
 ΕΡΓΟ :    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Σύμφωνα με την    οικ.242837/7301/
18 - 05-2018   Απόφαση

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ  ΜΠΕΛΛΕΫ ΣΤΗΝ  ΕΛΕΟΥΣΑ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2131ΘΕΣ015ΙΔΠ14

200.000,00€

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) Μ.Ε.Θ.   
ΕΤΟΥΣ  2018. 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' β
Ηλίας  Ιωάννου Κονδυλένια Σαφλέκου Δημήτριος Αγγελίδης

Θεσσαλονίκη,   12 / 06/ 2018
Ο αν.Προϊσ/νος Τ.Σ.Ε./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. Ο αν. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη,    12 /06/2018 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΕ Πολ.  Μηχανικός με Α΄ β.

Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

Θεσσαλονίκη,   08-06/2018

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ  ΜΠΕΛΛΕΫ ΣΤΗΝ  ΕΛΕΟΥΣΑ 
                              Σελίδα 1 από 27 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ 
ΜΠΕΛΛΕΫ  ΣΤΗΝ ΕΛΕΟΥΣΑ» 

   
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200.000,00 ΕΥΡΩ 
   
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΕΛΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) 
Μ.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,    ΕΤΟΥΣ  
2018. 

    
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2131ΘΕΣ015ΙΔΠ14 
   

 
 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο  Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  
 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 
του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 
περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ  ΜΠΕΛΛΕΫ ΣΤΗΝ  ΕΛΕΟΥΣΑ 
                              Σελίδα 2 από 27 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

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

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

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις 
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.1.3 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 κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η 
εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., 
του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και 
χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού 
και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται 
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 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. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου 
κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις 
και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις 
θέσεις ενσωμάτωσής τους στο 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.  
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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. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, 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 κ.λπ., καθώς και οι 
δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) 
και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.1.8 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 κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες 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. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 
(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  
(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής 
εκτέλεσης των εργασιών),  
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(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

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

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων 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  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) 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.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου 
απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης 
εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του 
εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και 
τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την 
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
αφετηριών κ.λπ.) 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, 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]),  

1.1.14 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. 

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση 
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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. 

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

1.1.19 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. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, 
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 
τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 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 κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση 
των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του 
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής 
του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή 
των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες 
εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων 
εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών 
αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική 
διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν 
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 
την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 
και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την 
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
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(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

  1.1.28     Ο ανάδοχος μετά την εγκατάστασή του στο  τόπο του έργου και την πλήρη 
εκθάμνωση από τα τρία (3) βάθρα  και από τον μεταλλικό  σκελετό της 
γέφυρας, πρέπει να προβεί στις ακόλουθες  ενέργειες: 

             Α) Στην αποτύπωση της απόκλισης από την κατακόρυφο των δύο άνω  
πελμάτων της γέφυρας (δεξιά και αριστερά του άξονα κυκλοφορίας της) και  στα δύο 
στατικώς ανεξάρτητα τμήματά της. 
             Β) Στην μόνιμη  βύθιση του καταστρώματος στο μέσον του ανοίγματος 
καθενός  των δύο στατικώς ανεξάρτητων  τμημάτων της από το ίδιο βάρος του 
φορέα της γέφυρας καθώς και την μεταβολή  της βύθισης, όταν οχήματα βάρους 
10.0, 15.0 και  20.0 τόνων ευρίσκονται διαδοχικά  στο μέσον καθενός από τα 
τμήματα αυτά. 

               Γ) Στην  λεπτομερή καταγραφή όλων των ράβδων που έχουν υποστεί 
βλάβες, τόσο από πρόσκρουση των οχημάτων κατά την διέλευσή των από το 
κατάστρωμα της γέφυρας, όσο και αυτών που έχουν μόνιμες παραμορφώσεις  από 
την  διέλευση  επικίνδυνων φορτίων, που ήταν μεγαλύτερα της κλάσης της γέφυρας, 
όπως επίσης και των κοχλιών που λείπουν από τις θέσεις των, να τις υποβάλλει στην  
Υπηρεσία με τις προτάσεις του, για την σειρά της αποκατάστασής των, αναλόγως της 
επικινδυνότητας των βλαβών στην ευστάθεια του μεταλλικού σκελετού της γέφυρας. 
Επίσης όλων των σφιγκτήρων που λείπουν από τις θέσεις των, όπως επίσης  και των 
αντιανεμίων συνδέσμων κάτω από το κατάστρωμα της γέφυρας 

               Δ) Στην πλήρη αποτύπωση και τρισδιάστατη σχεδίαση, σε κατάλληλο 
σχεδιαστικό πρόγραμμα, π.χ. το AutoCAD , ολόκληρου  του μεταλλικού φορέα της 
γέφυρας, με τα επί μέρους εξαρτήματά του και την σημείωση όλων των επεμβάσεων 
στο σχέδιο αυτό, ώστε να δημιουργηθεί  ηλεκτρονικό αρχείο  επεμβάσεων, για  να 
χρησιμεύσει σαν οδηγός των μελλοντικών συντηρήσεων της γέφυρας. 

