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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. 
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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, ενσωματουμένων και μη, κυρίων 

και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 

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

τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, 

τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, 

εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 

αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

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

μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 

εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 

λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την 

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

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 

ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους 

ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων 

εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές 

Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 

εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η 

εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 

ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, 

εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, 

οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) 

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

τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, 

ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, 
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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 
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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 
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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 επρόσωπο 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.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει 

έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 
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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. 
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

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

μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών 

επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων 

εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

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

κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών 

στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του 

δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την 

υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 

εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί 

την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 

Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

 

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

ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 

παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος 

Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 

αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 

αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, 

τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο 

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

που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

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

αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 

τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 

αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 

αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 

χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

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

δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό 

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

περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

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

βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες 

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

εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το 

ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών 

είναι μειωμένη) 

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   
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Σε αστικές περιοχές   

 - 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). 

 

 
3 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Α.Τ. 1 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.06.02: Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με 
χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την 
μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6058         100%) 

Εκτέλεση εκβαθύνσεων και διαπλατύνσεων κοίτης ποταμών ή ρεμάτων (έργα 
διευθετήσεων) με χρήση μηχανικού εξοπλισμού οποιουδήποτε τύπου, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων 
και αποχετευτικών τάφρων".  

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου 
μεγαλύτερης από 50cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα 
με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 

Επιμέτρηση επί αυτοκινήτου, με αναγωγή σε συμπυκνωμένο όγκο διά διαιρέσεως με τον 
συμβατικό συντελεστή επιπλήσματος.  

Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή 
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ : ογδόντα οκτώ λεπτά (0,88 €)  

 

Α.Τ. 1α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.06.02.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 3.06.02 λόγω ειδικών 
συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = -  Συντελεστής Εργατικών = 0,650 

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

β) Προσαύξηση εργατικών:  ............................................ 0,5 x 0,650 x 0,88 = 0,29 € 

γ) Δαπάνη μεταφοράς εντός Αγ. Όρους ........................ 0,5 km x 0,28 €/km = 0,14 € 

Σύνολο προσαύξησης: ..................................................................................... 0,43 € 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ : σαράντα τρία λεπτά (0,43 €)  

 

Α.Τ. 2 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.17: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054       100%) 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, χωρίς χρήση 
κρουστικού εξοπλισμού (δηλ. με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), με την μεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις των υδάτων, εφ όσον η 
στάθμη ηρεμίας τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος 
(άλλως επιμετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις. 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 m2 
παρειών ορύγματος. 

Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν 
συνυπολογίζονται). 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω 

Ευρώ : δύο και δέκα λεπτά (2,10 €) 

 

Α.Τ. 2α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.17.α. Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 3.17 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,650 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ...................................................................................  
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β) Προσαύξηση εργατικών:  ...................................................... 0,5 x 0,650 x 2,10 = 0,683 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 0,683 € 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω 

Ευρώ : εξήντα οκτώ λεπτά (0,68 €) 

 

Α.Τ. 3 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 5.01: Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν 
προσκομισθεί επί τόπου.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6079 100%)  

Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος, με βαθμό συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά 
φαινόμενη πυκνότητα >= 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτουμένου νερού διαβροχής, 
η απασχόληση μηχανημάτων διάστρωσης και συμπύκνωσης και η εκτέλεση δοκιμών 
συμπύκνωσης ανά 1.000 m3 αναχώματος και τουλάχιστον μιας ανά αυτοτελές τμήμα του 
αναχώματος. 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) ετοίμου συμπυκνωμένου αναχώματος βάσει στοιχείων 
αρχικών και τελικών διατομών. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).  

Ευρώ : εξήντα δύο λεπτά (0,62 €) 

 

Α.Τ. 3α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 5.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 5.01 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,462 

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

β) Προσαύξηση εργατικών:  ...................................................... 0,5 x 0,462 x 0,62 = 0,143 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 0,143 € 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ : δέκα τέσσερα λεπτά (0,14 €) 
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Α.Τ. 4 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 5.09.01: Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά 
αμμοχάλικα 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067 100%)  

Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου 
(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά 
κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με 
την μελέτη του έργου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε 
απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση 
καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού.  

Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Ευρώ : τέσσερα και εξήντα λεπτά (4,60 €) 

 

Α.Τ. 4α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 5.09.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 5.09.01 λόγω ειδικών 
συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 1,750 Συντελεστής Εργατικών = 0,987 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ........................................... 1,750 x 37,50 = 65,625 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ...................................................... 0,5 x 0,987 x 4,60 = 2,270 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................. 67,895 € 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Ευρώ : εξήντα επτά και ογδόντα εννιά λεπτά (67,89 €)  

 

Α.Τ. 5 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 7.02: Προμήθεια χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6102 100%)  

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των έργων και προσωρινή αποθήκευση χαλυβδίνων 
πασσαλοσανίδων ψυχράς εξελάσεως από χάλυβα κατηγορίας S235 JRC κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10249-1, για την κατασκευή κιβωτίων ή φραγμάτων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 11-
02-02-00 "Αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες". 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν οι πασσαλοσανίδες προβλέπεται να 
ενσωματωθούν μονίμως στο έργο. Αλλως εφαρμόζεται το άρθρο 7.03 του Τιμολογίου: "Χρήση 
χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων". 

Στο παρόν άρθρο εντάσσονται και οι πάσης φύσεως σύνδεσμοι, εξαρτήματα και χαλύβδινα 
προφίλ που απαιτούνται για την διαμόρφωση του πετάσματος των πασσαλοσανίδων 
σύμφωνα με την μελέτη. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι απώλειες πασσαλοσανίδων από ανεπιτυχή έμπηξη και 
ανεπιτυχή εξόλκυση (όταν προβλέπεται επαναχρησιμοποίησή τους στο ίδιο έργο). 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων που έχουν εμπηχθεί ικανοποιητικά 
και των αντιστοίχων εξαρτημάτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 7.04 των ΝΕΤ ΥΔΡ. 

Ευρώ : ένα και οκτώ λεπτά (1,08 €) 

 

Α.Τ. 5α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 7.02.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 7.02 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,048 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................. 0,001 x 37,50 = 0,038 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ...................................................... 0,5 x 0,048 x 1,08 = 0,026 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 0,063 € 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων που έχουν εμπηχθεί 

ικανοποιητικά και των αντιστοίχων εξαρτημάτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 7.04    

Ευρώ : έξι λεπτά (0,06 €) 

 

Α.Τ. 6 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 7.04: Εμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6104 100%)  

Κατασκευή πετάσματος αντιστήριξης με χαλύβδινες πασσαλοσανίδες, που έχουν 
προσκομισθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 11-02-02-00 "Αντιστηρίξεις με 
μεταλλικές πασσαλοσανίδες". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προσέγγιση των πασσαλοσανίδων που έχουν προσκομισθεί επί τόπου του έργου (δεν 
συμπεριλασμβάνεται η προμήθεια ή η δαπάνη χρήσης τους)στην θέση τοποθέτησης, η 
ανύψωση και στερέωσή τους με χρήση ικριωμάτων κλπ βοηθητικών κατασκευών και η έμπηξή 
τους με κρουστική ή δονητική κεφαλή εφαρμοσμένη σε εκσκαφέα με δικτυωτή μπούμα ή 
αναλογο πασσαλοεμπήκτη. 

β. Η προσκόμιση στο εργοτάξιο του πασσαλοεμπήκτη, οι μετακινήσεις του και η αποκόμισή 
του μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

γ. Η διαμόρφωση διαβαθρών όπου απαιτείται 

δ. Η τοποθέτηση χαλυβδίνων προφίλ ακαμψίας και κατανομής φορτίων και κοχλιωτών 
συνδέσμων (μπουντέλια) κατά την εκτέλεση των εκσκαφών (εάν προβλέπονται) 

ε. Η ανάσυρση πασσαλοσανίδων που τοποθετήθηκαν ανεπιτυχώς ή εμφάνισαν στρέβλωση 
κατά την έμπηξη 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας πετάσματος πασσαλοσανίδων επιμετρούμενης 
με προβολή σε κατακόρυφο επιπέδο.  

