sochet pipes) 
[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 

σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 

θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor), 
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα 
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής 
τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της 
σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς 
βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του 
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση 
ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή 
οπλισμού.  
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να 
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση 
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
Όταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού 
στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της 
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
Όταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή 
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 



Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους 
αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο 
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης 
και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την 
εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.  
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου. 
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν 
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων 
τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του 
μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 

Ολογράφως:  Εκατόν σαράντα ευρώ 
Αριθμητικά:  140,00 € 

 

Α.Τ. 13-ΙΜΜΛ.α 
Άρθρο ΥΔΡ 12.01.01.07.α: Προσαύξηση του άρθρου ΥΔΡ 12.01.01.07 λόγω ειδικών συνθηκών 
Απόσταση Μτφ = 0,00 Συντελεστής Μτφ. =  0,6774 Συντελεστής Εργ. = 0,2492 
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .................................................... 0,6774 x 47,50 = 32,17 € 
β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................. 0,50 x 0,2492 x 140  = 17,45 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 49,62 €  

Ολογράφως:  Σαράντα εννέα και εξήντα δύο λεπτά 
Αριθμητικά:  49,62 € 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρα τιμολογίων για το επιμέρους έργο: 

«Εργασίες αποκατάστασης των πρανών στο Ι. Κελλί 

Αγίων Αρχαγγέλων της Σκήτεως  

της Ιεράς Μονής Ιβήρων» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.1-ΙΒ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,0m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2151)  

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

(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κ.λπ.), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., κ.λπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 

εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-

00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 

εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κ.λπ.), εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 

ορύγματος. 

• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 

διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 

περιβλήματα αγωγών κ.λπ.). 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος. 

• Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 

προϊόντων εκσκαφών. 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

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

εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 

τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού. 

• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 

παρειών του ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 

τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος. 

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

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 

γεφύρωσης). 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση 

τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 

επιφανείας έως 100m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 

κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις 

γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 



Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 

στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται 

στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδες καθ’ ύψος). 

Τα προϊόντα εκσκαφής από τη θέση του έργου, θα μεταφέρονται με φορτηγό όχημα σε απόσταση 

1,0 km. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

 3,70€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 4,75 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 3,70€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  4,75 € 

 

Α.Τ.1-ΙΒ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-1 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,71 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................. 3,70 x 0,71 x 0,50 = 1,31 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................1,31 € 

 

Τιμή μονάδας: για ένα κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά  

Αριθμητικά:  1,31 € 

 

 

Α.Τ.2-ΙΒ 

Άρθρο  ΥΔΡ 5.03: Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6066) 

Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου, 

χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η 

διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης 

(φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η διαμόρφωση και εξομάλυνση της 

τελικής επιφάνειας. 

  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και σαράντα ένα λεπτά 

Αριθμητικά:  0,40 € 

 



Α.Τ.2-ΙΒ 

Άρθρο ΥΔΡ 5.03.α. Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 5.03 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,65 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................... 0,5 x 0,65 x 0,40 = 0,13 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................0,13 € 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και δεκατρία λεπτά 

Αριθμητικά:  0,13 € 

 

 

 

Α.Τ.3-ΙΒ 

Άρθρο  ΟΙΚ 42.11.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιας 

ορατής όψεως  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4212) 
 

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης 

φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

Ολογράφως:  Εξήντα δύο και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά:  62,50 € 
 

 

 

 

 

 

 

Α.Τ.3-ΙΒ.α  

Άρθρο ΟΙΚ 42.11.02.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΙΚ 42.11.02 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  3,46 Συντελεστής Εργ. = 0,82 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ...................................................... 3,46 x 37,50 = 129,75 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  .................................................. 0,5 x 0,82 x 62,50= 25,63 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................. 155,38 €  

Ολογράφως:  Εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά 

Αριθμητικά:  155,38 € 

 

 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 

που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 

λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 

κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

  

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 

ετοίμου σκυροδέματος,  

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

φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 

επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 

(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 

καθώς  

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 

μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λπ.) μέχρι τη 

σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 

προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 

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

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 

που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 

του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 

όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 

περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών 

διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των 

κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

 



Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση 

τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 

διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 

από εκσκαφή.  

 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

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

κάθε τύπο κατασκευής: 

 

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

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

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

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

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

επιχρισμάτων 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

 

 

 

 

 

Α.Τ.4-ΙΒ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1 Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551) 

 

Κατασκευή τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των 

λεπτότοιχων. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτά 

Αριθμητικά: 129,16 € 

 

 

 

 



Α.Τ.4-ΙΒ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,5351 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ........................................... 0,5 x 0,5351 x 129,16 = 34,56 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:.............................................................................................. 117,81€  

Ολογράφως:  Εκατόν δέκα επτά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά 

Αριθμητικά:  117,81€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Τ.5-ΙΒ 

Άρθρο Β-30.2: Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 

τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων". 

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

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

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

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

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

τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 

την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 



Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

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

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

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

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

ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων. 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

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

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2). 

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

εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως:   Ένα ευρώ και πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:   1,05€ 

 

 

 

 

 



Α.Τ.5-ΙΒ.α 

Άρθρο Β-30.2.α Προσαύξηση άρθρου Β-30.2 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,6919 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 0,001 x 37,50 = 0,04€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 1,05 x 0,6919 x 0,50 = 0,36€ 

Σύνολο προσαύξησης: 0,40€ 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και σαράντα λεπτά 

Αριθμητικά:  0,40€ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρα τιμολογίων για το επιμέρους έργο: 

«Αποκαταστάσεις τεχνικών έργων και κατασκευή 

τοίχων αντιστήριξης των πρανών στο Ιερό Κελλί 

Γεννήσεως Τιμίου Προδρόμου και στο Ιερό Κελί Αγίου 

Σάββα (Πατερίτσα)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.1-ΧΙΛ 

Άρθρο ΟΔΟ Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (Αναθεωρείται με το 

άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 

ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε 

νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης 

εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το 

υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με 

παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 

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

σκληρότητας: 

 

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

των πρανών και του πυθμένα τους,  

• για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

• τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

• για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

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

πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

• για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και 

υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 

σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά 

των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο 

έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε 

επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

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

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

διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

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

κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 

όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 

οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας 

Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης 

που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της 

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

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



• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 

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

συμπύκνωσης 

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

μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 

τοπικούς περιορισμούς.  

 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 

πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 

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

γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

παρόντος τιμολογίου. 

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

εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 

Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 

προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

0,65€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 1,70 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου:                                                 0,65€/κ.μ. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

Ολογράφως: Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 1,70 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Τ.1-ΧΙΛ.α 

 

Άρθρο ΟΔΟ Α-2.α. Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Α-2 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = -                         Συντελεστής Εργατικών = 0,2436 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  0,00 χ 37,50 = 0,00€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 0,65 χ 0,2436 χ 0,50 = 0,8€ 

Σύνολο προσαύξησης: 0,08€ 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

Ολογράφως:  Οκτώ λεπτά 

Αριθμητικά:  0,08€ 

 



Α.Τ.2-ΧΙΛ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,0m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2151)  

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

(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κ.λπ.), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., κ.λπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 

εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-

00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 

εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κ.λπ.), εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 

ορύγματος. 

• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 

διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 

περιβλήματα αγωγών κ.λπ.). 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος. 

• Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 

προϊόντων εκσκαφών. 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

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

εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 

τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού. 

• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 

παρειών του ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 

τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος. 

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

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 

γεφύρωσης). 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση 

τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 

επιφανείας έως 100m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 

κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις 

γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 



Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 

στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται 

στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδες καθ’ ύψος). 

Τα προϊόντα εκσκαφής από τη θέση του έργου, θα μεταφέρονται με φορτηγό όχημα σε απόσταση 

1,0 km. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

 3,70€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 4,75 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 3,70€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  4,75 € 

 

Α.Τ.2-ΧΙΛ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-1 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,71 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................. 3,70 x 0,71 x 0,50 = 1,31 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................1,31 € 

 

Τιμή μονάδας: για ένα κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά  

Αριθμητικά:  1,31 € 

 

 

Α.Τ.3 -ΧΙΛ 

Άρθρο  ΥΔΡ 5.03: Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6066) 

Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου, 

χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η 

διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης 

(φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η διαμόρφωση και εξομάλυνση της 

τελικής επιφάνειας. 

  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και σαράντα ένα λεπτά 

Αριθμητικά:  0,40 € 



Α.Τ.3 -ΧΙΛ 

Άρθρο ΥΔΡ 5.03.α. Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 5.03 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,65 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................... 0,5 x 0,65 x 0,40 = 0,13 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................0,13 € 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και δεκατρία λεπτά 

Αριθμητικά:  0,13 € 

 

 

Α.Τ.4 -ΧΙΛ 

Άρθρο ΟΔΟ Α-12: Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2227) 

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή 

και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε 

χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με 

ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του 

διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 

• η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού  

• ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε 

σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η 

απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. 

Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την 

καθαίρεση. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

24,20€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 25,25 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 24,20€/κ.μ. 

 

 

Ολογράφως:  Είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  25,25 € 



Α.Τ.4 -ΧΙΛ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Α-12.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Α-12 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  0,0000  Συντελεστής Εργ. = 1,0000 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .......................................................... 0,00 x 37,50 = 0,00 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ................................................. 0,5 x 1,00 x 24,20 = 12,10 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 12,10 €  

Ολογράφως:  Δώδεκα ευρώ και δέκα λεπτά  

Αριθμητικά:  12,10 € 

 

Α.Τ.5 -ΧΙΛ 

Άρθρο ΟΔΟ Α-23 Κατασκευή στρώσης Άμμου-Σκύρων μεταβλητού πάχους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121A) 

 

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, 

υπό τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 

cm, προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών 

υλικών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό 

συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του 

απαιτούμενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου. 

• Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών. 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο (m3): 

 

Ολογράφως:  Επτά ευρώ 

Αριθμητικά:  7,00 € 

 

 

 

 

 

Α.Τ.5 -ΧΙΛ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Α-23.α Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Α-23 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 1,50 Συντελεστής Εργατικών = 0,58 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 1,50 x 37,50 = 56,25€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 7,00 x 0,58 x 0,50 = 2,03€ 

Σύνολο προσαύξησης: 58,28€ 

 

Τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο (m3): 

 

Ολογράφως:  Πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά  

Αριθμητικά:  58,28 € 



Α.Τ.6 -ΧΙΛ  

Άρθρο ΟΔΟ Β-4.2: Μεταβατικά επιχώματα έργων και επιχώματα ζωνών αγωγών  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068)  

Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι 

ύψους 1,0m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για την 

πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση του 

εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώματα". 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:  

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα επιχώματα ή 

μέρος τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος. 

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του 

κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων 

και της σταλίας του αυτοκινήτου.  

• Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση.  

• Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης.  

• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων.  

• Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως 

και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κ.λπ. 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, με λήψη αρχικών και τελικών 

διατομών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-

οχετών από κοκκώδες υλικό. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

10,50€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 11,55 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 10,50€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Έντεκα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  11,55 € 

 

Α.Τ.6 -ΧΙΛ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-4.2.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-4.2 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,4600 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .............................................................. 0,5 x 0,4600 x 10,50 = 2,42 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................2,42 € 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-

οχετών από κοκκώδες υλικό. 

Ολογράφως:  Δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 

Αριθμητικά:  2,42 € 



 

Α.Τ.7 -ΧΙΛ 

Άρθρο  ΟΙΚ 42.11.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιας 

ορατής όψεως  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4212) 
 

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης 

φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

Ολογράφως:  Εξήντα δύο και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά:  62,50 € 

 
 

 

 

Α.Τ.7 -ΧΙΛ.α  

Άρθρο ΟΙΚ 42.11.02.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΙΚ 42.11.02 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  3,46 Συντελεστής Εργ. = 0,82 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ...................................................... 3,46 x 37,50 = 129,75 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  .................................................. 0,5 x 0,82 x 62,50= 25,63 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................. 155,38 €  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ολογράφως:  Εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά 

Αριθμητικά:  155,38 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 

που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 

λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 

κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

  

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 

ετοίμου σκυροδέματος,  

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

φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 

επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 

(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 

καθώς  

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 

μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λπ.) μέχρι τη 

σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  



• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 

προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 

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

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 

που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 

του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 

όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 

περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών 

διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των 

κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση 

τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 

διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 

από εκσκαφή.  

 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

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

κάθε τύπο κατασκευής: 

 

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

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

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

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

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

επιχρισμάτων 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

 



Α.Τ.8-ΧΙΛ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 

σκυρόδεμα C12/15  

 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 

 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, 

περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων 

αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο 

εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15  

 

Ολογράφως:  Ογδόντα δύο ευρώ 

Αριθμητικά:  82,00 € 

 

Α.Τ.8-ΧΙΛ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.2.2.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.2.2 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,3905 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................. 0,5 x 0,3905 x 82,00 = 16,01 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 99,26 €  

Ολογράφως:  Ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

Αριθμητικά:  99,26 € 

 

Α.Τ.9-ΧΙΛ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1 Κατασκευή ρείθρων και ολόσωμων βάθρων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C25/30 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2522) 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και 

τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση 

ομαλής ροής, στρώσεις φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C25/30.  

 

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που 

κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form pavers 

τύπου GOMACO ή αναλόγου) 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως: Ενενήντα επτά και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 97,70 € 

 

 

 

 

 



 

Α.Τ.9-ΧΙΛ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,335 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................... 0,5 x 0,335 x 97,70 = 16,36 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 99,61 €  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

Ολογράφως:  Ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 

Αριθμητικά:  99,61 € 

 

 

 

Α.Τ.10-ΧΙΛ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1 Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551) 

 

Κατασκευή τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των 

λεπτότοιχων. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτά 

Αριθμητικά: 129,16 € 

 

 

 

 

 

Α.Τ.10-ΧΙΛ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,5351 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ........................................... 0,5 x 0,5351 x 129,16 = 34,56 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:.............................................................................................. 117,81€  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα 

Ολογράφως:  Εκατόν δέκα επτά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά 

Αριθμητικά:  117,81€ 

 

 

 



 

Α.Τ.11-ΧΙΛ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25   

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551) 

 

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και 

ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα C20/25 άοπλο ή και οπλισμένο. 

 

Ολογράφως:  Εκατόν τριάντα ένα ευρώ 

Αριθμητικά:  131,00 € 

 

 

Α.Τ.11-ΧΙΛ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.1 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,335 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................. 0,5 x 0,335 x 131,00 = 21,94 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................. 105,19 €  

Ολογράφως:  Εκατόν πέντε ευρώ και δέκα εννέα λεπτά 

Αριθμητικά:  105,19 € 

 

 

Α.Τ.12-ΧΙΛ 

Άρθρο Β-30.2: Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 

τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων". 

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

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

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

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

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

τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 

την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 



Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

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

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

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

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

ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων. 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

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

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2). 