Παρατήρηση: .   Οι  δύο  (2) πρώτες μετρήσεις της παραπάνω παραγράφου  θα 
επαναληφθούν και μετά το πέρας της αποκατάστασης του φέροντος σκελετού της 
γέφυρας. 

1.1.29       Οι δαπάνες του ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτούνται για τις ηλεκτροσυγκολλήσεις  
επί τόπου του έργου, των ράβδων του μεταλλικού σκελετού της γέφυρας  είτε για 
την ενίσχυσή τους, είτε  για την αντικατάστασή των.    

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 δαπάνες οι οποίες 
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 
έργου όπως, 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%) του προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
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(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης 
εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του 
έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. 
γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του 
έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, 
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, 
τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση 
των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 
Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης 
και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής 
απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). 
Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το 
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επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, 
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

  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 
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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. 
 
 
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 
 

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που 
έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  
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 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) 

περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 
 

2.2.2/    ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους 
(m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος 
χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα 
γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος 
χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία 
των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα 
με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 
αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, 
καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή 
όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.  

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα 
τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις 
περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού 
προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων 
κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής 
συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή 
κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται 
παρακάτω: 
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α/α Είδος Συντελεστής 
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 
3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων 

 

 
. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

 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 

 
 

Oι 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 
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με 
[*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης 
(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές 
εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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 Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. 
Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή 
μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς 
Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ.  

 

 Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος 
(συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για 
επανεπιχώσεις) 

 

  
 
Α.Τ. 1 
20.01.01 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101 
 
Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, 
εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και  πενήντα  λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 4,50 € 

 
 

Α.Τ. 2 
Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2151 
 
Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση 
τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και 
οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος 
(γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και 
κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, 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 άν 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 κλπ), εκτός άν 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 κλπ) 
- 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 
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- 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 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m 
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)/ 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννιά   ευρώ και εβδομήντα  λεπτά 
 (Αριθμητικώς):    9.70  € 

                 

 
Α.Τ. 3 
 
20.04.01 Εκσκαφή θεμελίων σε γαιώδη – ημιβραχώδη και τάφρων χωρίς την χρήση 

μηχανικών μέσων  
  
                     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122  
 
 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, 
εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά 
επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος 
της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η 
στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 
πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών 
και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι  πέντε ευρώ και ενενήντα  πέντε  λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 25.95 € 
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Α.Τ. 4 
 
22.15.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα  με 

εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ. 2226) 
 

 Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων 
των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του 
υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο 
τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις 
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε 
συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
 

ΕΥΡΩ    (Ολογράφως):      Εξήντα ένα  έξη  ευρώ και εβδομήντα  λεπτά 
                     (Αριθμητικώς):     61.70 € 

 
Α.Τ. 5 
Σχετικό-1   Μεταλλικά ικριώματα κρεμαστά για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του 

φορέα της γέφυρας 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2303 
 
Ικριώματα μεταλλικά κρεμαστά τα οποία θα τοποθετηθούν αριστερά, δεξιά και κάτω της 
μεταλλικής γέφυρας. Πιο συγκεκριμένα με επαρκή στερέωση πάνω στη γέφυρα θα 
κατασκευαστούν πρόβολοι από σωλήνες οι οποίοι θα επαναλαμβάνονται σε απόσταση 
ανά 3 μ. Από τους προβόλους θα κρεμαστούν γέφυρες, τόσο κατακόρυφα όσο και 
οριζόντια, από σωλήνες Φ48 πάχους 3,2 mm με ενώσεις από σωλήνες Φ26 ή Φ30. 
Κάτω από τη γέφυρα, όπως και αριστερά και δεξιά αυτής θα δημιουργηθεί ένα 
πέτσωμα εργασίας από μεταλλικά δάπεδα κλάσης 6 αντιολισθηρά. 
 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας της γέφυρας, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα 
ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
 