Ευρώ : δέκα έξι και τριάντα λεπτά (16,30 €) 

 

Α.Τ. 6α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 7.04.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 7.04 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,509 

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

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................... 0,5 x 0,509 x 16,30 = 4,147 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 4,147 € 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας πετάσματος πασσαλοσανίδων 

επιμετρούμενης με προβολή σε κατακόρυφο επιπέδο 

Ευρώ : τέσσερα και δέκα πέντε λεπτά (4,15 €) 

 

Α.Τ. 7 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 6.01.01.01: Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων 
Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος έως 1,0 HP. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6106 100%)  

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την 
αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων κατά 
την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη 
ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-
01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 "Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων". 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης 
ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 
σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων 

β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 

γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση της 
αντλίας και των σωληνώσεων 

δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα 
αποδέκτη 

ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης 
των εργασιών 

στ.Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο  

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, 
εξής:  
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Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. 

 

Ισχύος έως 1,0 ΗΡ.  

Ευρώ : τρία και εβδομήντα λεπτά (3,70 €) 

 

Α.Τ. 7α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 6.01.01.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 6.01.01.01 λόγω ειδικών 
συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,830 

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

β) Προσαύξηση εργατικών:  ...................................................... 0,5 x 0,830 x 3,70 = 1,536 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 1,536 € 
 

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά 
από έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου 
απασχόλησης, εξής:  

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. 

 

Ισχύος έως 1,0 ΗΡ.  

Ευρώ : ένα και πενήντα τέσσερα λεπτά (1,54 €) 

 

Α.Τ. 8 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 4.07: Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά. 

(Κωδικοί αναθεώρησης: ΥΔΡ 6251 75% ΥΔΡ 6253 25%) 

Eπιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρου, 
μεγίστου κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και μέσο πάχος που 
προβλέπονται από την μελέτη. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση. 

- Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών 
επιφανειακών στρώσεων και φυτικής γής, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και 

- Η συμπύκνωση της σκάφης με οδοστρωτήρα 

- Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η συμπύκνωση 
της στρώσης με χρήση οδοστρωτήρα. 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης 
που προβλέπεται από την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την 
μελέτη πλάτους δεν επιμετρώνται προς πληρωμή. Το μέσο πάχος της στρώσης που 
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προβλέπεται από την μελέτη μπορεί να αυξηθεί τοπικά για την αντιμετώπιση λασπωδών 
υλικών και εδαφών μεγάλης πλαστικότητας, μετά από αιτιολογημένη έγκριση της Υπηρεσίας. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω.  

Ευρώ : έξι και είκοσι λεπτά (6,20 €) 

 

Α.Τ. 8α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 4.07.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 4.07 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,000 Συντελεστής Εργατικών = 0,987 

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

β) Προσαύξηση εργατικών:  ...................................................... 0,5 x 0,987 x 6,20 = 3,060 € 

γ) Δαπάνη μεταφοράς εντός Αγ. Όρους ........................................ 3km x 0,21€/km = 0,630 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 3,690 € 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω.  

Ευρώ : τρία και εξήντα εννιά λεπτά (3,69 €) 

 

Α.Τ. 9 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β65.1.1: Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων 
με απλό γαλβάνισμα. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2311 100%)  

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 κατα-σκευή 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 "Συρματοκι-βώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 
επιχωμάτων (Serasanetti)".  

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

- η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής 
πλέξης, διαμέ-τρου 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. 

Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος 
από το οποίο κατασκευάζεται το πλέγμα. 
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 Ευρώ : δύο και εβδομήντα λεπτά (2,70 €) 

 

Α.Τ. 9α 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β65.1.1.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΔΟ Β65.1.1 λόγω ειδικών 
συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = - 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................... 0,001 x 37,5 = 0,038 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ...................................................................................................  