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

εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως:   Ένα ευρώ και πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:   1,05€ 

 



Α.Τ.12-ΧΙΛ.α 

Άρθρο Β-30.2.α Προσαύξηση άρθρου Β-30.2 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,6919 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 0,001 x 37,50 = 0,04€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 1,05 x 0,6919 x 0,50 = 0,36€ 

Σύνολο προσαύξησης: 0,40€ 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και σαράντα λεπτά 

Αριθμητικά:  0,40€ 

 

 

 

 

Α.Τ. 13-ΧΙΛ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-64.1: Γεωύφασμα στραγγιστηρίων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914) 

 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου, για 

την κατασκευή των γραμμικών στραγγιστηρίων της οδού και των στραγγιστηρίων όπισθεν τοίχων 

ή βάθρων, πάχους 1,0 mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιστου βάρους 150 gr/m2 (κατά ΕΛΟΤ 

EN ISO 9864), εφελκυστικής αντοχής 9 kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε 

θραύση  50% (κατά EN ISO 10319), αντοχής σε διάτρηση 1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-03-00. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

➢ η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου, 

➢ η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγμα, 

➢ η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσματος και για τη μόρφωση της διατομής του 

στραγγιστηρίου σύμφωνα με τη μελέτη (με χρήση ξύλινων αντηρίδων, πλαισίων κλπ χωρίς 

αιχμηρά άκρα) το τελικό κλείσιμο της διατομής του στραγγιστηρίου με τις προβλεπόμενες 

επικαλύψεις του γεωυφάσματος και η συρραφή των φύλλων. 

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού για την τοποθέτηση των 

προβλεπόμενων υλικών του μονοβαθμίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του 

τοποθετημένου γεωυφάσματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας στραγγιστηρίων με γεωύφασμα. 

 

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά:  1,50 € 

 



 

Α.Τ. 13α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-64.1.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-64.1 λόγω ειδικών συνθηκών 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001                Συντελεστής Εργατικών = 0,7794 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ........................................................  0,001 x 37,50 = 0,03 € 

β) Προσαύξηση εργατικών: ............................................................... 1,50 x 0,7794 x 0,50 = 0,58 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................0,63 € 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας στραγγιστηρίων με γεωύφασμα. 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και εξήντα τρία λεπτά 

Αριθμητικά:  0,63 € 

 

Α.Τ.14 -ΧΙΛ 

Αρθρο ΥΔΡ 12.10.01 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6711.1) 

 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 

διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 

ακαμψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 

δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που 

συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 

σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 

τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του 

δικτύου κατά τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 

▪ Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

▪ Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 



▪ Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 

φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

 

Ολογράφως:  Τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικά:  3,70 € 

 

 

Α.Τ.14-ΧΙΛ.α  

Άρθρο ΥΔΡ 12.10.01.α: Προσαύξηση του άρθρου ΥΔΡ 12.10.01 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  0,00785 Συντελεστής Εργ. = 0,5 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .......................................................... 0,01 x 37,50 = 0,29 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ........................................................ 0,5 x 0,5 x 3,70= 0,93 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:................................................................................................. 1,22 €  

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 

φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά 

Αριθμητικά:  1,22 € 

 

 

Α.Τ. 15-ΧΙΛ 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.03.01: Tσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων, Εσωτερικής διαμέτρου 

200mm   

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2861) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων αποστράγγισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με οπές 

διαμορφωμένες κατά την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο, διαμόρφωση άκρων τύπου 

τόρμου - εντορμίας (Ogee pipes), με ή χωρίς πεπλατυσμένη βάση έδρασης. 

Οι λοιπές εργασίες διαμόρφωσης του γραμμικού στραγγιστηρίου, σύμφωνα με την τυπική διατομή 

που προβλέπεται από την μελέτη (βάση έδρασης από σκυρόδεμα, γεωύφασμα περιβολής, υλικό 

φίλτρου κλπ) τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο γραμμικού στραγγιστηρίου. 

 

Ολογράφως:  Δέκα οκτώ ευρώ 

Αριθμητικά:  18,00 € 

 

 



Α.Τ. 15-ΧΙΛ.α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.03.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 12.03.01 λόγω ειδικών συνθηκών.  

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,093 Συντελεστής Εργατικών = 0,2626 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ......................................................... 0,093 x 37,50 = 3,49 € 

β) Προσαύξηση εργατικών: ............................................................. 18,00 x 0,2626 x 0,50 = 2,36 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................5,85 € 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο γραμμικού στραγγιστηρίου. 

 

Ολογράφως:  Πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  5,85 € 

Α.Τ. 16-ΧΙΛ 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 5.10: Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή.  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2815) 

 

Κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης από κατάλληλα διαβαθμισμένα θραυστά αδρανή, 

μονοβαθμίων ή διβαθμίων, γραμμικών στραγγιστηρίων (περιβολή διάτρητων σωλήνων, πλήρωση 

αποστραγγιστικών τάφρων) και επιφανειακών αποστραγγίσεων (φίλτρα πρανών, στρώσεις 

στράγγισης με ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λπ.), στις θέσεις και με τα χαρακτηριστικά που 

προβλέπονται από την μελέτη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 ‘’Φίλτρα στραγγιστηρίων από 

διαβαθμισμένα αδρανή’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια αδρανών της προβλεπόμενης κοκκομετρικής 

διαβάθμισης, η μεταφορά τους στην θέση ενσωμάτωσης από οποιαδήποτε απόσταση, η 

προσέγγιση, η διάστρωση και συμπύκνωσή τους (ελαφρά στην περίπτωση των γραμμικών 

στραγγιστηρίων, σύμφωνα με την μελέτη για τις αποστραγγιστικές στρώσεις). 

Επιμέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της μελέτης (διατομή γραμμικού στραγγιστηρίου, 

πάχος αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιμέτρηση του όγκου του φίλτρου των γραμμικών 

στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατομή του διατρήτου σωλήνα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο τοποθετημένου υλικού φίλτρου 

 

Ολογράφως:  Εννέα ευρώ 

Αριθμητικά:  9,00 € 

Α.Τ. 16-ΧΙΛ.α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 5.10.α Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 5.10 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,579  Συντελεστής Εργατικών = 0,4084 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ....................................................... 0,579 x 37,50 = 21,71 € 

β) Προσαύξηση εργατικών: ............................................................... 9,00 x 0,4084 x 0,50 = 1,84 € 

Σύνολο προσαύξησης: ...........................................................................................................23,55 € 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο τοποθετημένου υλικού φίλτρου 

Ολογράφως:  Είκοσι τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  23,55 € 



Α.Τ. 17-ΧΙΛ 

Άρθρο ΥΔΡ 11.01.01: Καλύμματα φρεατίων. Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752)  

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας 

D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του 

πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση 

στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.  

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 

επιμέτρηση με ζύγιση) 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της 

φέρουσας ικανότητας. 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

Αριθμητικά:  1,80 € 

 

Α.Τ. 17-ΧΙΛ.α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.01.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 11.01.01 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,58 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ........................................................... 0,001 x 37,5 = 0,04 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................... 0,5 x 0,58 x 1,80 = 0,52 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................0,56 € 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της 

φέρουσας ικανότητας.  

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και πενήντα έξι λεπτά 

Αριθμητικά:  0,56 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρα τιμολογίων για το επιμέρους έργο: 

«Αποκαταστάσεις μονοπατιών, ιρλανδικών διαβάσεων, 

τεχνικών και τοιχείων αντιστήριξης πέριξ  

της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου  

και των εξαρτημάτων αυτής» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.1-ΚΟΥΤ 

Άρθρο ΟΔΟ Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (Αναθεωρείται με το 

άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 

ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε 

νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης 

εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το 

υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με 

παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 

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

σκληρότητας: 

 

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

των πρανών και του πυθμένα τους,  

• για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

• τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

• για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

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

πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

• για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και 

υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 

σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά 

των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο 

έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε 

επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

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

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

διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

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

κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 

όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 

οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας 

Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης 

που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της 

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

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



• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 

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

συμπύκνωσης 

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

μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 

τοπικούς περιορισμούς.  

 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 

πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 

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

γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

παρόντος τιμολογίου. 

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

εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 

Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 

προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

0,65€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 1,70 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου:                                                 0,65€/κ.μ. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

Ολογράφως: Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 1,70 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Τ.1-ΚΟΥΤ.α 

 

Άρθρο ΟΔΟ Α-2.α. Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Α-2 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = -                         Συντελεστής Εργατικών = 0,2436 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  0,00 χ 37,50 = 0,00€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 0,65 χ 0,2436 χ 0,50 = 0,8€ 

Σύνολο προσαύξησης: 0,08€ 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

Ολογράφως:  Οκτώ λεπτά 

Αριθμητικά:  0,08€ 

 

 



Α.Τ.2-ΚΟΥΤ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,0m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2151)  

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

(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κ.λπ.), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., κ.λπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 

εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-

00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 

εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κ.λπ.), εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 

ορύγματος. 

• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 

διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 

περιβλήματα αγωγών κ.λπ.). 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος. 

• Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 

προϊόντων εκσκαφών. 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

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

εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 

τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού. 

• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 

παρειών του ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 

τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος. 

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

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 

γεφύρωσης). 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση 

τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 

επιφανείας έως 100m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 

κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις 

γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 



Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 

στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται 

στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδες καθ’ ύψος). 

Τα προϊόντα εκσκαφής από τη θέση του έργου, θα μεταφέρονται με φορτηγό όχημα σε απόσταση 

1,0 km. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

 3,70€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 4,75 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 3,70€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  4,75 € 

 

Α.Τ.2-ΚΟΥΤ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-1 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,71 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................. 3,70 x 0,71 x 0,50 = 1,31 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................1,31 € 

 

Τιμή μονάδας: για ένα κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά  

Αριθμητικά:  1,31 € 

 

 

Α.Τ.3 -ΚΟΥΤ 

Άρθρο  ΥΔΡ 5.03: Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6066) 

Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου, 

χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η 

διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης 

(φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η διαμόρφωση και εξομάλυνση της 

τελικής επιφάνειας. 

  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και σαράντα ένα λεπτά 

Αριθμητικά:  0,40 € 



Α.Τ.3 -ΚΟΥΤ 

Άρθρο ΥΔΡ 5.03.α. Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 5.03 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,65 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................... 0,5 x 0,65 x 0,40 = 0,13 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................0,13 € 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και δεκατρία λεπτά 

Αριθμητικά:  0,13 € 

 

 

 

 

 

Α.Τ.4 -ΚΟΥΤ 

Άρθρο ΟΔΟ Α-23 Κατασκευή στρώσης Άμμου-Σκύρων μεταβλητού πάχους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121A) 

 

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, 

υπό τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 

cm, προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών 

υλικών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό 

συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του 

απαιτούμενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου. 

• Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών. 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο (m3): 

 

Ολογράφως:  Επτά ευρώ 

Αριθμητικά:  7,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.4 -ΚΟΥΤ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Α-23.α Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Α-23 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 1,50 Συντελεστής Εργατικών = 0,58 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 1,50 x 37,50 = 56,25€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 7,00 x 0,58 x 0,50 = 2,03€ 

Σύνολο προσαύξησης: 58,28€ 

 

Τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο (m3): 

 

Ολογράφως:  Πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά  

Αριθμητικά:  58,28 € 

 

 

 

 

 

Α.Τ.5 -ΚΟΥΤ 

Άρθρο ΟΔΟ Α-12: Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2227) 

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή 

και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε 

χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με 

ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του 

διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 

• η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού  

• ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε 

σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η 

απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. 

Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την 

καθαίρεση. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

24,20€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 25,25 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 24,20€/κ.μ. 

 

 

Ολογράφως:  Είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  25,25 € 



Α.Τ.5 -ΚΟΥΤ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Α-12.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Α-12 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  0,0000  Συντελεστής Εργ. = 1,0000 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .......................................................... 0,00 x 37,50 = 0,00 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ................................................. 0,5 x 1,00 x 24,20 = 12,10 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 12,10 €  

Ολογράφως:  Δώδεκα ευρώ και δέκα λεπτά  

Αριθμητικά:  12,10 € 

 

Α.Τ.6 -ΚΟΥΤ  

Άρθρο ΥΔΡ 4.14 Καθαίρεση λιθοδομών ή πλινθοδομών 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6081.1) 

 

Καθαίρεση κάθε είδους λιθοδομών ή πλινθοδομών, σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη από το 

έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με ή χωρίς χειρωνακτική 

υποβοήθηση, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτούμενων ικριωμάτων προσπέλασης 

και αντιστηρίξεων για την προστασία παρακείμενων κατασκευών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των προϊόντων της καθαίρεσης στον χώρο φόρτωσης, 

η επιλογή αξιοποιήσιμων για διάφορες κατασκευές (εάν προβλέπεται από την μελέτη) και η 

φόρτωση και μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, προς οριστική απόθεση ή αξιοποίηση.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική 

επιμέτρηση. 

 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

11,00€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 12,05 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 11,00€/κ.μ. 

 

Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και πέντε λεπτά 

Αριθμητικά: 12,05 € 

 

 

 

Α.Τ.6 -ΚΟΥΤ.α  

Άρθρο 4.14.α Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 4.14 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 1,000 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 0,00 x 37,50 = 0,00€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 11,00 x 1,00 x 0,50 = 5,50€ 

Σύνολο προσαύξησης: 5,50€ 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική 

επιμέτρηση. 

 

Ολογράφως: Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 5,50 € 



Α.Τ.7 -ΚΟΥΤ 

Άρθρο  ΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236) 

 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, 

μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστόλιθου, κλπ), με το κονίαμα 

στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων 

καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Ολογράφως:  Επτά ευρώ 

Αριθμητικά:  7,00 € 

 

 

 

 

Α.Τ.7 -ΚΟΥΤ.α  

Άρθρο ΟΙΚ 22.20.01.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΙΚ 22.20.01 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  0,0000  Συντελεστής Εργ. = 1,0000 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .......................................................... 0,00 x 37,50 = 0,00 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ..................................................... 0,5 x 1,00 x 7,00 = 3,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:................................................................................................. 3,50 €  

Ολογράφως:  Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά:  3,50 € 

 

 

Α.Τ.8 -ΚΟΥΤ  

Άρθρο ΟΔΟ Β-4.2: Μεταβατικά επιχώματα έργων και επιχώματα ζωνών αγωγών  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068)  

Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι 

ύψους 1,0m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για την 

πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση του 

εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώματα". 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:  

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα επιχώματα ή 

μέρος τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος. 

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του 

κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων 

και της σταλίας του αυτοκινήτου.  



• Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση.  

• Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης.  

• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων.  

• Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως 

και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κ.λπ. 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, με λήψη αρχικών και τελικών 

διατομών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-

οχετών από κοκκώδες υλικό. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

10,50€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 11,55 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 10,50€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Έντεκα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  11,55 € 

 

Α.Τ.8 -ΚΟΥΤ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-4.2.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-4.2 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,4600 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .............................................................. 0,5 x 0,4600 x 10,50 = 2,42 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................2,42 € 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-

οχετών από κοκκώδες υλικό. 