Σε περίπτωση που απομακρυνθούν ταυτόχρονα όλα  τα τεμάχια των μπακλαβωτών 
λαμαρινών που πρόκειται να αντικατασταθούν, θα τοποθετηθεί  ξύλινο δάπεδο  από 
μαδέρια, πάχους 5 εκατοστών  για την ασφαλή κυκλοφορία του προσωπικού και των 
επιβλεπόντων σε όλο το μήκος της γέφυρας. 
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και 
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά των 
μεταλλικών μερών. 
 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται το μήκος ανάπτυξης της γέφυρας επί του 
οποίου εκτελούνται οι εργασίες. 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο της γέφυρας (m γέφυρας).  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό  πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 150,00€  
 
Α.Τ. 6 
38,02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

(Αναθεωρείται με το άρθρο OIK. 3811) 
 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του,  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  (m2)  αναπτύγματος επιφανείας 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα  λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 22.50 € 
 
Α.Τ. 7 
Β 30-2   Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας Β 500 C 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ -2612) 
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
(σύμφωνα με τον οπλισμό που υπάρχει στην δοκό οπλισμένου της γέφυρας, καθ΄ 
υπόδειξη της επίβλεψης). 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 θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού.  

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

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

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά 
τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
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 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 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):     Ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 
   (Αριθμητικώς): 1.15 €  

 
Α.Τ. 8 
 
 38.45   Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 
                 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων 
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της 
προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε 
οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):     Δύο  ευρώ και είκοσι λεπτά 
   (Αριθμητικώς): 2.20  €  

 
 
Α.Τ. 9       
Β-92.4       Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού Φ16 εντός υφισταμένων στοιχείων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. 
      
             
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 7025) 
 
Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων / διατηρουμένων στοιχείων/μελών 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (βλήτρα από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος). 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 Η διάτρηση οπής με διάμετρο μεγαλύτερη αυτής του συνδέσμου για να υπάρξει το 
απαραίτητο διάκενο για την εποξειδική κόλλα ή κονίαμα. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά 
στην μελέτη η διάμετρος της οπής θα είναι Dβλητρ. + 4,0 mm. Για τους διατμητικούς 
συνδέσμους (βλήτρα) το βάθος της οπής θα είναι 10 x Dβλητρ., εκτός εάν καθορίζεται 
διαφορετικά στην μελέτη. 

 Η εκτράχυνση των παρειών της οπής με συρματόβουρτσα εκτράχυνσης, κατάλληλης 
διαμέτρου ώστε "να βρίσκει" στα τοιχώματα της οπής. 

 Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών μέχρι να τοποθετηθούν οι ράβδοι 
οπλισμού. 

 Ο επιμελής καθαρισμός του εσωτερικού της οπής αμέσως πριν την τοποθέτηση της 
ράβδου οπλισμού: 

- με πεπιεσμένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρμοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη 
- με πλύση με νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρμοσθεί κονίαμα πάκτωσης. 

 Η προετοιμασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή κονιάματος), σύμφωνα με τις οδηγίες 
του εργοστασίου παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εντός της οπής. 
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 Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για να 
αποφευχθεί η εκροή του συγκολλητικού υλικού θα χρησιμοποιούνται κόλλες ή κονιάματα 
υψηλού ιξώδους κατάλληλα για εργασία προς τα πάνω (over head). Απαγορεύεται να 
επαλείφεται το βλήτρο με συγκολλητικό υλικό και στην συνέχεια να τοποθετείται στην οπή. 
Με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται ότι θα γεμίσει πολήρως το διάκενο μεταξύ συνδέσμου 
και παρειών (άντυγος) οπής. 

 Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιμών 
- οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την μελέτη 

και ότι το προεξέχον τμήμα είναι του προβλεπομένου μήκους 
- δοκιμή με το χέρι της ακαμψίας όλων των βλήτρων, μετά από παρέλευση 29h εάν 

εφαρμοσθεί εποξειδικό συγκολλητικό ή 7 ημερών εάν έχει εφαρμοσθεί κονίαμα 
- δοκιμή πλευρικής μετατόπισης σε ποσοστό 1% των βλήτρων: με πλευρικές κρούσεις 

κάμπτονται τα προεξέχοντα τμήματα κατά 45° και ελέγχεται εάν αστοχήσει το συγκολλητικό 
υλικό (εάν η δοκιμή είναι επιτυχής τα βλήτρα δεν επαναφέρονται στην αρχική τους θέση). 