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 0,038 € 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος 
από το οποίο κατασκευάζεται το πλέγμα. 

Ευρώ : τέσσερα λεπτά (0,04 €) 

 

Α.Τ. 10 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β65.2: Κατασκευή φατνών 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2312 100%)  

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 συρματοκιβωτιων 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. 

 Ευρώ : δύο και πενήντα λεπτά (2,50 €) 
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Α.Τ. 10α 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β65.2.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΔΟ Β65.2 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 1,000 

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

β) Προσαύξηση εργατικών:  ........................................................ 0,5 x 1,00 x 2,50 = 1,250 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 1,250 € 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής 
κιβωτίων ή σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 

Ευρώ : ένα και είκοσι πέντε λεπτά (1,25 €) 

 

Α.Τ. 11 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β65.3: Πλήρωση φατνών 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΝΟΔΟ 2313 100%)  

Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές 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 κροκαλών 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.  

 Ευρώ  : δέκα επτά και τριάντα λεπτά (17,30 €) 

 

Α.Τ. 11α 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β65.3.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΔΟ Β65.3 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,000 Συντελεστής Εργατικών = 0,949 

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

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................... 0,5 x 0,949 x 17,30 = 8,207 € 

γ) Δαπάνη μεταφοράς εντός Αγ. Όρους ........................................ 3km x 0,21€/km = 0,630 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 8,837 € 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων.  

Ευρώ : οκτώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (8,84 €) 
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Α.Τ. 12 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β47: Στόμια αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 100%)  

Προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανισμένου στομίου αποχέτευσης ομβρίων καταστρώματος 
γεφυρών, διαμορ-φωμένου σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 

Τα στόμια αποχέτευσης θα είναι εργοστασιακής κατασκευής, ανθεκτικά στα φορτία 
κυκλοφορίας της γέ-φυρας, θα περιλαμβάνουν εσχάρα συγκράτησης φερτών για την αποφυγή 
εμφράξεων, διάταξη προσαρμογής της στεγανωτικής στρώσης (φλάντζα) και θα παρέχουν 
δυνατότητα ρύθμισης του ύψους τους για την προ-σαρμογή με την στάθμη του 
καταστρώματος. 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου 

- η εγκατάσταση του στομίου και η σύνδεσή του με τον αγωγό απορροής. 

 

Τιμή ανά kg εγκατεστημένου και συνδεδεμένου στομίου αποχέτευσης γεφυρών.  

Ευρώ  : έξι και ενενήντα λεπτά (6,90 €) 

 

Α.Τ. 12α 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β47.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΔΟ Β47 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,402 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................... 0,001 x 37,5 = 0,038 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ...................................................... 0,5 x 0,402 x 6,90 = 1,386 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 1,424 € 

 

Τιμή ανά kg εγκατεστημένου και συνδεδεμένου στομίου αποχέτευσης γεφυρών.  

Ευρώ : ένα και σαράντα δύο (1,42 €) 

 

Α.Τ. 13 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6326 100%) 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις 
απαιτήσεις της Μελέτης. 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 
άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση 
διάστρωσης. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η 
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής 
ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
μελέτη του έργου. 

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, 
το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση 
και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει 
προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος 
των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων 
τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο 
ΥΔΡ 9.13), 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: 

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  

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών 
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από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη 
συνθέσεως. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 

Ευρώ  :  εβδομήντα επτά (77,00 €) 

 

 

Α.Τ. 13α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03.α:   Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03 λόγω ειδικών 
συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 2,400  Συντελεστής Εργατικών = 0,588 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................. 2,400 x 37,5 = 90,000 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................. 0,5 x 0,588 x 77,00 = 22,624 € 

Σύνολο προσαύξησης: ........................................................................................... 112,624 € 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 

Ευρώ : εκατόν δώδεκα και εξήντα δύο λεπτά (112,62 €) 

 

 

Α.Τ. 14 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ Ν9.10.08: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6331 100%)  

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του  
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις 
απαιτήσεις της Μελέτης. 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα 
του ΝΕΤ ΥΔΡ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση 
διάστρωσης. 
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Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση 
των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η 
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή 
προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
του έργου. 