Ολογράφως:  Δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 

Αριθμητικά:  2,42 € 

Α.Τ.9 -ΚΟΥΤ 

Άρθρο  ΟΙΚ 41.02.01 Κατασκευή λιθόστρωτων από ξηρολιθοδομή μέσου πάχους έως 25 cm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4106) 

 

Κατασκευή λιθόστρωτων από ξηρολιθοδομή 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) 
 

 

Ολογράφως:  Οκτώ ευρώ 

Αριθμητικά:  8,00 € 
 

 



Α.Τ.9 -ΚΟΥΤ.α  

Άρθρο ΟΙΚ 41.02.01.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΙΚ 41.02.01 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  0,52 Συντελεστής Εργ. = 0,90 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ......................................................... 0,63 x 37,50 = 23,63€ 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ..................................................... 0,5 x 0,90 x 8,00 = 3,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 27,23 €  

Ολογράφως:  Είκοσι επτά ευρώ και είκοσι τρία λεπτά 

Αριθμητικά:  27,23 € 

 

 

 

Α.Τ.10 -ΚΟΥΤ 

Άρθρο  ΟΙΚ 42.11.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιας 

ορατής όψεως  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4212) 
 

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης 

φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

Ολογράφως:  Εξήντα δύο και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά:  62,50 € 

 

 
 

 

 

Α.Τ.10 -ΚΟΥΤ.α  

Άρθρο ΟΙΚ 42.11.02.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΙΚ 42.11.02 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  3,46 Συντελεστής Εργ. = 0,82 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ...................................................... 3,46 x 37,50 = 129,75 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  .................................................. 0,5 x 0,82 x 62,50= 25,63 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................. 155,38 €  

Ολογράφως:  Εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά 

Αριθμητικά:  155,38 € 

 



Α.Τ.11 -ΚΟΥΤ 

Άρθρο  ΟΙΚ 42.11.03 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο 

ορατών όψεων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4213) 
 

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης 

φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

Ολογράφως:  Εξήντα επτά και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά:  67,50 € 

 
 

 

 

Α.Τ.11 -ΚΟΥΤ.α  

Άρθρο ΟΙΚ 42.11.03.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΙΚ 42.11.03 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  3,46 Συντελεστής Εργ. = 0,82 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ...................................................... 3,46 x 37,50 = 129,75 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ................................................. 0,5 x 0,82 x 67,50 = 27,68 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................. 157,43 €  

Ολογράφως:  Εκατόν πενήντα επτά ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 

Αριθμητικά:  157,43 € 

 

 

Α.Τ.12 -ΚΟΥΤ 

Άρθρο  ΟΙΚ 73.12 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7312  
 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους το 

πολύ 1 cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους 

κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς 

λίθους". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Ολογράφως:  Είκοσι πέντε ευρώ 

Αριθμητικά:  25,00 € 

 

 

 



Α.Τ.12 -ΚΟΥΤ.α  

Άρθρο ΟΙΚ 73.12.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΙΚ 73.12 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  0,157 Συντελεστής Εργ. = 0,55 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .......................................................... 0,16 x 37,50 = 5,89 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ................................................... 0,5 x 0,55 x 25,00 = 6,87 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 12,76 €  

Ολογράφως:  Δώδεκα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά 

Αριθμητικά:  12,76 € 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 

που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 

λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 

κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

  

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 

ετοίμου σκυροδέματος,  

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

φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 

επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 

(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 

καθώς  

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 

μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λπ.) μέχρι τη 

σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  



• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 

προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 

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

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 

που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 

του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 

όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 

περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών 

διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των 

κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση 

τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 

διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 

από εκσκαφή.  

 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

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

κάθε τύπο κατασκευής: 

 

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

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

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

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

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

επιχρισμάτων 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

 



Α.Τ.13 -ΚΟΥΤ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 

σκυρόδεμα C12/15  

 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 

 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, 

περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων 

αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο 

εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15  

 

Ολογράφως:  Ογδόντα δύο ευρώ 

Αριθμητικά:  82,00 € 

 

 

Α.Τ.13-ΚΟΥΤ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.2.2.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.2.2 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,3905 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................. 0,5 x 0,3905 x 82,00 = 16,01 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 99,26 €  

Ολογράφως:  Ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

Αριθμητικά:  99,26 € 

 

 

 

 

Α.Τ.14-ΚΟΥΤ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1 Κατασκευή ρείθρων και ολόσωμων βάθρων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C25/30 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2522) 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και 

τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση 

ομαλής ροής, στρώσεις φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C25/30.  

 

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που 

κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form pavers 

τύπου GOMACO ή αναλόγου) 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως: Ενενήντα επτά και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 97,70 € 

 



 

Α.Τ.14-ΚΟΥΤ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,335 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................... 0,5 x 0,335 x 97,70 = 16,36 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 99,61 €  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

Ολογράφως:  Ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 

Αριθμητικά:  99,61 € 

 

 

Α.Τ.15-ΚΟΥΤ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1 Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2521) 
 

Κατασκευή ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατομής οχετών ορθών ή λοξών, με άξονα ευθύγραμμο ή 

καμπύλο, οριζόντιο ή με κατά μήκος κλίση ή κλιμακωτό, -πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώματα και 

πλάκα θεμελίωσης- καθώς και των πτερυγοτοίχων, τυμπάνων, χαλινών, αγκυρώσεων και κορωνίδων 

που συνδέονται με τον οχετό, με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C25/30, οπλισμένου.  

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για την κατασκευή κιβωτιόσχημων τεχνικών ελεύθερου ορθού 

ανοίγματος μέχρι 8.00m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

 

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι εννιά ευρώ και σαράντα επτά λεπτά 

Αριθμητικά: 129,47 € 

 

 

 

 

Α.Τ.15-ΚΟΥΤ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,67 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................... 0,5 x 0,67 x 129,47 = 43,37 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................. 126,62 €  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως:  Εκατόν είκοσι έξι ευρώ και εξήντα δύο λεπτά 

Αριθμητικά:  126,62 € 



 

Α.Τ.16-ΚΟΥΤ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1 Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551) 

 

Κατασκευή τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των 

λεπτότοιχων. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτά 

Αριθμητικά: 129,16 € 

 

 

 

Α.Τ.16-ΚΟΥΤ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,5351 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ........................................... 0,5 x 0,5351 x 129,16 = 34,56 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:.............................................................................................. 117,81€  

Ολογράφως:  Εκατόν δέκα επτά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά 

Αριθμητικά:  117,81€ 

 

Α.Τ.17-ΚΟΥΤ 

Άρθρο Β-30.2: Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 

τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων". 

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

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

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

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

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

τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 

την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 



Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

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

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

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

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

ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων. 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

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

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2). 

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

εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως:   Ένα ευρώ και πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:   1,05€ 

 



Α.Τ.17-ΙΜΒ.α 

Άρθρο Β-30.2.α Προσαύξηση άρθρου Β-30.2 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,6919 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 0,001 x 37,50 = 0,04€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 1,05 x 0,6919 x 0,50 = 0,36€ 

Σύνολο προσαύξησης: 0,40€ 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και σαράντα λεπτά 

Αριθμητικά:  0,40€ 

 

 

 

Α.Τ.18-ΚΟΥΤ 

Άρθρο  ΥΣΦ 4.11.01 Απλές ράβδοι αγκύρωσης από χάλυβα οπλισμών ΝΕΤ Β500C, διαμέτρου 

Φ25 mm   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7025) 
 

Αγκύρια βράχου με ράβδους B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3, με εφαρμογή τσιμεντενέματος σε όλο 

το μήκος της ράβδου, για την άμεση υποστήριξη σηράγγων, εγκάρσιων διαδρόμων και φρεάτων 

σύμφωνα με την μελέτη δημοπράτησης και την ΕΤΕΠ 12-03-03-04.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου των ήλων και των απαιτούμενων εξαρ-

τημάτων (πλάκες, περικόχλια, ροδέλες, πλαστικοί σωλήνες κλπ), καθώς και των υλικών του 

τσιμεντενέματος, 

• η διάτρηση της οπής, ο καθαρισμός και έκπλυση της οπής, η εγκατάσταση του στην οπή, η 

έγχυση του τσιμεντενέματος καθ΄ όλο το μήκος,  

• η κατασκευή δοκιμαστικών αγκυρώσεων, οι έλεγχοι και οι μετρήσεις. 

Επιμετράται το μήκος του ήλου εντός της οπής.  

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) μόνιμων απλών ηλώσεων βράχου με ράβδους B500C 

Μονάδα μέτρησης : μέτρο μήκους (m) 

 

Ολογράφως:  Δέκα οκτώ ευρώ 

Αριθμητικά:  18,00 € 
 

 

 

 

Α.Τ.18-ΚΟΥΤ.α  

Άρθρο ΥΣΦ 4.11.01.α: Προσαύξηση του άρθρου ΥΣΦ 4.11.01 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  0,004 Συντελεστής Εργ. = 0,7 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 0,004 x 37,50 = 0,15 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ................................................... 0,5 x 0,70 x 18,00 = 6,30 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:................................................................................................. 6,45 €  

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) μόνιμων απλών ηλώσεων βράχου με ράβδους B500C 

Ολογράφως:  Έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  6,45 € 



 

Α.Τ.19-ΚΟΥΤ 

Άρθρο ΟΙΚ 73.36.01 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7335) 

 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό 

τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Ολογράφως:  Δέκα έξι ευρώ 

Αριθμητικά:  16,00 € 

 

 

Α.Τ.19-ΚΟΥΤ.α  

Άρθρο ΟΙΚ 73.36.01.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΙΚ 73.36.01 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  0,05 Συντελεστής Εργ. = 0,93 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .......................................................... 0,05 x 37,50 = 1,88 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ................................................... 0,5 x 0,93 x 16,00 = 7,44 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:................................................................................................. 9,32 €  

Ολογράφως:  Εννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά 

Αριθμητικά:  9,32 € 

 

 

 

Α.Τ. 20-ΚΟΥΤ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-64.1: Γεωύφασμα στραγγιστηρίων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914) 

 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου, για 

την κατασκευή των γραμμικών στραγγιστηρίων της οδού και των στραγγιστηρίων όπισθεν τοίχων 

ή βάθρων, πάχους 1,0 mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιστου βάρους 150 gr/m2 (κατά ΕΛΟΤ 

EN ISO 9864), εφελκυστικής αντοχής 9 kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε 

θραύση  50% (κατά EN ISO 10319), αντοχής σε διάτρηση 1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-03-00. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

➢ η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου, 

➢ η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγμα, 



➢ η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσματος και για τη μόρφωση της διατομής του 

στραγγιστηρίου σύμφωνα με τη μελέτη (με χρήση ξύλινων αντηρίδων, πλαισίων κλπ χωρίς 

αιχμηρά άκρα) το τελικό κλείσιμο της διατομής του στραγγιστηρίου με τις προβλεπόμενες 

επικαλύψεις του γεωυφάσματος και η συρραφή των φύλλων. 

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού για την τοποθέτηση των 

προβλεπόμενων υλικών του μονοβαθμίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του 

τοποθετημένου γεωυφάσματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας στραγγιστηρίων με γεωύφασμα. 

 

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά:  1,50 € 

 

 

Α.Τ. 20-ΚΟΥΤ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-64.1.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-64.1 λόγω ειδικών συνθηκών 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001                Συντελεστής Εργατικών = 0,7794 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ........................................................  0,001 x 37,50 = 0,03 € 

β) Προσαύξηση εργατικών: ............................................................... 1,50 x 0,7794 x 0,50 = 0,58 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................0,63 € 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας στραγγιστηρίων με γεωύφασμα. 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και εξήντα τρία λεπτά 

Αριθμητικά:  0,63 € 

 

 

Α.Τ.21-ΚΟΥΤ 

Αρθρο ΥΔΡ 12.10.01 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6711.1) 

 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 

διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 

ακαμψίας SN. 

 



Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 

δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που 

συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 

σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 

τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του 

δικτύου κατά τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 

▪ Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

▪ Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 

▪ Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 

φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

 

Ολογράφως:  Τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικά:  3,70 € 

 

 

 

 

 

 

Α.Τ.21-ΚΟΥΤ.α  

Άρθρο ΥΔΡ 12.10.01.α: Προσαύξηση του άρθρου ΥΔΡ 12.10.01 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  0,00785 Συντελεστής Εργ. = 0,5 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .......................................................... 0,01 x 37,50 = 0,29 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ........................................................ 0,5 x 0,5 x 3,70= 0,93 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:................................................................................................. 1,22 €  

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά 

Αριθμητικά:  1,22 € 

 

 



Α.Τ. 22-ΚΟΥΤ 

Άρθρο ΥΔΡ 12.01.01.07: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 

(Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.7) 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, 

τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης 

χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 681-1. 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bell-

sochet pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 

σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 

θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με 

τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor), 

προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα 

εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής 

τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της 

σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς 

βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του 

σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση 

ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή 

οπλισμού.  

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να 

είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση 

κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

Όταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού 

στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της 

αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Όταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή 

λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

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

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους 

αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο 

καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης 



και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την 

εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.  

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 

υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου. 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν 

άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων 

τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του 

μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 

Ολογράφως:  Εκατόν σαράντα ευρώ 

Αριθμητικά:  140,00 € 

 

Α.Τ. 22-ΚΟΥΤ.α 

Άρθρο ΥΔΡ 12.01.01.07.α: Προσαύξηση του άρθρου ΥΔΡ 12.01.01.07 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 0,00 Συντελεστής Μτφ. =  0,6774 Συντελεστής Εργ. = 0,2492 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .................................................... 0,6774 x 37,50 = 25,40 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................. 0,50 x 0,2492 x 140  = 17,45 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 42,85 €  

Ολογράφως:  Σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  42,85 € 

 

 

Α.Τ. 23-ΚΟΥΤ 

Άρθρο ΥΔΡ 12.03.01: Tσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων, Εσωτερικής διαμέτρου 

200mm   

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2861) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων αποστράγγισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με οπές 

διαμορφωμένες κατά την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο, διαμόρφωση άκρων τύπου 

τόρμου - εντορμίας (Ogee pipes), με ή χωρίς πεπλατυσμένη βάση έδρασης. 

Οι λοιπές εργασίες διαμόρφωσης του γραμμικού στραγγιστηρίου, σύμφωνα με την τυπική διατομή 

που προβλέπεται από την μελέτη (βάση έδρασης από σκυρόδεμα, γεωύφασμα περιβολής, υλικό 

φίλτρου κλπ) τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο γραμμικού στραγγιστηρίου. 

 

Ολογράφως:  Δέκα οκτώ ευρώ 

Αριθμητικά:  18,00 € 

 



Α.Τ. 23-ΚΟΥΤ.α 

Άρθρο ΥΔΡ 12.03.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 12.03.01 λόγω ειδικών συνθηκών.  

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,093 Συντελεστής Εργατικών = 0,2626 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ......................................................... 0,093 x 37,50 = 3,49 € 

β) Προσαύξηση εργατικών: ............................................................. 18,00 x 0,2626 x 0,50 = 2,36 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................5,85 € 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο γραμμικού στραγγιστηρίου. 

 

Ολογράφως:  Πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  5,85 € 

 

 

 

 

 

 

Α.Τ. 24-ΚΟΥΤ 

Άρθρο ΥΔΡ 5.10: Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή.  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2815) 

 

Κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης από κατάλληλα διαβαθμισμένα θραυστά αδρανή, 

μονοβαθμίων ή διβαθμίων, γραμμικών στραγγιστηρίων (περιβολή διάτρητων σωλήνων, πλήρωση 

αποστραγγιστικών τάφρων) και επιφανειακών αποστραγγίσεων (φίλτρα πρανών, στρώσεις 

στράγγισης με ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λπ.), στις θέσεις και με τα χαρακτηριστικά που 

προβλέπονται από την μελέτη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 ‘’Φίλτρα στραγγιστηρίων από 

διαβαθμισμένα αδρανή’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια αδρανών της προβλεπόμενης κοκκομετρικής 

διαβάθμισης, η μεταφορά τους στην θέση ενσωμάτωσης από οποιαδήποτε απόσταση, η 

προσέγγιση, η διάστρωση και συμπύκνωσή τους (ελαφρά στην περίπτωση των γραμμικών 

στραγγιστηρίων, σύμφωνα με την μελέτη για τις αποστραγγιστικές στρώσεις). 

Επιμέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της μελέτης (διατομή γραμμικού στραγγιστηρίου, 

πάχος αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιμέτρηση του όγκου του φίλτρου των γραμμικών 

στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατομή του διατρήτου σωλήνα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο τοποθετημένου υλικού φίλτρου 

 

Ολογράφως:  Εννέα ευρώ 

Αριθμητικά:  9,00 € 

 

 

 



 

Α.Τ. 24-ΚΟΥΤ.α 

Άρθρο ΥΔΡ 5.10.α Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 5.10 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,579  Συντελεστής Εργατικών = 0,4084 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ....................................................... 0,579 x 37,50 = 21,71 € 

β) Προσαύξηση εργατικών: ............................................................... 9,00 x 0,4084 x 0,50 = 1,84 € 

Σύνολο προσαύξησης: ...........................................................................................................23,55 € 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο τοποθετημένου υλικού φίλτρου 

Ολογράφως:  Είκοσι τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  23,55 € 

 

 

 

Α.Τ. 25-ΚΟΥΤ 

Άρθρο ΥΔΡ 11.01.01: Καλύμματα φρεατίων. Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752)  

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας 

D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του 

πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση 

στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.  

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 

επιμέτρηση με ζύγιση) 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της 

φέρουσας ικανότητας. 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

Αριθμητικά:  1,80 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ. 25-ΚΟΥΤ.α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.01.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 11.01.01 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,58 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ........................................................... 0,001 x 37,5 = 0,04 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................... 0,5 x 0,58 x 1,80 = 0,52 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................0,56 € 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της 

φέρουσας ικανότητας.  

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και πενήντα έξι λεπτά 

Αριθμητικά:  0,56 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρα τιμολογίων για το επιμέρους έργο: 

«Αποκαταστάσεις ιρλανδικών διαβάσεων και τεχνικών 

στο οδικό δίκτυο της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου  

και της ευστάθειας του κτιρίου "Κουτσοπαντελή» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.1-ΔΟΧ 

Άρθρο ΟΔΟ Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (Αναθεωρείται με το 

άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 

ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε 

νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης 

εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το 

υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με 

παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 

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

σκληρότητας: 

 

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

των πρανών και του πυθμένα τους,  

• για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

• τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

• για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

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

πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

• για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και 

υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 

σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά 

των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο 

έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε 

επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

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

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

διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

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

κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 

όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 

οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας 

Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης 

που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της 

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

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



• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 

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

συμπύκνωσης 

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

μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 

τοπικούς περιορισμούς.  

 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 

πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 

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

γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

παρόντος τιμολογίου. 

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

εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 

Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 

προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

0,65€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 1,70 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου:                                                 0,65€/κ.μ. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

Ολογράφως: Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 1,70 € 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Τ.1-ΔΟΧ.α 

 

Άρθρο ΟΔΟ Α-2.α. Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Α-2 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = -                         Συντελεστής Εργατικών = 0,2436 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  0,00 χ 37,50 = 0,00€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 0,65 χ 0,2436 χ 0,50 = 0,8€ 

Σύνολο προσαύξησης: 0,08€ 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

Ολογράφως:  Οκτώ λεπτά 

Αριθμητικά:  0,08€ 

 

 

 



Α.Τ.2-ΔΟΧ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,0m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2151)  

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

(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κ.λπ.), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., κ.λπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 

εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-

00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 

εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κ.λπ.), εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 

ορύγματος. 

• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 

διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 

περιβλήματα αγωγών κ.λπ.). 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος. 

• Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 

προϊόντων εκσκαφών. 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

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

εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 

τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού. 

• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 

παρειών του ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 

τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος. 

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

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 

γεφύρωσης). 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση 

τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 

επιφανείας έως 100m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 

κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις 

γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 



Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 

στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται 

στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδες καθ’ ύψος). 

Τα προϊόντα εκσκαφής από τη θέση του έργου, θα μεταφέρονται με φορτηγό όχημα σε απόσταση 

1,0 km. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

 3,70€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 4,75 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 3,70€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  4,75 € 

 

 

 

Α.Τ.2-ΔΟΧ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-1 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,71 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................. 3,70 x 0,71 x 0,50 = 1,31 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................1,31 € 

 

Τιμή μονάδας: για ένα κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά  

Αριθμητικά:  1,31 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.3-ΔΟΧ  

Άρθρο ΟΔΟ Β-4.2: Μεταβατικά επιχώματα έργων και επιχώματα ζωνών αγωγών  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068)  

Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι 

ύψους 1,0m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για την 

πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση του 

εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώματα". 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:  

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα επιχώματα ή 

μέρος τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος. 

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του 

κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων 

και της σταλίας του αυτοκινήτου.  

• Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση.  

• Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης.  

• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων.  

• Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως 

και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κ.λπ. 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, με λήψη αρχικών και τελικών 

διατομών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-

οχετών από κοκκώδες υλικό. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

10,50€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 11,55 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 10,50€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Έντεκα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  11,55 € 

 

Α.Τ.3-ΔΟΧ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-4.2.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-4.2 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,4600 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .............................................................. 0,5 x 0,4600 x 10,50 = 2,42 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................2,42 € 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-

οχετών από κοκκώδες υλικό. 

Ολογράφως:  Δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 

Αριθμητικά:  2,42 € 



Α.Τ.4-ΔΟΧ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-7       Λιθορριπή κοιτοστρώσεων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6157) 

 

Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι 

ύψους 1,0 m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για την 

πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση του 

εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώματα".  

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα επιχώματα ή 

μέρος τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος  

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του 

κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων  και 

της σταλίας του αυτοκινήτου 

• Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση  

• Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης 

• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων  

• Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως 

και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ. 

 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, με λήψη αρχικών και τελικών 

διατομών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-

οχετών από κοκκώδες υλικό. 

 

 Ολογράφως:   Δεκατέσσερα ευρώ και μηδέν  λεπτά  

 Αριθμητικά:  14,00 € 

 

 

 

 

Α.Τ.4-ΔΟΧ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-7.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-7 λόγω ειδικών συνθηκών: 

(Συντελεστής εργατικών: 0,4643  Συντελεστής μεταφορικών: 2,3200) 

   α) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:                   14,00 x 0,4643 x 0,5 = 3,25 

   β) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:                 2,3200 x 37,50  = 87,00 

          Σύνολο προσαύξησης:       3,25+87,00 = 90,25 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 

Ολογράφως:   ενενήντα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:     90,25€ 



Α.Τ.5-ΔΟΧ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-64.2  Γεωύφασμα διαχωρισμού 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914) 

 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου για 

τον διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, βάρους 

280 gr/m2, εφελκυστικής αντοχής 15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 

50% (20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχής σε διάτρηση 3000 N (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 

και πάχους 1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864). 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του 

• το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

• η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος 

• η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή  

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και μέσων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

φθορές στο γεωύφασμα. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα. 

 

Ολογράφως:  ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:     1,65 € 

 

 

 

 

Α.Τ.5-ΔΟΧ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-64.2.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-64.2 λόγω ειδικών συνθηκών: 

(Συντελεστής εργατικών: 0,7200  Συντελεστής μεταφορικών: 0,0003) 

   α) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:                   1,65 x 0,7200 x 0,5 = 0,59 

   β) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:                0,0003 x 37,50 = 0,01 

          Σύνολο προσαύξησης:                    0,59+0,01 = 0,60 

Τιμή ανά  τετραγωνικό μέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   μηδέν ευρώ και εξήντα λεπτά 

 Αριθμητικά:     0,60 € 

  



Α.Τ.6-ΔΟΧ 

 

Άρθρο ΟΔΟ Β-65:  ΦΑΤΝΕΣ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 
 

Άρθρο ΟΔΟ Β-65.1  Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2311) 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ 

EN10244-2, με ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε 

ρόλους, για την κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης 

ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων 

(Serasanetti)’’. 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής 

πλέξης, διαμέτρου 2,70 ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του 

γαλβανισμένου σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο 

του σύρματος των φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης των ακμών κατά τις 

επιμήκεις πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο 

του σύρματος των φατνών),  

• η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες 

μεταφορές.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από το 
οποίο κατασκευάζεται το πλέγμα. 

 

Άρθρο Β-65.1.1  Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα  
 

Ολογράφως:   δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά:     2,50 € 

 
 

Α.Τ.6-ΔΟΧ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-65.1.1α  Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-65.1.1 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου 

Όρους 

(Συντελεστής εργατικών: 0,5600  Συντελεστής μεταφορικών: 0,001) 

   α) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:                   2,50 x 0,5600 x 0,5 = 0,70 

   β) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:                  0,001 x 37,50 = 0,04 

          Σύνολο προσαύξησης:                    0,70+0,01 = 0,74 

Τιμή ανά  χιλιόγραμμο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   μηδέν ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

 Αριθμητικά:     0,74 € 

 



Α.Τ.7-ΔΟΧ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-65.2  Κατασκευή φατνών 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2312) 
 

Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων 

διευθέτησης ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. σύμφωνα 

με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων 

(Serasanetti)’’. 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων,  

• η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων,  

• η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα,  

• η σύνθεση των φατνών, 

• η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων,  

• η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς 

• η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους. 

 

Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτίων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών 

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής 

κιβωτίων ή σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 

 

Ολογράφως:   δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 

Αριθμητικά:     2,30 € 

 
 

Α.Τ.7-ΔΟΧ.α 

Άρθρο Β-65.2-α  Προσαύξηση άρθρου Β-65.2 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους 

(Συντελεστής εργατικών: 1,0000  Συντελεστής μεταφορικών: 0,000) 

   α) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:                  2,30 x 1,0000 x 0,5 = 1,15 

   β) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:                 0,000 x 37,50 = 0,00 

          Σύνολο προσαύξησης:                    1,15+0,00 = 1,15 

Τιμή ανά  τετραγωνικό μέτρο. 

 
Ολογράφως:   ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 

Αριθμητικά:     1,15 € 

 
 
 
 



Α.Τ.8-ΔΟΧ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-65.3  Πλήρωση φατνών 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2313) 
 

Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλέκτες ή 

λίθους λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων 

αλλά μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας 

κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 

 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις,  

• σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκάλων ή λίθων λατομείου,  

• η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και 

χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων 

 

Ολογράφως:   δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά 

Αριθμητικά:     15,80 € 

 

 

 

 

 

 

Α.Τ.8-ΔΟΧ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-65.3-α Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-65.3 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους 

(Συντελεστής εργατικών: 0,3500  Συντελεστής μεταφορικών: 2,8800) 

   α) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:                   15,80 x 0,3500 x 0,5 = 2,77 

   β) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:               2,8800 x 37,50 = 108,00 

          Σύνολο προσαύξησης:               2,77+108,00 = 110,77 

Τιμή ανά  κυβικό μέτρο. 

 
Ολογράφως:   εκατόν δέκα  ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά 

Αριθμητικά:     110,77 € 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 

που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 

λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 

κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

  

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 

ετοίμου σκυροδέματος,  

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

φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 

επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 

(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 

καθώς  

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 

μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λπ.) μέχρι τη 

σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 

προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 

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

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 

που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 

του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 

όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 

περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών 

διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των 

κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

 



Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση 

τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 

διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 

από εκσκαφή.  

 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

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

κάθε τύπο κατασκευής: 

 

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

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

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

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

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

επιχρισμάτων 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.9-ΔΟΧ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 

σκυρόδεμα C12/15  

 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 

 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, 

περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων 

αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο 

εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15  

 

Ολογράφως:  Ογδόντα δύο ευρώ 

Αριθμητικά:  82,00 € 

 

 

Α.Τ.9-ΔΟΧ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.2.2.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.2.2 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,3905 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................. 0,5 x 0,3905 x 82,00 = 16,01 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 99,26 €  

Ολογράφως:  Ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

Αριθμητικά:  99,26 € 

 

 

 

Α.Τ.10-ΔΟΧ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1 Κατασκευή ρείθρων και ολόσωμων βάθρων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C25/30 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2522) 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και 

τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση 

ομαλής ροής, στρώσεις φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C25/30.  

 

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που 

κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form pavers 

τύπου GOMACO ή αναλόγου) 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως: Ενενήντα επτά και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 97,70 € 

 



Α.Τ.10-ΔΟΧ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,335 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................... 0,5 x 0,335 x 97,70 = 16,36 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 99,61 €  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

Ολογράφως:  Ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 

Αριθμητικά:  99,61 € 

 

 

Α.Τ.11-ΔΟΧ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1 Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2521) 

 

Κατασκευή ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατομής οχετών ορθών ή λοξών, με άξονα ευθύγραμμο ή 

καμπύλο, οριζόντιο ή με κατά μήκος κλίση ή κλιμακωτό, -πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώματα και 

πλάκα θεμελίωσης- καθώς και των πτερυγοτοίχων, τυμπάνων, χαλινών, αγκυρώσεων και κορωνίδων 

που συνδέονται με τον οχετό, με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C25/30, οπλισμένου.  

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για την κατασκευή κιβωτιόσχημων τεχνικών ελεύθερου ορθού 

ανοίγματος μέχρι 8.00m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

 

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι εννιά ευρώ και σαράντα επτά λεπτά 

Αριθμητικά: 129,47 € 

 

 

 

 

Α.Τ.11-ΔΟΧ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 47,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,67 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................... 0,5 x 0,67 x 129,47 = 43,37 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................. 126,62 €  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως:  Εκατόν είκοσι έξι και εξήντα δύο λεπτά 

Αριθμητικά:  126,62 € 



 

Α.Τ.12-ΔΟΧ 

Άρθρο Β-30.2: Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 

τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων". 

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

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε ΔΟΧιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

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

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

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

τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 

την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C 
B500

Α 
B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 



Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C 
B500

Α 
B500C 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

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

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

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

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

ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων. 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

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

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2). 

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

εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

 

Τιμή ανά ΔΟΧιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως:   Ένα ευρώ και πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:   1,05€ 

 

 

 

Α.Τ.12-ΔΟΧ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-30.2.α Προσαύξηση άρθρου Β-30.2 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,6919 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 0,001 x 37,50 = 0,04€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 1,05 x 0,6919 x 0,50 = 0,36€ 

Σύνολο προσαύξησης: 0,40€ 

 

Τιμή ανά ΔΟΧιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και σαράντα λεπτά 

Αριθμητικά:  0,40€ 

 



Α.Τ.13-ΔΟΧ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 

(Aναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2411) 
 

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε στάθμη 

από το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) με 

χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέτου. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση 

συρματόβουρτσας ή πεπιεσμένου αέρα,  

• η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή 

με χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2,  

• η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων  

• η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση 

τουλάχιστον 0,15 lt/m2 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  

 
 

Ολογράφως:   ένα ευρώ και εξήντα  λεπτά 

Αριθμητικά:     1,60 € 

 

 

 

 

 

 

Α.Τ.13-ΔΟΧ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-36.α  Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-36 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους 

(Συντελεστής εργατικών: 0,8000  Συντελεστής μεταφορικών: 0,0004) 

   α) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:                   1,60 x 0,8000 x 0,5 = 0,64 

   β) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:                0,0004 x 37,50 = 0,02 

          Σύνολο προσαύξησης:                    0,64+0,02 = 0,66 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  
 

Ολογράφως:   μηδέν ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 

Αριθμητικά:     0,66 € 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.14-ΔΟΧ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-43.1 Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη 

εφαρμοζόμενη εν θερμώ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6370) 
 

Σφράγιση οριζοντίων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (οχετών, επενδεδυμένων 

τάφρων, επιστρώσεων δαπέδων κλπ) με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη (μίγμα εξευγενισμένης 

ασφάλτου, συνθετικών ελαστικών, ρητινών, πλαστικοποιητών και αδρανών -- rubber asphalt) 

εφαρμοζόμενη εν θερμώ. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• ο επιμελής καθαρισμός του αρμού με μεταλλοβολή ή συρματόβουρτσα, 

• η εφαρμογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συμβατού με την ασφαλτική μαστίχη, 

• η θέρμανση και η προσεκτική εφαρμογή της μαστίχης χωρίς υπερχείλιση εκτός του διακένου του 

αρμού, σε τρόπο ώστε η τελική επιφάνειά της να διαμορφώνεται 3-5 mm κάτω από την επιφάνεια 

του σκυροδέματος. 

Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες σκυροδέματος 

και θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C.  

Η μέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρμών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).  

Το υπόλοιπο διάκενο του αρμού συνιστάται να πληρώνεται με εύκαμπτη μοριοσανίδα αρμών, ενώ 

σε στοιχεία καλυπτόμενα από νερό απαιτείται, επιπρόσθετα, η τοποθέτηση ελαστικής ταινίας 

στεγάνωσης (waterstop). Οι εργασίες αυτές τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

Τιμολογίου.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού. 

 
Ολογράφως:   τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά:     3,50 € 

 

 

Α.Τ.14-ΔΟΧ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-43.1.α Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-43.1 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους 

(Συντελεστής εργατικών: 0,7200  Συντελεστής μεταφορικών: 0,0010) 

   α) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:                   3,50 x 0,7200 x 0,5 = 1,26 

   β) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:                0,0010 x 37,50 = 0,04 

προσαύξησης:                    1,26+0,04 = 1,30 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού. 

 
Ολογράφως:   ένα ευρώ και τριάντα  λεπτά 

Αριθμητικά:     1,30 € 

 



Α.Τ.15-ΔΟΧ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-43.2 Σφράγιση κατακόρυφων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη 

(Aναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6370) 
 
Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (τοιχίων 

οχετών, τοίχων αντιστήριξης, στοιχείων θεμελίωσης, οπών διέλευσης καλωδίων και σωλήνων σε 

στοιχεία από σκυρόδεμα κλπ) με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη (ασφαλτικό στόκο) εφαρμοζόμενη 

εν θερμώ. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• ο επιμελής καθαρισμός των παρειών και του διακένου του αρμού με μεταλλοβολή ή 

συρματόβουρτσα,  

• η κάλυψη των παρειών του αρμού με αυτοκόλλητης ταινία (όταν απαιτείται για την αποφυγή 

ρύπανσης της επιφανείας του σκυροδέματος),  

• η εφαρμογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συμβατού με την ασφαλτική μαστίχη,  

• η θέρμανση της μαστίχης σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή  

• και η εφαρμογή της στο διάκενο του αρμού με σπάτουλα (το υλικό είναι παχύρευστο και 

εύπλαστο).  

 

Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες σκυροδέματος 

και θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C.  

Η μέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρμών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).  

Το υπόλοιπο διάκενο του αρμού συνιστάται να πληρώνεται με εύκαμπτη μοριοσανίδα αρμών, η 

οποία τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση το άρθρο Β-43.3 του Τιμολογίου.  
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού  

 
 

Ολογράφως:   τέσσερα ευρώ και μηδέν  λεπτά 

Αριθμητικά:     4,00 € 

 

 

 

Α.Τ.15-ΔΟΧ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-43.2.α Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-43.2 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους 

(Συντελεστής εργατικών: 0,7200  Συντελεστής μεταφορικών: 0,0010) 

   α) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:                   4,00 x 0,7200 x 0,5 = 1,44 

   β) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:                0,0010 x 37,50 = 0,04 

         Σύνολο προσαύξησης:                    1,44+0,04 = 1,48 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού  
 

Ολογράφως:   ένα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά 

Αριθμητικά:     1,48 € 

 



 

Α.Τ.16-ΔΟΧ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-43.3 Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με 

άσφαλτο, πάχους 12 mm 

(Αναθεωρείται με το άρθροΥΔΡ-6370) 
 

Πλήρωση διακένου αρμών τεχνικών έργων πάσης φύσεως με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες 

με άσφαλτο, πάχους 12 mm, συμπιέσιμες σε ποσοστό 50% του πάχους τους (φάση διαστολής) και 

ανακάμπτουσες σε ποσοστό τουλάχιστον 70% του αρχικού τους πάχους (φάση συστολής), σύμφωνα 

με την ΕΤΕΠ 08-05-02-03 ‘’Πλήρωση διακένου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των εμποτισμένων μοριοσανίδων,  

• ο καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η κοπή, η τοποθέτηση και η στερέωση των τεμαχίων 

της μοριοσανίδας με ατσαλόκαρφα στις προβλεπόμενες θέσεις (εκατέρωθεν ελαστικών ταινιών 

στεγάνωσης ή σε ολόκληρη την επιφάνεια του αρμού) και στάθμες από την επιφάνεια των 

στοιχείων από σκυρόδεμα (διάκενο εφαρμογής μαστίχης σφράγισης αρμού, συνήθως βάθους 25 

mm). 

Oταν το πλάτος του αρμού είναι μεγαλύτερο από 12 mm μπορεί να χρησιμοποιηθούν μοριοσανίδες 

αναλόγου πάχους, ή επάλληλες μοριοσανίδες συνολικού πάχους ίσου με το απαιτούμενο, οι οποίες 

στις αλληλοεφαπτόμενες επιφάνειες θα επαλείφονται με ασφαλτικό γαλάκτωμα. 

Στην περίπτωση αυτή η επιμέτρηση θα γίνεται με αναγωγή της επιφανείας τους σε ισοδύναμη 

επιφάνεια συμβατικού πάχους 12 mm, όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του Tιμολογίου αυτού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο μοριοσανίδων πλήρωσης αρμών πάχους 12 mm  

 
Ολογράφως:  δώδεκα ευρώ και δέκα λεπτά 

Αριθμητικά:     12,10 € 

 

 

 

 

Α.Τ.16-ΔΟΧ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-43.3-α Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-43.3 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους 

(Συντελεστής εργατικών: 0,7200  Συντελεστής μεταφορικών: 0,0010) 

   α) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:                 12,10 x 0,7200 x 0,5 = 4,36 

   β) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:                0,0010 x 37,50 = 0,04 

          Σύνολο προσαύξησης:                    4,36+0,04 = 4,40 

Τιμή ανά  τετραγωνικό μέτρο. 

 

Ολογράφως:   τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά 

Αριθμητικά:     4,40 € 

 



 

 

Α.Τ.17-ΔΟΧ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-44 Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6373) 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικής ταινίας στεγάνωσης αρμού κατασκευής από σκυρόδεμα, 

ενσωματούμενης στα εκατέρωθεν του αρμού στοιχεία, από νεοπρέν ή PVC, ευθύγραμμης, με μία 

κεντρική διόγκωση, πλάτους 240 mm, σε οποιαδήποτε θέση και κάθε είδους κατασκευή, σύμφωνα 

με την ΕΤΕΠ 08-05-02-02 ‘’Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (waterstops)’’ 

 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου της ελαστικής ταινίας και των 

προδιαμορφωμένων ειδικών τεμαχίων της,  

• η κοπή, τοποθέτηση και στερέωση της ταινίας στις ράβδους οπλισμού του σκυροδέματος,  

• η συγκόλληση τμημάτων και ειδικών τεμαχίων για την επίτευξη συνεχούς υδροφραγμού,  

• η απαιτούμενη ειδική διαμόρφωση των ξυλοτύπων για την διέλευση του προεξέχοντος τμήματος 

της ταινίας (η οποία είναι υποχρεωτική). 

 

Στην περίπτωση που προβλέπεται από την μελέτη ταινία πλάτους διαφορετικού από το συμβατικό 

των 240 mm, η επιμέτρηση θα γίνεται με αναγωγή του μήκους της σε ισοδύναμο μήκος συμβατικού 

πλάτους 240 mm, όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του παρόντος Τιμολογίου.  

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους ελαστικής ταινίας στεγάνωσης αρμών πλάτους 240 mm 
 

Ολογράφως:  δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά:     12,50 € 

 

 

 

Α.Τ.17-ΔΟΧ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-44.α  Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-44 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους 

(Συντελεστής εργατικών: 0,7200  Συντελεστής μεταφορικών: 0,0010) 

   α) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:                 12,50 x 0,7200 x 0,5 = 4,50 

   β) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:                0,0010 x 37,50 = 0,04 

          Σύνολο προσαύξησης:                    4,50+0,04 = 4,54 

Τιμή ανά  τετραγωνικό μέτρο. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   τέσσερα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά 

 Αριθμητικά:     4,54 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρα τιμολογίων για το επιμέρους έργο: 

«Αποκαταστάσεις ιρλανδικών διαβάσεων και τεχνικών 

στο οδικό δίκτυο της Ιεράς Μονής Καρακάλλου» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.1-ΚΑΡ 

Άρθρο ΟΔΟ Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (Αναθεωρείται με το 

άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 

ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε 

νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης 

εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το 

υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με 

παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 

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

σκληρότητας: 

 

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

των πρανών και του πυθμένα τους,  

• για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

• τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

• για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

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

πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

• για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και 

υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 

σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά 

των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο 

έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε 

επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

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

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

διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

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

κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 

όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 

οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας 

Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης 

που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της 

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

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



• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 

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

συμπύκνωσης 

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

μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 

τοπικούς περιορισμούς.  

 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 

πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 

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

γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

παρόντος τιμολογίου. 

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

εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 

Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 

προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

0,65€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 1,70 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου:                                                 0,65€/κ.μ. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

Ολογράφως: Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 1,70 € 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Τ.1-ΚΑΡ.α 

 

Άρθρο ΟΔΟ Α-2.α. Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Α-2 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = -                         Συντελεστής Εργατικών = 0,2436 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  0,00 χ 37,50 = 0,00€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 0,65 χ 0,2436 χ 0,50 = 0,8€ 

Σύνολο προσαύξησης: 0,08€ 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

Ολογράφως:  Οκτώ λεπτά 

Αριθμητικά:  0,08€ 

 

 

 



Α.Τ.2-ΚΑΡ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,0m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2151)  

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

(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κ.λπ.), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., κ.λπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 

εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-

00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 

εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κ.λπ.), εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 

ορύγματος. 

• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 

διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 

περιβλήματα αγωγών κ.λπ.). 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος. 

• Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 

προϊόντων εκσκαφών. 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

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

εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 

τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού. 

• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 

παρειών του ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 

τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος. 

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

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 

γεφύρωσης). 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση 

τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 

επιφανείας έως 100m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 

κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις 

γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 



Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 

στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται 

στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδες καθ’ ύψος). 

Τα προϊόντα εκσκαφής από τη θέση του έργου, θα μεταφέρονται με φορτηγό όχημα σε απόσταση 

1,0 km. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

 3,70€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 4,75 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 3,70€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  4,75 € 

 

 

Α.Τ.2-ΚΑΡ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-1 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,71 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................. 3,70 x 0,71 x 0,50 = 1,31 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................1,31 € 

 

Τιμή μονάδας: για ένα κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά  

Αριθμητικά:  1,31 € 

 

 

 

 

Α.Τ.3 -ΚΑΡ 

Άρθρο ΟΔΟ Α-12: Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2227) 

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή 

και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε 

χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με 

ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του 

διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 



Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 

• η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού  

• ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε 

σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η 

απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. 

Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την 

καθαίρεση. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

24,20€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 25,25 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 24,20€/κ.μ. 

 

 

Ολογράφως:  Είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  25,25 € 

 

 

 

Α.Τ.3 -ΚΑΡ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Α-12.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Α-12 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  0,0000  Συντελεστής Εργ. = 1,0000 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .......................................................... 0,00 x 37,50 = 0,00 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ................................................. 0,5 x 1,00 x 24,20 = 12,10 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 12,10 €  

Ολογράφως:  Δώδεκα ευρώ και δέκα λεπτά  

Αριθμητικά:  12,10 € 

 

 

Α.Τ.4 -ΚΑΡ 

Άρθρο ΟΔΟ Α-23 Κατασκευή στρώσης Άμμου-Σκύρων μεταβλητού πάχους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121A) 

 

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, 

υπό τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 

cm, προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών 

υλικών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό 

συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 



• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του 

απαιτούμενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου. 

• Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών. 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο (m3): 

 

Ολογράφως:  Επτά ευρώ 

Αριθμητικά:  7,00 € 

 

 

 

 

Α.Τ.4 -ΚΑΡ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Α-23.α Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Α-23 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 1,50 Συντελεστής Εργατικών = 0,58 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 1,50 x 37,50 = 56,25€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 7,00 x 0,58 x 0,50 = 2,03€ 

Σύνολο προσαύξησης: 58,28€ 

 

Τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο (m3): 

 

Ολογράφως:  Πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά  

Αριθμητικά:  58,28 € 

 

 

 

 

Α.Τ.5 -ΚΑΡ  

Άρθρο ΟΔΟ Β-4.2: Μεταβατικά επιχώματα έργων και επιχώματα ζωνών αγωγών  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068)  

Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι 

ύψους 1,0m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για την 

πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση του 

εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώματα". 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:  

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα επιχώματα ή 

μέρος τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος. 

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του 

κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων 

και της σταλίας του αυτοκινήτου.  

• Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση.  

• Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης.  

• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων.  

• Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως 

και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κ.λπ. 



Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, με λήψη αρχικών και τελικών 

διατομών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-

οχετών από κοκκώδες υλικό. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

10,50€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 11,55 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 10,50€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Έντεκα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  11,55 € 

 

Α.Τ.5 -ΚΑΡ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-4.2.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-4.2 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,4600 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .............................................................. 0,5 x 0,4600 x 10,50 = 2,42 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................2,42 € 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-

οχετών από κοκκώδες υλικό. 

Ολογράφως:  Δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 

Αριθμητικά:  2,42 € 

Α.Τ.6-ΚΑΡ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-65.1.1 Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων, συρματοκιβωτίων  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2311) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ 

EN10244-2, με ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250gr/m2, διπλής πλέξης, σε 

ρόλους, για την κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων 

διευθέτησης ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 "Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 

επιχωμάτων (Serasanetti)". 

 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής 

πλέξης, διαμέτρου 2,70 ή 3,00mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10cm, 

του γαλβανισμένου σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω 

διάμετρο του σύρματος των φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης των 

ακμών κατά τις επιμήκεις πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv 

ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών), 



• η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες 

μεταφορές. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από 

το οποίο κατασκευάζεται το πλέγμα: 

 

 Ολογράφως:              Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:             2,50€ 

 

 

 

 

 

Α.Τ.6-ΚΑΡ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-65.1.1.α Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-65.1.1 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001    Συντελεστής Εργατικών = 0,5906 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:          0,001 x 37,50 = 0,04€ 

β) Προσαύξηση εργατικών:    2,50 x 0,509 x 0,50 = 0,64€ 

Σύνολο προσαύξησης:        0,68€ 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από 

το οποίο κατασκευάζεται το πλέγμα: 

 

Ολογράφως: Μηδέν ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 

Αριθμητικά: 0,68€ 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Τ.7-ΚΑΡ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-65.2  Κατασκευή φατνών  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2312) 

 

Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων 

διευθέτησης ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 " Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 

επιχωμάτων (Serasanetti)". 

 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων, 

• η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων, 

• η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα, 

• η σύνθεση των φατνών, 

• η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων, 

• η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς και 



• η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους. 

Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτίων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών 

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής 

κιβωτίων ή σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος: 

 

Ολογράφως:   Δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 

Αριθμητικώς:   2,30€ 

 

 

 

Α.Τ.7-ΚΑΡ.α 

Άρθρο ΟΔΟΒ-65.2.α Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-65.2 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,000 Συντελεστής Εργατικών = 0,151 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 0,000 x 37,50 = 0,00€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 2,30 x 0,151 x 0,50 = 0,17€ 

Σύνολο προσαύξησης: 0,17€ 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής 

κιβωτίων ή σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος: 

 

 

Ολογράφως: Μηδέν ευρώ και δεκαεπτά λεπτά 

Αριθμητικά: 0,17€ 

 

 

 

Α.Τ.8-ΚΑΡ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-65.3 Πλήρωση φατνών  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2313) 

 

Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλέκτες ή 

λίθους λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων 

αλλά μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας 

κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις, 

• σταλίες κ.λπ., των απαιτούμενων κροκάλων ή λίθων λατομείου και 

• η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και 

χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων: 

 

Ολογράφως:  Δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά  

Αριθμητικώς:  15,80€ 



Α.Τ.8-ΚΑΡ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-65.3.-Α Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-65.3 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 1,67 Συντελεστής Εργατικών = 0,755 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 1,67 x 37,50 = 62,63€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 15,80 x 0,755 x 0,50 = 5,96€ 

Σύνολο προσαύξησης: 68,59€ 

Τιμή μονάδας: για ένα κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής: 

 

Ολογράφως: Εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά 

Αριθμητικά: 68,59€ 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 

που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 

λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 

κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

  

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 

ετοίμου σκυροδέματος,  

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

φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 

επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 

(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 

καθώς  

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 

μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λπ.) μέχρι τη 

σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 

προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  



• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 

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

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 

που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 

του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 

όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 

περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών 

διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των 

κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση 

τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 

διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 

από εκσκαφή.  

 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

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

κάθε τύπο κατασκευής: 

 

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

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

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

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

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

επιχρισμάτων 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

 

 

 

 



 

Α.Τ.9-ΚΑΡ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 

σκυρόδεμα C12/15  

 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 

 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, 

περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων 

αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο 

εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15  

 

Ολογράφως:  Ογδόντα δύο ευρώ 

Αριθμητικά:  82,00 € 

 

 

Α.Τ.9-ΚΑΡ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.2.2.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.2.2 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,3905 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................. 0,5 x 0,3905 x 82,00 = 16,01 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 99,26 €  

Ολογράφως:  Ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

Αριθμητικά:  99,26 € 

 

 

Α.Τ.10-ΚΑΡ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1 Κατασκευή ρείθρων και ολόσωμων βάθρων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C25/30 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2522) 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και 

τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση 

ομαλής ροής, στρώσεις φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C25/30.  

 

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που 

κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form pavers 

τύπου GOMACO ή αναλόγου) 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως: Ενενήντα επτά και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 97,70 € 

 



Α.Τ.10-ΚΑΡ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,335 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................... 0,5 x 0,335 x 97,70 = 16,36 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 99,61 €  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

Ολογράφως:  Ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 

Αριθμητικά:  99,61 € 

 

 

Α.Τ.11-ΚΑΡ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1 Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551) 

 

Κατασκευή τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των 

λεπτότοιχων. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτά 

Αριθμητικά: 129,16 € 

 

 

 

 

Α.Τ.11-ΚΑΡ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,5351 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ........................................... 0,5 x 0,5351 x 129,16 = 34,56 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:.............................................................................................. 117,81€  

Ολογράφως:  Εκατόν δέκα επτά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά 

Αριθμητικά:  117,81€ 

 

Α.Τ.12-ΚΑΡ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-30.2: Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 



τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων". 

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

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

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

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

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

τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 

την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C 
B500

Α 
B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

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

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 



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

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

ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων. 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

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

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2). 

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

εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως:   Ένα ευρώ και πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:   1,05€ 

 

 

 

 

Α.Τ.12-ΚΑΡ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-30.2.α Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-30.2 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,6919 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 0,001 x 37,50 = 0,04€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 1,05 x 0,6919 x 0,50 = 0,36€ 

Σύνολο προσαύξησης: 0,40€ 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και σαράντα λεπτά 

Αριθμητικά:  0,40€ 

 



 

 

 

 

Άρθρα τιμολογίων για το επιμέρους έργο: 

«Αποκατάσταση τεχνικών  

στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.1-ΙΜΣΠ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,0m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2151)  

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

(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κ.λπ.), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., κ.λπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 

εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-

00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 

εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κ.λπ.), εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 

ορύγματος. 

• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 

διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 

περιβλήματα αγωγών κ.λπ.). 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος. 

• Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 

προϊόντων εκσκαφών. 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

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

εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 

τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού. 

• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 

παρειών του ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 

τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος. 

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

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 

γεφύρωσης). 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση 

τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 

επιφανείας έως 100m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 

κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις 

γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 



Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 

στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται 

στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδες καθ’ ύψος). 

Τα προϊόντα εκσκαφής από τη θέση του έργου, θα μεταφέρονται με φορτηγό όχημα σε απόσταση 

1,0 km. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

 3,70€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 4,75 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 3,70€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  4,75 € 

 

Α.Τ.1-ΙΜΣΠ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-1 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,71 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................. 3,70 x 0,71 x 0,50 = 1,31 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................1,31 € 

 

Τιμή μονάδας: για ένα κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά  

Αριθμητικά:  1,31 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.2-ΙΜΣΠ 

Άρθρο ΟΔΟ Α-12: Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2227) 

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή 

και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε 

χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με 

ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του 

διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 

• η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού  

• ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε 

σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η 

απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. 

Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την 

καθαίρεση. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

24,20€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 25,25 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 24,20€/κ.μ. 

 

 

Ολογράφως:  Είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  25,25 € 

 

 

 

Α.Τ.2-ΙΜΣΠ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Α-12.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Α-12 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  0,0000  Συντελεστής Εργ. = 1,0000 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .......................................................... 0,00 x 37,50 = 0,00 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ................................................. 0,5 x 1,00 x 24,20 = 12,10 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 12,10 €  

Ολογράφως:  Δώδεκα ευρώ και δέκα λεπτά  

Αριθμητικά:  12,10 € 

 



Α.Τ.3-ΙΜΣΠ  

Άρθρο ΥΔΡ 4.14 Καθαίρεση λιθοδομών ή πλινθοδομών 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6081.1) 

 

Καθαίρεση κάθε είδους λιθοδομών ή πλινθοδομών, σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη από το 

έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με ή χωρίς χειρωνακτική 

υποβοήθηση, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτούμενων ικριωμάτων προσπέλασης 

και αντιστηρίξεων για την προστασία παρακείμενων κατασκευών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των προϊόντων της καθαίρεσης στον χώρο φόρτωσης, 

η επιλογή αξιοποιήσιμων για διάφορες κατασκευές (εάν προβλέπεται από την μελέτη) και η 

φόρτωση και μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, προς οριστική απόθεση ή αξιοποίηση.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική 

επιμέτρηση. 

 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

11,00€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 12,05 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 11,00€/κ.μ. 

 

Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και πέντε λεπτά 

Αριθμητικά: 12,05 € 

 

 

 

 

 

Α.Τ.3-ΙΜΣΠ.α  

Άρθρο ΥΔΡ 4.14.α Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 4.14 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 1,000 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 0,00 x 37,50 = 0,00€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 11,00 x 1,00 x 0,50 = 5,50€ 

Σύνολο προσαύξησης: 5,50€ 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική 

επιμέτρηση. 

 

Ολογράφως: Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 5,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.4-ΙΜΣΠ 

Άρθρο ΟΔΟ Α-23 Κατασκευή στρώσης Άμμου-Σκύρων μεταβλητού πάχους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121A) 

 

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, 

υπό τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 

cm, προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών 

υλικών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό 

συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του 

απαιτούμενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου. 

• Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών. 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο (m3): 

 

Ολογράφως:  Επτά ευρώ 

Αριθμητικά:  7,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Τ.4-ΙΜΣΠ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Α-23.α Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Α-23 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 1,50 Συντελεστής Εργατικών = 0,58 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 1,50 x 37,50 = 56,25€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 7,00 x 0,58 x 0,50 = 2,03€ 

Σύνολο προσαύξησης: 58,28€ 

 

Τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο (m3): 

 

Ολογράφως:  Πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά  

Αριθμητικά:  58,28 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.5-ΙΜΣΠ  

Άρθρο ΟΔΟ Β-4.2: Μεταβατικά επιχώματα έργων και επιχώματα ζωνών αγωγών  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068)  

Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι 

ύψους 1,0m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για την 

πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση του 

εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώματα". 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:  

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα επιχώματα ή 

μέρος τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος. 

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του 

κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων 

και της σταλίας του αυτοκινήτου.  

• Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση.  

• Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης.  

• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων.  

• Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως 

και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κ.λπ. 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, με λήψη αρχικών και τελικών 

διατομών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-

οχετών από κοκκώδες υλικό. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

10,50€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 11,55 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 10,50€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Έντεκα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  11,55 € 

 

Α.Τ.5-ΙΜΣΠ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-4.2.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-4.2 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,4600 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .............................................................. 0,5 x 0,4600 x 10,50 = 2,42 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................2,42 € 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-

οχετών από κοκκώδες υλικό. 

Ολογράφως:  Δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 

Αριθμητικά:  2,42 € 



 

Α.Τ.6-ΙΜΣΠ 

Άρθρο  ΟΙΚ 42.11.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιας 

ορατής όψεως  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4212) 
 

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης 

φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

Ολογράφως:  Εξήντα δύο και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά:  62,50 € 

 
 

 

Α.Τ.6-ΙΜΣΠ.α  

Άρθρο ΟΙΚ 42.11.02.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΙΚ 42.11.02 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  3,46 Συντελεστής Εργ. = 0,82 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ...................................................... 3,46 x 37,50 = 129,75 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  .................................................. 0,5 x 0,82 x 62,50= 25,63 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................. 155,38 €  

Ολογράφως:  Εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά 

Αριθμητικά:  155,38 € 

 

 

Α.Τ.7-ΙΜΣΠ 

Άρθρο  ΟΙΚ 42.11.03 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο 

ορατών όψεων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4213) 
 

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης 

φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

Ολογράφως:  Εξήντα επτά και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά:  67,50 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Α.Τ.7-ΙΜΣΠ.α  

Άρθρο ΟΙΚ 42.11.03.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΙΚ 42.11.03 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  3,46 Συντελεστής Εργ. = 0,82 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ...................................................... 3,46 x 37,50 = 129,75 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ................................................. 0,5 x 0,82 x 67,50 = 27,68 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................. 157,43 €  

Ολογράφως:  Εκατόν πενήντα επτά ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 

Αριθμητικά:  157,43 € 

 

Α.Τ.8-ΙΜΣΠ 

 

Άρθρο  ΟΙΚ 73.12 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7312  
 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους το 

πολύ 1 cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους 

κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς 

λίθους". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Ολογράφως:  Είκοσι πέντε ευρώ 

Αριθμητικά:  25,00 € 

 

 

Α.Τ.8-ΙΜΣΠ.α  

Άρθρο ΟΙΚ 73.12.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΙΚ 73.12 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  0,157 Συντελεστής Εργ. = 0,55 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .......................................................... 0,16 x 37,50 = 5,89 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ................................................... 0,5 x 0,55 x 25,00 = 6,87 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 12,76 €  

Ολογράφως:  Δώδεκα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά 

Αριθμητικά:  12,76 € 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 

που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 

λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 

κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

  

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 

ετοίμου σκυροδέματος,  

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

φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 

επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 

(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 

καθώς  

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 

μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λπ.) μέχρι τη 

σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 

προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 

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

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 

που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 

του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 

όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 

περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών 

διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των 

κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

 



Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση 

τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 

διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 

από εκσκαφή.  

 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

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

κάθε τύπο κατασκευής: 

 

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

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

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

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

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

επιχρισμάτων 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

 

 

 

 

Α.Τ.9-ΙΜΣΠ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 

σκυρόδεμα C12/15  

 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 

 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, 

περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων 

αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο 

εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15  

 

Ολογράφως:  Ογδόντα δύο ευρώ 

Αριθμητικά:  82,00 € 

 

 



Α.Τ.9-ΙΜΣΠ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.2.2.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.2.2 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,3905 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................. 0,5 x 0,3905 x 82,00 = 16,01 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 99,26 €  

Ολογράφως:  Ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

Αριθμητικά:  99,26 € 

 

 

Α.Τ.10-ΙΜΣΠ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1 Κατασκευή ρείθρων και ολόσωμων βάθρων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C25/30 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2522) 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και 

τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση 

ομαλής ροής, στρώσεις φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C25/30.  

 

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που 

κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form pavers 

τύπου GOMACO ή αναλόγου) 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως: Ενενήντα επτά και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 97,70 € 

 

 

 

 

 

 

Α.Τ.10-ΙΜΣΠ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,335 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................... 0,5 x 0,335 x 97,70 = 16,36 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 99,61 €  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

Ολογράφως:  Ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 

Αριθμητικά:  99,61 € 



Α.Τ.11-ΙΜΣΠ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1 Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2521) 
 

Κατασκευή ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατομής οχετών ορθών ή λοξών, με άξονα ευθύγραμμο ή 

καμπύλο, οριζόντιο ή με κατά μήκος κλίση ή κλιμακωτό, -πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώματα και 

πλάκα θεμελίωσης- καθώς και των πτερυγοτοίχων, τυμπάνων, χαλινών, αγκυρώσεων και κορωνίδων 

που συνδέονται με τον οχετό, με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C25/30, οπλισμένου.  

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για την κατασκευή κιβωτιόσχημων τεχνικών ελεύθερου ορθού 

ανοίγματος μέχρι 8.00m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

 

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι εννιά ευρώ και σαράντα επτά λεπτά 

Αριθμητικά: 129,47 € 

 

 

 

 

 

Α.Τ.11-ΙΜΣΠ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,67 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................... 0,5 x 0,67 x 129,47 = 43,37 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................. 126,62 €  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως:  Εκατόν είκοσι έξι ευρώ και εξήντα δύο λεπτά 

Αριθμητικά:  126,62 € 

 

 

 

Α.Τ.12-ΙΜΣΠ 

Άρθρο Β-30.2: Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 

τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων". 

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

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 



Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

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

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

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

τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 

την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

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

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

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

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

ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων. 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

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

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2). 



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

εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως:   Ένα ευρώ και πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:   1,05€ 

 

 

 

 

Α.Τ.12-ΙΜΒ.α 

Άρθρο Β-30.2.α Προσαύξηση άρθρου Β-30.2 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,6919 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 0,001 x 37,50 = 0,04€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 1,05 x 0,6919 x 0,50 = 0,36€ 

Σύνολο προσαύξησης: 0,40€ 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και σαράντα λεπτά 

Αριθμητικά:  0,40€ 

 

 

 

 

 

Α.Τ.13-ΙΜΣΠ 

Άρθρο ΟΙΚ 71.36 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7136) 

 

Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) εκτελούμενα με το μυστρί, χωρίς διάστρωση λασπώματος, με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 επί τοίχων, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 

4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα 

με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου", σε δυο στρώσεις ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 

(με άμμο μεσόκοκκη), τελικού μέσου πάχους 15 mm,  

 

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

ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ολογράφως:  Επτά ευρώ και πενήντα λεπτά  

Αριθμητικά:  7,50 € 

 



Α.Τ.13-ΙΜΣΠ.α  

Άρθρο ΟΙΚ 71.36.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΙΚ 71.36 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  0,026 Συντελεστής Εργ. = 0,94 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 0,026 x 37,50 = 0,98 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ..................................................... 0,5 x 0,94 x 7,50 = 3,53 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:................................................................................................. 4,51 €  

Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά 

Αριθμητικά:  4,51 € 

 

 

Α.Τ.14-ΙΜΣΠ 

Άρθρο ΟΙΚ 79.16.01 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου 

πάχους 0,40 mm 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7914) 

 

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών από φύλλα 

πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm, σε οποιαδήποτε θέση του έργου.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας. 