 
Εαν διαπιστωθούν μή συμμορφώσεις κατά τις ανωτέρω δοκιμές, θα αποκαθίστανται με διορθωτικά 
μέτρα που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οσα βλήτρα αστοχούν δεν θα επιμετρώνται προς πληρωμή. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα πάσης φύσεως ικριώματα που θα απαιτηθούν για την 
εκτέλεση των εργασιών και οι τυχόν προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για την διακίνηση 
προσωπικού και μέσων εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία του σιδήρου οπλισμού ποιότητας Β500C από τον οποίο θα 
διαμορφωθούν τα βλήτρα. Το βάρος αυτού θα επιμετρηθεί μαζί με τον λοιπό εξοπλισμό των 
σκυροδεμάτων (θα συμπεριληφθεί στους πίνακες οπλισμών). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο βλήτρου τοποθετημένου και αποδεκτού σύμφωνα με τα ανωτέρω (τεμ.). 
 
       ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Έξη    ευρώ και ενενήντα  λεπτά 
             (Αριθμητικώς):   6.90 € 
  
 
Α.Τ. 10       
32.01.07        Προμήθεια, μεταφορά επι τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος, 

με χρήση αντλίας, από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37. 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ. 3216) 
 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος 
ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση 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. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 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 στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 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 και επιβραδυντικών πήξεως) 
που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 
επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές 
του τελειώματος. 

 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 
του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και 
επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και 
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

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

κλπ  
 

Τιμή ανά  κυβικό μέτρο (m3)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):      Εκατόν δώδεκα   ευρώ και μηδέν  λεπτά 
 (Αριθμητικώς):  112,00 €  

 
 
 
Α.Τ. 11       
Σχετικό–2 Προμήθεια, κατασκευή επί τόπου, ανάμιξη με νερό και διάστρωση μη 

συρρικνούμενης κονίας τύπου EMACO με αδρανή μεγάλης διαμέτρου 
  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ. 3216) 
 
Προμήθεια, κατασκευή επί τόπου, με ανάμιξη  με αδρανή μεγάλης διαμέτρου, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μη συρρικνούμενης κονίας, τύπου EMACO   
και  με νερό και διάστρωση του τελικού προϊόντος  στην άνω επιφάνεια της δοκού 
οπλισμένου σκυροδέματος, που ευρίσκεται στο μέσον της γέφυρας και των δύο δοκών 
που θα κατασκευασθούν στις δύο όχθες της γέφυρας, με μέσον πάχος 15 εκατοστών.. 
Εργασία πλήρως περατωμένη, με όλα τα απαιτούμενα  μικροϋλικά και την   χρήση  
μεταλλικών ξυλοτύπων.  
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Τιμή ανά  κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτακόσια  οκτώ ευρώ και μηδέν λεπτά 
          (Αριθμητικώς): 800,00 €  

 
Α.Τ. 12 
Σχετικό-3  Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με αντισκωριακές βαφές 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7744 
 
Ανακαίνιση των χρωματισμών  του φέροντος σκελετού της γέφυρας, όπου απαιτηθεί, 
καθ΄ υπόδειξη της Υπηρεσίας, με αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακής 
βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
επιφανειών".  
 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος  (primer) μιας στρώσης, εποξειδικής  βάσης, 
πάχους ξηρού υμένα (SFT) 25 +5 μm. Τελική βαφή σε δύο στρώσεις , με συνολικό 
πάχος ξηρού υμένα (STF) τουλάχιστον 125 μm , σε απόχρωση ίδιας με την 
υπάρχουσα. Πρώτη στρώση εποξειδικού μαρμαρυγικού οξειδίου του σιδήρου δύο 
συστατικών και δεύτερη στρώση ελαιοχρώματος αλκυδικής σιλικόνης. Προηγούνται 
αποξέσεις των τοπικών σκωριών των  ράβδων  του φέροντος σκελετού και αμμοβολής 
όλων των επιφανειών που θα χρωματισθούν. 
 