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το 
στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί 
στην θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος 
των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων 
τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο 
ΥΔΡ 9.13), 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: 

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.  

 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη 
συνθέσεως. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

Ευρώ : εκατόν δέκα επτά (117,00 €) 
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Α.Τ. 14α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ Ν9.10.08.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ Ν9.10.08 λόγω ειδικών 
συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 2,400 Συντελεστής Εργατικών = 0,660 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................. 2,400 x 37,5 = 90,000 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ................................................ 0,5 x 0,660 x 117,00 = 38,610 € 

Σύνολο προσαύξησης: ........................................................................................... 128,610 € 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

Ευρώ : εκατόν είκοσι οκτώ και εξήντα ένα λεπτά (128,61 €) 

 

 

Α.Τ. 15 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.01: Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 100%)  

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως 
υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής 
διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε 
οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις 
ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι)" 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση 
των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 
συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση 
στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις 
επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μή 
προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για 
την εκτέλεση των εργασιιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται 
για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή 
διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από 
την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και 
μεταφορά των υλικών.  

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία 
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 
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- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με 
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις 
οδηγίες της Επίβλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών κατασκευής 
ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων 
καρφοβελονών. 

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και 
καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων 
υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ) 

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς 
μηχανικά μέσα 

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

 Ευρώ : οκτώ και είκοσι λεπτά (8,20 €) 

 

Α.Τ. 15α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 9.01 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,015 Συντελεστής Εργατικών = 0,980 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................... 0,015 x 37,5 = 0,563 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ...................................................... 0,5 x 0,980 x 8,20 = 4,018 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 4,581 € 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.  

Ευρώ : τέσσερα και πενήντα οκτώ λεπτά (4,58 €) 

 

 

Α.Τ. 16 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26: Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6311 100%)  

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης 
φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, 
B500C και δομικά πλέγματα) 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 βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου 



 26 

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 συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί 
μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι 
ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 
του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.  

 

Ονομ.  

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμέν
α 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 

 

Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
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- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 
και όχι εναλλάξ 

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών 
(κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη 
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

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

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

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

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με 
την μελέτη. 

Ευρώ : ενενήντα οκτώ λεπτά (0,98 €) 

 

 

Α.Τ. 16α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,650 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................... 0,001 x 37,5 = 0,038 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ...................................................... 0,5 x 0,650 x 0,98 = 0,319 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 0,356 € 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με 
την μελέτη. 

Ευρώ : τριάντα έξι λεπτά (0,36 €) 

 

 

Α.Τ. 17 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.23.04: Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο 
σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6320.1 100%)  

Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο 
σκυρόδεμα των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε 
αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών συνθέσεως. 

Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων: 

- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
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- επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

- ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

- πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

- πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-
2 

- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 

- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1  

Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.  

Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή κάθισης του 
σκυροδέματος (ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη του ετοίμου 
σκυροδέματος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού)  και δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς 
πληρωμή. 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους 
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας)κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 934-2. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που 
καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες 
διαστρωθέντος σκυροδέματος. 

 Ευρώ : πενήντα δύο λεπτά (0,52 €) 

 

Α.Τ. 17α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.23.04.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 9.23.04 λόγω ειδικών 
συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,014 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................... 0,001 x 37,5 = 0,038 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ...................................................... 0,5 x 0,014 x 0,52 = 0,004 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 0,041 € 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που 
καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες 
διαστρωθέντος σκυροδέματος.  

Ευρώ : τέσσερα λεπτά (0,04 €) 
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Α.Τ. 18 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β36: Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΝΟΔΟ 2411 100%)  

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 πιστολέττου. 