 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά:  0,50 € 

 

 

 

 

 

Α.Τ.14-ΙΜΣΠ.α  

Άρθρο ΟΙΚ 79.16.01.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΙΚ 79.16.01 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  0,0002 Συντελεστής Εργ. = 1,00 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .................................................. 0,0002 x 37,50 = 0,0075 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ..................................................... 0,5 x 1,00 x 0,50 = 0,25 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:................................................................................................. 0,26 €  

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

Αριθμητικά:  0,26 € 

 

 

 

 



 

 

 

 

Άρθρα τιμολογίων για το επιμέρους έργο: 

«Αποκατάσταση τοιχείου  

στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.1-ΙΜΑΠ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,0m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2151)  

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

(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κ.λπ.), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., κ.λπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 

εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-

00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 

εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κ.λπ.), εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 

ορύγματος. 

• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 

διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 

περιβλήματα αγωγών κ.λπ.). 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος. 

• Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 

προϊόντων εκσκαφών. 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

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

εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 

τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού. 

• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 

παρειών του ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 

τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος. 

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

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 

γεφύρωσης). 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση 

τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 

επιφανείας έως 100m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 

κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις 

γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 



Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 

στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται 

στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδες καθ’ ύψος). 

Τα προϊόντα εκσκαφής από τη θέση του έργου, θα μεταφέρονται με φορτηγό όχημα σε απόσταση 

1,0 km. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

 3,70€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 4,75 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 3,70€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  4,75 € 

 

Α.Τ.2-ΙΜΑΠ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-1 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,71 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................. 3,70 x 0,71 x 0,50 = 1,31 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................1,31 € 

 

Τιμή μονάδας: για ένα κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά  

Αριθμητικά:  1,31 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.2-ΙΜΑΠ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-43.2: Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική 

μαστίχη 

(Aναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6370) 

 

Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (τοιχίων 

οχετών, τοίχων αντιστήριξης, στοιχείων θεμελίωσης, οπών διέλευσης καλωδίων και σωλήνων σε 

στοιχεία από σκυρόδεμα κλπ) με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη (ασφαλτικό στόκο) 

εφαρμοζόμενη εν θερμώ. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• ο επιμελής καθαρισμός των παρειών και του διακένου του αρμού με μεταλλοβολή ή 

συρματόβουρτσα,  

• η κάλυψη των παρειών του αρμού με αυτοκόλλητης ταινία (όταν απαιτείται για την 

αποφυγή ρύπανσης της επιφανείας του σκυροδέματος),  

• η εφαρμογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συμβατού με την ασφαλτική μαστίχη,  

• η θέρμανση της μαστίχης σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή  

• και η εφαρμογή της στο διάκενο του αρμού με σπάτουλα (το υλικό είναι παχύρευστο και 

εύπλαστο).  

Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες 

σκυροδέματος και θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C.  

Η μέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρμών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).  

Το υπόλοιπο διάκενο του αρμού συνιστάται να πληρώνεται με εύκαμπτη μοριοσανίδα αρμών, η 

οποία τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση το άρθρο Β-43.3 του Τιμολογίου.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού  

Ολογράφως:   Τέσσερα ευρώ και μηδέν  λεπτά 

Αριθμητικά:     4,00 € 

 

 

Α.Τ.2-ΙΜΑΠ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-43.2.α  Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-43.2 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους 

(Συντελεστής εργατικών: 0,7200  Συντελεστής μεταφορικών: 0,0010) 

   α) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:                   4,00 x 0,7200 x 0,5 = 1,44 

   β) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:                0,0010 x 40,00 = 0,04 

          Σύνολο προσαύξησης:                    1,44+0,04 = 1,48 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού  

Ολογράφως:   Ένα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά 

Αριθμητικά:     1,48 € 

 



Α.Τ.3-ΙΜΑΠ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-43.3: Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με 

άσφαλτο, πάχους 12 mm 

(Αναθεωρείται με το άρθροΥΔΡ-6370) 

Πλήρωση διακένου αρμών τεχνικών έργων πάσης φύσεως με εύκαμπτες μοριοσανίδες 

εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm, συμπιέσιμες σε ποσοστό 50% του πάχους τους (φάση 

διαστολής) και ανακάμπτουσες σε ποσοστό τουλάχιστον 70% του αρχικού τους πάχους (φάση 

συστολής), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-05-02-03 ‘’Πλήρωση διακένου αρμών κατασκευών από 

σκυρόδεμα’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των εμποτισμένων μοριοσανίδων,  

• ο καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η κοπή, η τοποθέτηση και η στερέωση των 

τεμαχίων της μοριοσανίδας με ατσαλόκαρφα στις προβλεπόμενες θέσεις (εκατέρωθεν ελαστικών 

ταινιών στεγάνωσης ή σε ολόκληρη την επιφάνεια του αρμού) και στάθμες από την επιφάνεια των 

στοιχείων από σκυρόδεμα (διάκενο εφαρμογής μαστίχης σφράγισης αρμού, συνήθως βάθους 25 

mm). 

Όταν το πλάτος του αρμού είναι μεγαλύτερο από 12 mm μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

μοριοσανίδες αναλόγου πάχους, ή επάλληλες μοριοσανίδες συνολικού πάχους ίσου με το 

απαιτούμενο, οι οποίες στις αλληλοεφαπτόμενες επιφάνειες θα επαλείφονται με ασφαλτικό 

γαλάκτωμα. 

Στην περίπτωση αυτή η επιμέτρηση θα γίνεται με αναγωγή της επιφανείας τους σε ισοδύναμη 

επιφάνεια συμβατικού πάχους 12 mm, όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του Τιμολογίου αυτού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο μοριοσανίδων πλήρωσης αρμών πάχους 12 mm  

 

Ολογράφως:  δώδεκα ευρώ και δέκα λεπτά 

Αριθμητικά:     12,10 € 

 

Α.Τ.3-ΙΜΑΠ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-43.3.α  Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-43.3 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους 

(Συντελεστής εργατικών: 0,7200  Συντελεστής μεταφορικών: 0,0010) 

   α) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:                 12,10 x 0,7200 x 0,5 = 4,36 

   β) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:                0,0010 x 40,00 = 0,04 

          Σύνολο προσαύξησης:                    4,36+0,04 = 4,40 

Τιμή ανά  τετραγωνικό μέτρο. 

 

Ολογράφως:   τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά 

Αριθμητικά:     4,40 € 

 

 



 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 

που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 

λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 

κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

  

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 

ετοίμου σκυροδέματος,  

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

φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 

επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 

(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 

καθώς  

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 

μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λπ.) μέχρι τη 

σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 

προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 

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

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 

που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 

του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 

όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 

περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών 

διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των 

κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 



 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση 

τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 

διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 

από εκσκαφή.  

 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

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

κάθε τύπο κατασκευής: 

 

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

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

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

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

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

επιχρισμάτων 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

 

 

 

 

 

Α.Τ.4-ΙΜΑΠ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1 Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551) 

 

Κατασκευή τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των 

λεπτότοιχων. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτά 

Αριθμητικά: 129,16 € 

 

 

 



 

Α.Τ.4-ΙΜΑΠ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.5-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 40,00 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,5351 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 40,00 = 88,80 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ........................................... 0,5 x 0,5351 x 129,16 = 34,56 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................. 123,36 €  

Ολογράφως:  Εκατόν είκοσι τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 

Αριθμητικά:  123,36 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Τ.5-ΙΜΑΠ 

Άρθρο Β-30.2: Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 

τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων". 

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

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε ΙΜΑΠιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

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

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

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

τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 

την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 



Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C 
B500

Α 
B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

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

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

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

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

ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων. 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

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

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2). 

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

εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

 

Τιμή ανά ΙΜΑΠιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως:   Ένα ευρώ και πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:   1,05€ 

 

 



 

 

Α.Τ.5-ΙΜΑΠ.α 

Άρθρο Β-30.2.α Προσαύξηση άρθρου Β-30.2 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,6919 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 0,001 x 40,00 = 0,04€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 1,05 x 0,6919 x 0,50 = 0,36€ 

Σύνολο προσαύξησης: 0,40€ 

 

Τιμή ανά ΙΜΑΠιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και σαράντα λεπτά 

Αριθμητικά:  0,40€ 

 



 

 

 

 

Άρθρα τιμολογίων για το επιμέρους έργο: 

«Αποκαταστάσεις ιρλανδικών διαβάσεων και τεχνικών 

στο οδικό δίκτυο της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.1-ΙΜΞ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,0m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2151)  

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

(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κ.λπ.), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., κ.λπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 

εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-

00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 

εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κ.λπ.), εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 

ορύγματος. 

• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 

διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 

περιβλήματα αγωγών κ.λπ.). 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος. 

• Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 

προϊόντων εκσκαφών. 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

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

εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 

τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού. 

• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 

παρειών του ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 

τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος. 

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

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 

γεφύρωσης). 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση 

τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 

επιφανείας έως 100m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 

κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις 

γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 



Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 

στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται 

στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδες καθ’ ύψος). 

Τα προϊόντα εκσκαφής από τη θέση του έργου, θα μεταφέρονται με φορτηγό όχημα σε απόσταση 

1,0 km. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

 3,70€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 4,75 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 3,70€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  4,75 € 

 

Α.Τ.1-ΙΜΞ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-1 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,71 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................. 3,70 x 0,71 x 0,50 = 1,31 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................1,31 € 

 

Τιμή μονάδας: για ένα κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά  

Αριθμητικά:  1,31 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.2-ΙΜΞ  

Άρθρο ΟΔΟ Β-4.2: Μεταβατικά επιχώματα έργων και επιχώματα ζωνών αγωγών  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068)  

Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι 

ύψους 1,0m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για την 

πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση του 

εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώματα". 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:  

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα επιχώματα ή 

μέρος τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος. 

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του 

κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων 

και της σταλίας του αυτοκινήτου.  

• Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση.  

• Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης.  

• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων.  

• Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως 

και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κ.λπ. 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, με λήψη αρχικών και τελικών 

διατομών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-

οχετών από κοκκώδες υλικό. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

10,50€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 11,55 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 10,50€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Έντεκα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  11,55 € 

 

Α.Τ.2-ΙΜΞ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-4.2.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-4.2 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,4600 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .............................................................. 0,5 x 0,4600 x 10,50 = 2,42 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................2,42 € 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-

οχετών από κοκκώδες υλικό. 

Ολογράφως:  Δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 

Αριθμητικά:  2,42 € 



Α.Τ.3-ΙΜΞ  

Άρθρο ΟΔΟ Β-5: Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2251)  

Εφαρμογή λιθοπλήρωσης με λίθους λατομείου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε οποιαδήποτε 

θέση του έργου, με χρήση μηχανικών μέσων και χειρωνακτική υποβοήθηση για την προσέγγιση και 

τακτοποίηση των λίθων. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

η προμήθεια και μεταφορά από των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 

απόσταση και οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές  

η απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας. 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης λιθοπλήρωσης  

 

Ολογράφως:  Δέκα έξι ευρώ 

Αριθμητικά:  16,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Τ.3-ΙΜΞ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-5.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-5 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,78 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................. 0,5 x 0,78 x 16,50 = 6,24 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................6,24 € 

 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης λιθοπλήρωσης  

Ολογράφως:  Έξι ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά 

Αριθμητικά:  6,24 € 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 

που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 

λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 

κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

  

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 

ετοίμου σκυροδέματος,  

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

φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 

επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 

(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 

καθώς  

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 

μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λπ.) μέχρι τη 

σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 

προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 

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

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 

που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 

του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 

όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 

περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών 

διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των 

κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

 



Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση 

τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 

διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 

από εκσκαφή.  

 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

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

κάθε τύπο κατασκευής: 

 

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

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

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

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

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

επιχρισμάτων 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

 

 

 

 

Α.Τ.4-ΙΜΞ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 

σκυρόδεμα C12/15  

 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 

 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, 

περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων 

αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο 

εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15  

 

Ολογράφως:  Ογδόντα δύο ευρώ 

Αριθμητικά:  82,00 € 

 

 



Α.Τ.4-ΙΜΞ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.2.2.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.2.2 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,3905 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................. 0,5 x 0,3905 x 82,00 = 16,01 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 99,26 €  

Ολογράφως:  Ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

Αριθμητικά:  99,26 € 

 

 

Α.Τ.5-ΙΜΞ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1 Κατασκευή ρείθρων και ολόσωμων βάθρων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C25/30 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2522) 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και 

τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση 

ομαλής ροής, στρώσεις φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C25/30.  

 

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που 

κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form pavers 

τύπου GOMACO ή αναλόγου) 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως: Ενενήντα επτά και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 97,70 € 

 

 

 

 

 

Α.Τ.5-ΙΜΞ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,335 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................... 0,5 x 0,335 x 97,70 = 16,36 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 99,61 €  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

Ολογράφως:  Ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 

Αριθμητικά:  99,61 € 

 



Α.Τ.6-ΙΜΞ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1 Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2521) 
 

Κατασκευή ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατομής οχετών ορθών ή λοξών, με άξονα ευθύγραμμο ή 

καμπύλο, οριζόντιο ή με κατά μήκος κλίση ή κλιμακωτό, -πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώματα και 

πλάκα θεμελίωσης- καθώς και των πτερυγοτοίχων, τυμπάνων, χαλινών, αγκυρώσεων και κορωνίδων 

που συνδέονται με τον οχετό, με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C25/30, οπλισμένου.  

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για την κατασκευή κιβωτιόσχημων τεχνικών ελεύθερου ορθού 

ανοίγματος μέχρι 8.00m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

 

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι εννιά ευρώ και σαράντα επτά λεπτά 

Αριθμητικά: 129,47 € 

 

 

 

 

Α.Τ.6-ΙΜΞ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 47,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,67 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................... 0,5 x 0,67 x 129,47 = 43,37 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................. 126,62 €  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως:  Εκατόν είκοσι έξι και εξήντα δύο λεπτά 

Αριθμητικά:  126,62 € 

 

 

Α.Τ.7-ΙΜΞ 

Άρθρο Β-30.2: Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 

τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων". 

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

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε ΙΜΞιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 



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

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

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

τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 

την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

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

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

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

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

ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων. 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

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

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2). 

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

εργασίας. 



• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

 

Τιμή ανά ΙΜΞιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως:   Ένα ευρώ και πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:   1,05€ 

 

 

 

Α.Τ.7-ΙΜΞ.α 

Άρθρο Β-30.2.α Προσαύξηση άρθρου Β-30.2 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,6919 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 0,001 x 37,50 = 0,04€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 1,05 x 0,6919 x 0,50 = 0,36€ 

Σύνολο προσαύξησης: 0,40€ 

 

Τιμή ανά ΙΜΞιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και σαράντα λεπτά 

Αριθμητικά:  0,40€ 

 

 

 

Α.Τ.8-ΙΜΞ 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β-36: Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη.  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2411) 

 

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε 

στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen 

paint) με χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέτου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση 

συρματόβουρτσας ή πεπιεσμένου αέρα, 

• η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 

1:1 ή με χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2, 

• η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων και 

• η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση 

τουλάχιστον 0,15 lt/m2. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά 

Αριθμητικά:  1,60 € 



Α.Τ.8-ΙΜΞ.α 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β-36.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΔΟ Β-36 λόγω ειδικών συνθηκών 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001             Συντελεστής Εργατικών = 0,9316 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ........................................................  0,001 x 37,50 = 0,04 € 

β) Προσαύξηση εργατικών: ............................................................... 1,60 x 0,9316 x 0,50 = 0,74 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................0,78 € 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 

 

Ολογράφως:  Εβδομήντα οκτώ λεπτά 

Αριθμητικά:  0,78 € 

 

 

 

 

Α.Τ. 9-ΙΜΞ 

Άρθρο ΥΔΡ 12.01.01.07: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 

(Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.7) 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, 

τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης 

χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 681-1. 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bell-

sochet pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 

σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 

θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με 

τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor), 

προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα 

εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής 

τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της 

σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς 

βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του 

σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 



Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση 

ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή 

οπλισμού.  

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να 

είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση 

κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

Όταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού 

στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της 

αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Όταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή 

λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

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

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους 

αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο 

καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης 

και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την 

εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.  

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 

υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου. 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν 

άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων 

τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του 

μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 

Ολογράφως:  Εκατόν σαράντα ευρώ 

Αριθμητικά:  140,00 € 

 

Α.Τ. 9-ΙΜΞ.α 

Άρθρο ΥΔΡ 12.01.01.07.α: Προσαύξηση του άρθρου ΥΔΡ 12.01.01.07 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 0,00 Συντελεστής Μτφ. =  0,6774 Συντελεστής Εργ. = 0,2492 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .................................................... 0,6774 x 37,50 = 25,40 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................. 0,50 x 0,2492 x 140  = 17,45 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 42,85 €  

Ολογράφως:  Σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  42,85 € 

 

 



 

Α.Τ. 10-ΙΜΞ 

Άρθρο ΟΔΟ Γ-5:  Κατασκευή ερεισμάτων 

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-3311.Β) 

 

Κατασκευή στρώσεων ερείσματος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή 

υλικά". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται: 

• η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών,  

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

• οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,  

• η διάστρωση, η διαβροχή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.  

 

Επιμέτρηση κατ’ όγκο ερείσματος βάσει διατομών (αναλυτικός υπολογισμός), εντός των γραμμών 

πληρωμής που καθορίζονται στις τυπικές διατομές της μελέτης. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένων στρώσεων ερείσματος 

Ολογράφως:  Έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά:  11,50 € 

 

Α.Τ. 10-ΙΜΞ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Γ-5.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Γ-5 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,5  Συντελεστής Μτφ. =  2,6 Συντελεστής Εργ. = 0,23 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .......................................................... 2,6 x 37,50 = 97,50 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  .............................................. 0,50 x 0,23 x 11,50  = 11,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:................................................................................................. 1,32 €  

Ολογράφως:  Ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά 

Αριθμητικά:  98,82 € 

 

Α.Τ.11-ΙΜΞ 

Αρθρο ΥΔΡ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6711.2) 

 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 



Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 

διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 

ακαμψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 

δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που 

συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 

σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 

τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του 

δικτύου κατά τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 

▪ Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

▪ Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 

▪ Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 

φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

 

Ολογράφως:  Εννέα ευρώ 

Αριθμητικά:  9,00 € 

Α.Τ.11-ΙΜΞ.α  

Άρθρο ΥΔΡ 12.10.04.α: Προσαύξηση του άρθρου ΥΔΡ 12.10.04 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,5  Συντελεστής Μτφ. =  0,00785 Συντελεστής Εργ. = 0,5 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ...................................................... 0,00785 x 3,75 = 0,29 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ....................................................... 0,5 x 0,5 x 9,00 = 2,25 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:................................................................................................. 2,54 €  

Ολογράφως:  Δύο ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά 

Αριθμητικά:  2,54 € 

 

 



 

 

 

 

Άρθρα τιμολογίων για το επιμέρους έργο: 

«Αποκαταστάσεις ιρλανδικών διαβάσεων και 

σωληνωτών οχετών στο οδικό δίκτυο της  

Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.1-ΙΜΠ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,0m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2151)  

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

(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κ.λπ.), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., κ.λπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 

εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-

00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 

εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κ.λπ.), εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 

ορύγματος. 

• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 

διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 

περιβλήματα αγωγών κ.λπ.). 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος. 

• Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 

προϊόντων εκσκαφών. 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

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

εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 

τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού. 

• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 

παρειών του ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 

τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος. 

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

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 

γεφύρωσης). 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση 

τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 

επιφανείας έως 100m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 

κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις 

γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 



Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 

στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται 

στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδες καθ’ ύψος). 

Τα προϊόντα εκσκαφής από τη θέση του έργου, θα μεταφέρονται με φορτηγό όχημα σε απόσταση 

1,0 km. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

 3,70€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 4,75 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 3,70€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  4,75 € 

 

Α.Τ.1-ΙΜΠ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-1.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-1 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,71 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................. 3,70 x 0,71 x 0,50 = 1,31 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................1,31 € 

 

Τιμή μονάδας: για ένα κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής. 

Ολογράφως:  Ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά  

Αριθμητικά:  1,31 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.2-ΙΜΠ  

Άρθρο ΟΔΟ Β-4.2: Μεταβατικά επιχώματα έργων και επιχώματα ζωνών αγωγών  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068)  

Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι 

ύψους 1,0m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για την 

πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση του 

εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώματα". 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:  

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα επιχώματα ή 

μέρος τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος. 

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του 

κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων 

και της σταλίας του αυτοκινήτου.  

• Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση.  

• Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης.  

• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων.  

• Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως 

και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κ.λπ. 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, με λήψη αρχικών και τελικών 

διατομών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-

οχετών από κοκκώδες υλικό. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

10,50€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 11,55 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 10,50€/κ.μ. 

Ολογράφως:  Έντεκα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  11,55 € 

 

Α.Τ.2-ΙΜΠ.α 

Άρθρο ΟΔΟ Β-4.2.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-4.2 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,4600 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................................................................. 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .............................................................. 0,5 x 0,4600 x 10,50 = 2,42 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................2,42 € 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-

οχετών από κοκκώδες υλικό. 

Ολογράφως:  Δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 

Αριθμητικά:  2,42 € 



Α.Τ.3-ΙΜΠ 

Άρθρο ΟΔΟ Α-12: Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2227) 

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή 

και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε 

χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με 

ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του 

διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 

• η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού  

• ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε 

σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η 

απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. 

Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την 

καθαίρεση. 

Υπολογισμός μεταφοράς με όχημα δια μέσου οδού κακής βατότητας : 

24,20€/κ.μ. +5χλμΧ0,21€/κ.μ/χλμ = 25,25 €/κ.μ. 

Αρχική τιμή άρθρου: 24,20€/κ.μ. 

 

 

Ολογράφως:  Είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  25,25 € 

 

 

 

Α.Τ.3-ΙΜΠ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Α-12.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Α-12 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  0,0000  Συντελεστής Εργ. = 1,0000 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .......................................................... 0,00 x 37,50 = 0,00 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ................................................. 0,5 x 1,00 x 24,20 = 12,10 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 12,10 €  

Ολογράφως:  Δώδεκα ευρώ και δέκα λεπτά  

Αριθμητικά:  12,10 € 

 

 



Α.Τ.4-ΙΜΠ 

Άρθρο ΟΔΟ Α-23 Κατασκευή στρώσης Άμμου-Σκύρων μεταβλητού πάχους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121A) 

 

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, 

υπό τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 

cm, προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών 

υλικών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό 

συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του 

απαιτούμενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου. 

• Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών. 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο (m3): 

 

Ολογράφως:  Επτά ευρώ 

Αριθμητικά:  7,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Τ.4-ΙΜΠ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Α-23.α Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Α-23 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 1,50 Συντελεστής Εργατικών = 0,58 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 1,50 x 37,50 = 56,25€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 7,00 x 0,58 x 0,50 = 2,03€ 

Σύνολο προσαύξησης: 58,28€ 

 

Τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο (m3): 

 

Ολογράφως:  Πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά  

Αριθμητικά:  58,28 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 

που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 

λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 

κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

  

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης 

ετοίμου σκυροδέματος,  

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

φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 

επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 

(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 

καθώς  

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 

μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λπ.) μέχρι τη 

σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 

προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 

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

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 

που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 

του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 

όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 

περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών 

διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των 

κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

 



Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση 

τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 

διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 

από εκσκαφή.  

 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

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

κάθε τύπο κατασκευής: 

 

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

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

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

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

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

επιχρισμάτων 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.5-ΙΜΠ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 

σκυρόδεμα C12/15  

 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 

 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, 

περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων 

αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο 

εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15  

 

Ολογράφως:  Ογδόντα δύο ευρώ 

Αριθμητικά:  82,00 € 

 

Α.Τ.5-ΙΜΠ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.2.2.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.2.2 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,3905 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................. 0,5 x 0,3905 x 82,00 = 16,01 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 99,26 €  

Ολογράφως:  Ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

Αριθμητικά:  99,26 € 

 

 

 

Α.Τ.6-ΙΜΠ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1 Κατασκευή ρείθρων και ολόσωμων βάθρων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C25/30 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2522) 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και 

τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση 

ομαλής ροής, στρώσεις φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C25/30.  

 

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που 

κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form pavers 

τύπου GOMACO ή αναλόγου) 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως: Ενενήντα επτά και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 97,70 € 

 

 

 



 

Α.Τ.6-ΙΜΠ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.1-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,335 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................... 0,5 x 0,335 x 97,70 = 16,36 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 99,61 €  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

Ολογράφως:  Ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 

Αριθμητικά:  99,61 € 

 

 

Α.Τ.7-ΙΜΠ 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1 Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2521) 

 

Κατασκευή ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατομής οχετών ορθών ή λοξών, με άξονα ευθύγραμμο ή 

καμπύλο, οριζόντιο ή με κατά μήκος κλίση ή κλιμακωτό, -πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώματα και 

πλάκα θεμελίωσης- καθώς και των πτερυγοτοίχων, τυμπάνων, χαλινών, αγκυρώσεων και κορωνίδων 

που συνδέονται με τον οχετό, με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C25/30, οπλισμένου.  

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για την κατασκευή κιβωτιόσχημων τεχνικών ελεύθερου ορθού 

ανοίγματος μέχρι 8.00m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

 

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι εννιά ευρώ και σαράντα επτά λεπτά 

Αριθμητικά: 129,47 € 

 

 

 

 

Α.Τ.7-ΙΜΠ.α  

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1.α: Προσαύξηση του άρθρου ΟΔΟ Β-29.4.2-ΣΧ.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 37,50 Συντελεστής Μτφ. =  2,22 Συντελεστής Εργ. = 0,67 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  ........................................................ 2,22 x 37,50 = 83,25 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................... 0,5 x 0,67 x 129,47 = 43,37 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................. 126,62 €  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα: 

 

Ολογράφως:  Εκατόν είκοσι έξι ευρώ και εξήντα δύο λεπτά 

Αριθμητικά:  126,62 € 



 

Α.Τ.8-ΙΜΠ 

Άρθρο Β-30.2: Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 

τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων". 

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

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε ΙΜΠιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

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

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

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

τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 

την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C 
B500

Α 
B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 



Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C 
B500

Α 
B500C 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

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

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

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

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

ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων. 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

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

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2). 

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

εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

 

Τιμή ανά ΙΜΠιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως:   Ένα ευρώ και πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:   1,05€ 

 

 

 

 

Α.Τ.8-ΙΜΠ.α 

Άρθρο Β-30.2.α Προσαύξηση άρθρου Β-30.2 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,6919 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: 0,001 x 37,50 = 0,04€ 

β) Προσαύξηση εργατικών: 1,05 x 0,6919 x 0,50 = 0,36€ 

Σύνολο προσαύξησης: 0,40€ 

 

Τιμή ανά ΙΜΠιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη: 

 

 

Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και σαράντα λεπτά 

Αριθμητικά:  0,40€ 



Α.Τ. 9-ΙΜΠ 

Άρθρο ΥΔΡ 12.01.01.07: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 

(Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.7) 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, 

τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης 

χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 681-1. 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bell-

sochet pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 

σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 

θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με 

τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor), 

προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα 

εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής 

τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της 

σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς 

βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του 

σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση 

ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή 

οπλισμού.  

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να 

είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση 

κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

Όταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού 

στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της 

αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Όταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή 

λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

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

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους 

αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο 

καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης 



και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την 

εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.  

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 

υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου. 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν 

άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων 

τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του 

μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 

Ολογράφως:  Εκατόν σαράντα ευρώ 

Αριθμητικά:  140,00 € 

 

Α.Τ. 9-ΙΜΠ.α 

Άρθρο ΥΔΡ 12.01.01.07.α: Προσαύξηση του άρθρου ΥΔΡ 12.01.01.07 λόγω ειδικών συνθηκών 

Απόσταση Μτφ = 0,00 Συντελεστής Μτφ. =  0,6774 Συντελεστής Εργ. = 0,2492 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:  .................................................... 0,6774 x 37,50 = 25,40 € 

β) Πρόσθετη επιβάρυνση εργατικών:  ............................................. 0,50 x 0,2492 x 140  = 17,45 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:............................................................................................... 42,85 €  

Ολογράφως:  Σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικά:  42,85 € 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Για τις εργασίες των παρακάτω άρθρων έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

✓ όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 

στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση -ΕΤΑ, 

σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, 

ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 

✓ τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, 

EPDM κλπ),  

✓ ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 

 

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων 

των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους 

ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους 

νέας και παλαιάς κατασκευής. 



Α.Τ. 10-ΙΜΠ 

Άρθρο ΟΙΚ 61.05: Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 

160mm.   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104)  

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά 

έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε 

θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) 

με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, 

ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης 

ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με 

σήμανση CE). 

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων 

για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής  

 

Ολογράφως:  Δύο ευρώ και σαράντα λεπτά 

Αριθμητικά:  2,40 € 

 

 

 

 

 

 

Α.Τ. 10-ΙΜΠ.α 

Άρθρο ΟΙΚ 61.05.α: Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 61.05 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,58 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ........................................................... 0,001 x 37,5 = 0,04 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................... 0,5 x 0,58 x 2,40 = 0,69 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................0,73 € 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής  

 

Ολογράφως:  εβδομήντα τρία λεπτά 

Αριθμητικά:  0,73 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ. 11-ΙΜΠ 

Άρθρο ΟΙΚ 61.06: Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς > 

160mm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104)  

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά 

μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε 

οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με 

κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή 

τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και έδρασή τους επί των 

στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής  

 

Ολογράφως:  Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά:  2,50 € 

 

 

 

 

 

Α.Τ. 11-ΙΜΠ.α 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 61.06.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 61.06 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,58 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ........................................................... 0,001 x 37,5 = 0,04 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................... 0,5 x 0,58 x 2,50 = 0,72 € 

Σύνολο προσαύξησης: .............................................................................................................0,76 € 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής  

 

Ολογράφως:  Εβδομήντα έξι λεπτά 

Αριθμητικά:  0,76 € 
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