 Θα ληφθεί παράλληλα υπόψη και η  ΕΤΕΠ 08-07-02-01 « Αντισκωριακή  προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων». 
 Επειδή  προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, θα γίνεται τοπική 
αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 
 
Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται η εργασία και τα υλικά για την προσωρινή 
απομάκρυνση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού  κλπ  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας  (m2)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και μηδέν λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 6,00 € 
 
Α.Τ. 13 
Σχετικό -4     Αμμοβολή  φέροντος σκελετού της μεταλλικής γέφυρας 

 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ. 7740) 
 
Αμμοβολή ή μεταλλοβολή του φέροντος σκελετού της γέφυρας  από χάλυβα επί 
τόπου του έργου, ποιότητας SA 2 ½, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-
1. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 
 
Τιμή ανά  τετραγωνικό μέτρο  της  πραγματικής  επιφανείας της  σιδηροκατασκευής 
που κάνουμε αμμοβολή 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία  ευρώ και μηδέν   λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 3.00 €  
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Α.Τ. 14 
Σχετικό–5  Αντικατάσταση μπουλονιών όπου απαιτηθεί λόγω απώλειας ή φθοράς. 

Υποχρεωτική αντικατάσταση των 728 μπουλονιών των δοκών UPN 100 
καταστρώματος, σύμφωνα με το σχέδιο 2 που  συνοδεύει το τιμολόγιο της 
μελέτης 

                               Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 

 
Γρασάρισμα και σύσφιξη των εξαρτημάτων σύνδεσης του φορέα της γέφυρας (όπως 
π.χ. μπουλονιών) και εγκαρσίων συνδέσμων σταθεροποίησης των δύο πελμάτων της 
γέφυρας)  ήτοι γράσο με εργασία επαλείψεως και σύσφιξης όλων των συνδέσμων, 
μέχρι την σωστή λειτουργία τους. 
  
Θα γίνει υποχρεωτική αντικατάσταση  των 728 κοχλιών  που συνδέουν τις τεγίδες του 
καταστρώματος, διατομής UPN 100, με  τον φορέα της γέφυρας. Οι κοχλίες θα είναι 
ίδιας διατομής με αυτούς που αντικαθιστούν, ποιότητας 8.8, θα έχουν μήκος 
τουλάχιστον 10 εκατοστών, και θα χρησιμοποιηθούν διπλά περικόχλια με διπλές 
ροδέλες ασφαλείας τύπου grover Η δύναμη σύσφιξης θα είναι ιδια για όλους τους 
κοχλίες και θα γίνεται με δυναμόμετρο.  (βλέπε σχέδιο 2 του τιμολογίου της μελέτης) 
 
 Αν λείπουν ελάσματα σύνθεσης αυτά θα κοστολογηθούν σύμφωνα με το άρθρο 19. 

 
Τιμή ανά κοχλία 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα ευρώ   και  πενήντα  λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.50 € 
 
Α.Τ. 15 
Σχετικό – 6  Σύσφιξη των 52 οριζόντιων αντιανεμίων της γέφυρας που ευρίσκονται κάτω 

από το δάπεδο κυκλοφορίας. 
                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 

 
      Απομάκρυνση με φλόγιστρο των σκωριών  που έχουν συγκεντρωθεί  στην μεσαία κλείδα των 
οριζοντίων συνδέσμων, ώστε  να αρχίσει να επαναλειτουργεί. Γρασάρουμε καλά την περιοχή της 
κλείδας και προβαίνουμε σε σύσφιξη και των 52 συνδέσμων της γέφυρας. 
      Σε περίπτωση που λόγω στρέβλωσης της γέφυρας δεν επαρκούν τα πάσα   του μικρού 
τεμαχίου του συνδέσμου, αποκόβουμε ένα τμήμα του και δημιουργούμε νέα πάσα, ώστε να είναι 
δυνατή η τάνυσή του, που είναι απαραίτητη για την ευστάθεια του φορέα της γέφυρας. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Τριάντα  ευρώ   και  μηδέν  λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 30,00 € 
 
 
Α.Τ. 16 
Σχετικό –7  Επισκευή ή αντικατάσταση βλαβέντων φερόντων στοιχείων του σκελετού της 

γέφυρας, σύμφωνα με μεθόδους του εγχειριδίου γεφ. Μπέλλεϋ 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
 