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.  

Ευρώ : ένα και εβδομήντα πέντε λεπτά (1,75 €) 

 

Α.Τ. 18α 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β36.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΔΟ Β36 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0002 Συντελεστής Εργατικών = 0,830 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................. 0,0002 x 37,5 = 0,008 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ...................................................... 0,5 x 0,830 x 1,75 = 0,726 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 0,734 € 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.  

Ευρώ : εβδομήντα τρία λεπτά (0,73 €) 

 

Α.Τ. 19 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β33: Επίχρισμα πατητό εξωτερικών επιφανειών πάχους 1,5 cm.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6402 100%)  

Κατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 1,5 cm με τσιμεντοκονίαμα των 650 kg και 900 kg 
τσιμέντου CEM I (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εξωτερικές επιφάνειες θολωτών οχετών ή και 
άλλων έργων σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 "Θωράκιση επιφανειών 
υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα" 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ.), 
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- η παρασκευή του κονιάματος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι 
δύο πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου και η τρίτη 
πατητή αναλογίας 900 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου 

- η επίπαση με τσιμέντο για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 

 Ευρώ : οκτώ και σαράντα λεπτά (8,40 €) 

 

Α.Τ. 19α 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β33.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΔΟ Β33 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,040 Συντελεστής Εργατικών = 0,920 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................... 0,040 x 37,5 = 1,500 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ...................................................... 0,5 x 0,920 x 8,40 = 3,864 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 5,364 € 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Ευρώ : πέντε και τριάντα έξι λεπτά (5,36 €) 

 

Α.Τ. 20 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 10.03.02: Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 20 mm  με ελαστομερές 
υλικό Σφράγιση αρμού ανοίγματος 20 mm με υλικά πολυσουλφιδικής  βάσεως.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6373 100%)  

Σφράγιση αρμών επενδύσεων διωρύγων, κιβωτιοειδών οχετών και πάσης φύσεως στοιχείων 
κατασκευών από σκυρόδεμα με χρήση ελαστομερούς υλικού με υψηλή αντοχή στις συνθήκες 
περιβάλλοντος (διακυμάνσεις θερμοκρασίας, έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία κλπ), 
εφαρμοζόμενο εν ψυψρώ, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού και 
την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια της  πολυουρεθανικής βασεως μαστίχης και του αντιστοίχου ενισχυτικού 
πρόσφυσης (primer), άν απαιτείται 

- η προμήθεια εμφρακτικού παρεμβύσματος (κορδονιού) από αφρώδες εξηλασμένο 
πολυαιθυλένιο για την έμφραξη του διακένου του αρμού (όταν δεν έχουν τοποθετηθεί εύκαπτες 
λωρίδες πλήρωσης τύπου Flexcell) 

- ο επιμελής καθαρισμός του αρμού και η προετοιμασία της επιφάνειας ώστε να είναι καθαρή, 
στεγνή και χωρίς σαθρά μέρη 

- η εφαρμογή του primer και η προετοιμασία και εφαρμογή του υλικού σφράγισης σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτού 

Η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά μέ βάση το άνοιγμα του αρμού. 

Σφράγιση αρμού ανοίγματος 20 mm με υλικά πολυσουλφιδικής  βάσεως 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρους σφράγισης αρμού ονομαστικού διακένου 20 mm  

 Ευρώ : τριάντα τρία και δέκα εννιά λεπτά (33,19 €) 

 

Α.Τ. 20α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 10.03.02.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 10.03.02 λόγω ειδικών 
συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0010 Συντελεστής Εργατικών = 0,740 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................. 0,0010 x 37,5 = 0,038 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................. 0,5 x 0,740 x 33,19 = 12,280 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................. 12,318 € 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρους σφράγισης αρμού ονομαστικού διακένου 20 mm  

Ευρώ : δώδεκα και τριάντα δύο λεπτά (12,32 €) 

 

Α.Τ. 21 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ Ν10.07: Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους 20 mm.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370 100%)  

Προμήθεια και τοποθέτηση ευκάμπτων πλακών πλήρωσης διακένου αρμών, ενδεικτικού 
τύπου Flexcell ή αναλόγου, πάχους 20 mm, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
και την ΕΤΕΠ 08-05-02-03 "Πλήρωση διακένου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα". 