Επισκευή βλαβέντων ή παραμορφωμένων φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς του 
σκελετού της γέφυρας που προήλθε από πρόσκρουση διερχομένων οχημάτων 
μεγάλης ταχύτητας. Η επισκευή θα γίνεται με μεθόδους που περιγράφονται αναλυτικά 
στις σελίδες από 369 έως 378 του εγχειριδίου των γεφυρών Μπέλλεϋ και 
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επισυνάπτονται στο αναλυτικό τιμολόγιο εργασιών της μελέτης, ως αναπόσπαστο 
μέρος του τιμολογίου. Θα είναι ανάλογη της απομένουσας αντοχής των ράβδων που 
έχουν υποστεί βλάβη, της θέσης και της σημασίας τους στον φορέα της γέφυρας και θα 
περιλαμβάνει είτε ηλεκτροσυγκολλήσεις νέων τεμαχίων ενίσχυσης, είτε αντικαταστάσεις 
ράβδων.  
 Τοποθέτηση σε όλες τις δυνατές  θέσεις, τόσο  των οριζόντιων συνδέσμων ακαμψίας,  
στα μέσα των ανοιγμάτων των 18 τυπικών πλαισίων  της άνω στάθμης των δύο 
πελμάτων της γέφυρας, όσο και των κατακόρυφων  συνδέσμων  στα άκρα  των 
τυπικών πλαισίων και στους δύο ορόφους. Τοποθέτηση  όλων των σφικτήρων των 
διαδοκίδων που λείπουν από την θέση τους.  
Εξαρτήματα  που λείπουν από τον φέροντα σκελετό της γέφυρας,  μπορεί να  ληφθούν 
από παλιές αποσυναρμολογούμενες  γέφυρες του ιδίου τύπου, εφόσον είναι σε καλή 
κατάσταση και  μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, πριν την 
τοποθέτησή τους,  θα υποστούν αμμοβολή, εφόσον απαιτηθεί και θα βαφούν με 
αντισκωριακές βαφές. 
 
Εργασία πλήρως περατωμένη, με χρήση των κατάλληλων ηλεκτροδίων και 
σιδηροδοκών, ίδιας ποιότητας με αυτής των ράβδων της γέφυρας που αντικαθιστούν 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένης σιδηροδοκού   
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα  ευρώ και μηδέν  λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 4,00 € 
 
 
Α.Τ. 17 
Σχετικό –8  Τοποθέτηση περονών ασφαλείας στις οπές  των περονών των πλαισίων που 

ελλείπουν 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ. 6104) 

 
                   Προμήθεια περονών ασφαλείας  και τοποθέτηση τους στις μικρές οπές που φέρουν 

στην κεφαλή τους  οι  περόνες των πλαισίων. Θα είναι όμοιες στο σχήμα και στην 
ποιότητα με αυτές που χάθηκαν κατά την λειτουργία της γέφυρας.  

Τιμή ανά τεμάχιο  τοποθετημένης   στην θέση της περόνης ασφαλείας    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο   ευρώ και μηδέν  λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2,00 € 
Α.Τ. 18 
Σχετικό –9  Τοποθέτηση ορθογωνικών ελασμάτων, πάχους 6 mm, για το τάπωμα των 

κοιλοδοκών των διαγωνίων ράβδων των άνω πλαισίων 
 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ. 6104) 

 
                   Κοπή, προμήθεια και τοποθέτηση, με συγκολλήσεις εξωραφών, πάχους 4 mm, 

ορθογωνικών ελασμάτων, πάχους t= 6 mm,  σύμφωνα με το σχέδιο 1 που συνοδεύει 
το  Παράρτημα του Τιμολογίου Μελέτης. Θα προηγηθεί αποτύπωση των υπαρχόντων 
πλαισίων για να επαληθευτούν οι διαστάσεις των μεταλλικών τεμαχίων που 
προτείνονται στο σχέδιο 1. 

Τιμή πλήρως τοποθετημένου και συγκολλημένου τεμαχίου, ανεξαρτήτως των 
διαστάσεων του. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο   ευρώ και μηδέν  λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2,00 € 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ  ΜΠΕΛΛΕΫ ΣΤΗΝ  ΕΛΕΟΥΣΑ 
                              Σελίδα 24 από 27 

          
                  Παρατήρηση: Στην τιμή των 2,00 ευρώ κοστολογείται η τοποθέτηση  των δύο 

αμφίπλευρων ελασμάτων κορμού  πάχους 6 mm εκάστου, με εξωραφές 4mm, σε όσες 
τεγίδες του δαπέδου κυκλοφορίας της γέφυρας, απαιτηθεί σύμφωνα με το σχέδιο 2 η 
ενίσχυσή τους.  (συνοδεύει το Παράρτημα του Τιμολογίου της μελέτης) 

 
Α.Τ. 19 
Σχετικό –10   Αντικατάσταση φθαρμένων μπακλαβωτών λαμαρινών του  καταστρώματος με 

πάχη  από 5.00 έως 8.00 mm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ. 6104) 
 
Αντικατάσταση φθαρμένων, παραμορφωμένων ή οξειδωμένων μπακλαβωτών 
λαμαρινών με πάχη που κυμαίνονται από 0.50 έως 0.80 εκατοστά. Εργασία 
πλήρως περατωμένη, με χρήση των κατάλληλων ηλεκτροδίων και λαμαρινών, ίδιας 
ποιότητας με αυτές που αντικαθίστανται.   
 Οι δύο ακραίες σειρές αντικαθίστανται με λαμαρίνες πάχους  5 mm  από 3 mm που 
έχουν οι υφιστάμενες  και είναι κεκαμμένες στην μία διαμήκη πλευρά, στα όρια του 
καταστρώματος, ένθεν και ένθεν, κατά 10 εκ. Συνολικά αντικαθίστανται 52 τεμάχια. 
Κάθε ένα από τα τεμάχια αυτά φέρει στο μέσον του κυκλική οπή, διαμέτρου 8.00 
εκατοστών,  για την απομάκρυνση των ομβρίων. 
Η μεσαία σειρά με διαστάσεις (περίπου)  76x305  αντικαθίστανται με λαμαρίνες 
πάχους 6 mm από 3.00 mm που έχουν οι υφιιστάμενες. Συνολικά αντικαθίστανται 
26 τεμάχια. 
Οι τέσσερις ενδιάμεσες σειρές (εκατέρωθεν της  μεσαίας), που έχουν πάχη 6 mm ,  
αντικαθίστανται  αναλόγως της φθοράς των, με μπακλαβωτές λαμαρίνες, με πάχη 
που κυμαίνονται από 6 mm έως 8 mm. Οι εντολές θα δοθούν από τους 
επιβλέποντες του έργου αναλόγως των διαπιστουμένων φθορών. 
Όλες οι  μπακλαβωτές λαμαρίνες που αντικαθίστανται έχουν  διακοπτόμενες 
εξωραφές πάχους 4 χιλιοστών στην άνω επιφάνεια των περιμετρικών  πελμάτων 
των UPN 100  του καταστρώματος.  
Συνεχή μήκη ραφών  20 εκατοστών με διακοπή 10 εκατοστών. 
Οι εργασίας αφαίρεσης των παλιών λαμαρινών και αντικατάστασής των με νέες 
γίνονται  από πιστοποιημένους  ηλεκτροσυγκολλητές. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένης λαμαρίνας    
 

ΕΥΡΩ              (Ολογράφως): Δύο  ευρώ και πενήντα   λεπτά 
               (Αριθμητικώς):  2.50 €   
Α.Τ. 20 
Ε-16.3.2 Αντιριζική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/ΤΡΟ,  χημικώς συμβατή 

με την άσφαλτο, πάχους 1,00 mm 
 
Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912  

 
Αντιριζικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ), 
χωρίς ραφές, οποιουδήποτε χρώματος, με επιμήκυνση θραύσης >200%, για την προστασία των 
στρώσεων στεγανοποίησης δωμάτων εκτατικού τύπου από την διείσδυση ριζών, εφαρμοζόμενες 
σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE) 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης 
φύσεως αχρήστων υλικών και το στέγνωμα της επιφανείας, εάν είναι υγρή   

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές 
των μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης  
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 Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της 
θερμομόνωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και η επέκτασή της καθ' ύψος 
στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του 
υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)    

 Ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών. 
 Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ      (Ολογράφως):      Είκοσι ένα ευρώ και είκοσι  λεπτά 
      (Αριθμητικώς):     21,20 € 

 
Α.Τ. 21 
Β – 65.1.1 Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό 

γαλβανισμα 
(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 
 
 

ΕΥΡΩ      (Ολογράφως):      Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
      (Αριθμητικώς):     2.70 € 

 
 

Α.Τ.22 
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,  
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 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. 
 

ΕΥΡΩ      (Ολογράφως):      Δύο ευρώ και  πενήντα λεπτά 
      (Αριθμητικώς):     2.50 € 
 

Α.Τ. 23 
Β - 65.3 Πλήρωση φατνών 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2313) 
 

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 
 

 
ΕΥΡΩ      (Ολογράφως):      Δέκα επτά  ευρώ και  τριάντα λεπτά 

      (Αριθμητικώς):     17.30 € 
 
 
Α.Τ. 24 
Ε 9 -4   Πινακίδες ρυθμιστικές κυκλικές μεσαίου μεγέθους, διαμέτρου 0.65 μ 
 
                    (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
   

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες 
σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 
 

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,  
 η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 

  και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ  ΜΠΕΛΛΕΫ ΣΤΗΝ  ΕΛΕΟΥΣΑ 
                              Σελίδα 27 από 27 

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
 

 
ΕΥΡΩ              (Ολογράφως): Πενήντα τρία  ευρώ και  εβδομήντα    λεπτά 
               (Αριθμητικώς):   53,70 €   
Α.Τ. 25 
 
Ε 10.2          Στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")         
 

                (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm 
(σπειρώματος: thread size R = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους 
κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης 
πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολ-
λημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες 
οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το 
άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης 
γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη 
ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι 
συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα). 