Περιλαμβάνεται η κοπή των φύλλων στις απαιτούμενες διαστάσεις, η στερέωση των λωρίδων 
την παρειά του αρμού για να μην μετακινηθούν κατά την σκυροδέτηση και η απόξεση 
επιφανειακής στοιβάδας σε βάθος 20-25 mm με χρήση καταλλήλων εργαλείων, μετά την 
σκλήρυνση του σκυροδέματος , για την εφαρμογή της μαστίχης σφράγισης του αρμού. 

Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα με βάση τις θεωρητικές διαστάσεις των σχεδίων 
λεπτομερειών (περιλαμβάνονται ανηγμέμες οι απομειώσεις και φθορές του υλικού). 

Σε περίπτωση εφαρμογής πλακών διαφορετικού πάχους, η παρούσα τιμή μονάδας 
προσαρμόζεται αναλογικά με το πάχος. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 

 Ευρώ : είκοσι και εβδομήντα λεπτά (20,70 €) 

 

Α.Τ. 21α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ Ν10.07.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ Ν10.07 λόγω ειδικών 
συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,050 Συντελεστής Εργατικών = 0,300 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................... 0,050 x 37,5 = 1,875 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................... 0,5 x 0,300 x 20,70 = 3,105 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 4,980 € 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Ευρώ : τέσσερα και ενενήντα οκτώ λεπτά (4,98 €) 

 

Α.Τ. 22 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 42.11.02: Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  των 400 kg 
τσιμέντου μιάς ορατής όψεως.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4212 100%)  

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, 
πάσης φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το 
δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 Ευρώ : εβδομήντα (70,00 €) 

 

Α.Τ. 22α 

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

Συντελεστής Μεταφορικών = 2,300 Συντελεστής Εργατικών = 0,780 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................. 2,300 x 37,5 = 86,250 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................. 0,5 x 0,780 x 70,00 = 27,291 € 

Σύνολο προσαύξησης: ........................................................................................... 113,541 € 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ : εκατόν δέκα τρία και πενήντα τέσσερα λεπτά (113,54 €) 

 

Α.Τ. 23 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 45.03: Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4503 100%)  

Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων. 

Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια ώστε να 
έχουν κατά το δυνατόν ισομεγέθεις διαστάσεις, η κατεργασία των προσώπων και των 
επιφανειών εδράσεως με χονδροποελέκημα, η προσαρμογή τους ώστε το πλάτος των αρμών 
να μην υπερβαίνει τα 2 1/2 cm με χρήση σφηνών (τσιβίκια), η απόξεση του κονιάματος των 
αρμών σε βάθος 2 - 4 cm και ο καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα με λινάτσα, 
ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 Ευρώ : δέκα τρία και πενήντα λεπτά (13,50 €) 

 

Α.Τ. 23α 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 45.03.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 45.03 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,990 

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

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................... 0,5 x 0,990 x 13,50 = 6,683 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 6,683 € 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ : έξι και εξήντα οκτώ λεπτά (6,68 €) 

 

Α.Τ. 24 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ Ν55.21: Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων εξωστών από ξυλεία 
καστανιάς.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5521 100%)  

Κιγκλιδώματα εξωστών κλπ. από ξυλεία καστανιάς, ευθύγραμμα, απλού σχεδίου, και ύψους 
μέχρι 1,10 m από το δάπεδο, αποτελούμενα από κουπαστή διαμέτρου διατομής Ø100, 
ορθοστάτες διαμέτρου διατομής Ø80, χιαστί συνδέσμους διαμέτρου διατομής Ø80, 
συμπεριλαμβανομένης μορφώσεως των ως άνω τεμαχίων και συνθέσεως του κιγκλιδώματος 
με μεταλλικούς ανοξείδωτους συνδέσμους και όλα τα λοιπά απαιτούμενα υλικά. 
Συμπεριλαμβάνονται εργασίες πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης 
συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς αυτών.  

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) κατακορύφου πλήρους επιφανείας. 

 Ευρώ : τριάντα οκτώ (38,00 €) 

 

Α.Τ. 24α 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ Ν55.21.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ Ν55.21 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,030 Συντελεστής Εργατικών = 1,000 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................... 0,030 x 37,5 = 1,125 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................. 0,5 x 1,000 x 38,00 = 14,000 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................. 15,125 € 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) κατακορύφου πλήρους επιφανείας. 

Ευρώ : δέκα πέντε και δέκα τρία λεπτά (15,13 €) 
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Α.Τ. 25 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 77.26.02: Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο, διπλή επάλειψη 
λινελαίου.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7746 100%)  

Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών, με λινέλαιο ωμό.  

Προετοιμασία επιφανειών, υλικά και εργασία επάλειψης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 

Διπλή επάλειψη λινελαίου. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

Ευρώ : δύο και είκοσι λεπτά (2,20 €) 

 

 

Α.Τ. 25α 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 77.26.02.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 77.26.02 λόγω ειδικών 
συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0002 Συντελεστής Εργατικών = 0,934 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................. 0,0002 x 37,5 = 0,008 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ...................................................... 0,5 x 0,934 x 2,20 = 1,028 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 1,035 € 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

Ευρώ : ένα και τέσσερα λεπτά (1,04 €) 

 

 

Α.Τ. 26 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 77.96: Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 100%)  

Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του ξύλου 
έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του σκευάσματος, η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, η 
εφαρμογή στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως 
πάχους 80 μm. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 Ευρώ : δύο και ογδόντα λεπτά (2,80 €) 
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Α.Τ. 26α 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 77.96.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 77.96 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0001 Συντελεστής Εργατικών = 0,788 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................. 0,0001 x 37,5 = 0,004 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ...................................................... 0,5 x 0,788 x 2,80 = 1,104 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 1,107 € 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ : ένα και έντεκα λεπτά (1,11 €) 

 

 

Α.Τ. 27 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β64.4.1: Γεωυφάσματα επένδυσης σηράγγων ανοικτής εκσκαφής (C & 
C), βάρους 300 gr/m2.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 100%)  

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος, για 
την διαμόρφωση, σύμφωνα με την μελέτη, του συστήματος στεγάνωσης των κατακορύφων 
στοιχείων και των φορέων (επιπέδων και καμπύλων) των σηράγγων ανοικτής εκσκαφής 
(C&C), εφελκυστικής αντοχής κατά την κυρία διεύθυνση >=20 kN/m κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319 
και ενεργούς διαμέτρου πόρων 0,15 mm κατά ΕΝ ISO 12956. 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου και οι πλάγιες μεταφορές του 

- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

- η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις 

- η προσέγγιση και η ελεύθερη τοποθέτησή του ή η ανάρτησή του από την στέψη των 
κατακορύφων στοιχείων 

- η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή τους 

- οι διαμορφώσεις του γεωυφάσματος στα άκρα, σε θέσεις εγκάρσιων αγωγών κ.λ.π 

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών για την επίχωση των 
C&C, για την αποφυγή φθορών στο γεωύφασμα. 

 

Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m2. 

 Ευρώ : δύο και σαράντα λεπτά (2,40 €) 
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Α.Τ. 27α 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β64.4.1.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΔΟ Β64.4.1 λόγω ειδικών 
συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0001 Συντελεστής Εργατικών = 0,779 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................. 0,0001 x 37,5 = 0,004 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ...................................................... 0,5 x 0,779 x 2,40 = 0,935 € 

Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 0,939 € 

 

Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m2. 

Ευρώ : ενενήντα τέσσερα λεπτά (0,94 €) 

 

 
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018   

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

 
 
 
 
 

ΥΕΤΟΣ Α.Ε. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ  
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