 η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και 
διαμέτρου 50 cm 

 η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων 
 

 ΕΥΡΩ              (Ολογράφως): Σαράντα εννιά   ευρώ και  τριάντα    λεπτά 
               (Αριθμητικώς):   49,30 €   

 
 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  
 

1) Οι  σελίδες 369 έως 378 του εγχειριδίου των γεφυρών Μπέλλεϋ που περιγράφουν τον  
τρόπο αποκατάστασης των βλαβέντων ράβδων  των πλαισίων της γέφυρας.  

2) Τα σχέδια πρόσθετων ελασμάτων για το τάπωμα των κοιλοδοκών, των διπλών 
περικοχλίων τύπου γκρόβερ και της αντικατάστασης των δοκών  (σχέδια 1,2,3) 

3) Τα σχέδια τοποθέτησης 2 δοκών, διατομής  ΗΕΑ 200, σχήματος Γ,  στην μεταλλική γέφυρα 
τύπου Μπέλλεϋ στο Λουδία,  σε ύψος 3.50 μέτρων  από το κατάστρωμα (σχέδια 4 και 5)  

4) Πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν τα άρθρα του τιμολογίου μελέτης 
(βλέπε συνημμένο πίνακα) 

 
 



ΕΡΓΟ :

α/α Α/Τ-ΓΓΔΕ Α/Τ Είδος εργασίας Κωδικός ΕΤΕΠ-
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-

Α.1 20.01.01 1 Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων 
περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m 02-01-01-00

Α.2 Β1 2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων 
πλάτους έως 5,0 m 02-04-00-00

Α.3 20.04.1 3
Εκσκαφή θεμελίων σε εδάφη γαιώδη- 

ημιβραχώδη και τάφρων χωρίς την χρήση 
μηχανικών μέσων. 

02-04-00-00

Α.4 22.15.01 4
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με 
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαιρεσης.

15-02-01-01 &   
14-01-02-01

Α.5 Σχετικό 1 5 Μεταλλικά ικριώματα κρεμαστά για την εκτέλεση 
εργασιών συντήρησης του φορέα της γέφυρας 01-03-00-00

Β.1 38.02 6 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 01-04-00-00

Β.2 Β-30.2 7 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας  
Β 500 C 01-02-01-00

Β.3 38.45 8 Αποστατήρες Σιδηροπλισμού Σκυροδέματος --

Β.4 Β-92.4 9
Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού  Φ16 εντός 

υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα

14-01-11-00

Β.5 32.01.07 10
Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος, με χρήση αντλίας, 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37

01-01-02-00 & 
01-01-05-00 & 
14-01-01-02

Β.6 Σχετικό 2 11
Προμήθεια,κατασκευή επί τόπου, ανάμιξη με 

νερό  και  διάστρωση μη συρικνούμενης κονίας, 
τύπου EMACO με αδρανή μεγάλης διαμέτρου 

--

Γ.1 Σχετικό 3 12 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων 
επιφανειών με αντισκωριακές βαφές

03-10-03-00  &  
08-07-02-01

Γ.2 Σχετικό 4 13 Αμμοβολή Σιδηρών Κατασκευών
03-10-03-00  &  

08-07-02-01

Γ.3 Σχετικό 5 14

Αντικατάσταση μπουλονιών όπου απαιτηθεί 
λόγω απώλειας ή φθοράς. Υποχρεωτική 

αντικατάσταση των 728 μπουλονιών των δοκών 
UPN 100 καταστρώματος, σύμφωνα με το 
σχέδιο 2 που  συνοδεύει το τιμολόγιο της 

μελέτης

--

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΕΦΥΡΩΝ  ΜΠΕΛΛΕΫ ΣΤΗΝ   ΕΛΕΟΥΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Χ ρ ή σ η : 2018
ΚΑΙ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προϋπολογισμός: 200.000,00  € 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. ΟΜΑΔΑ  Α΄:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Τίτλος Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών

2.ΟΜΑΔΑ  Β΄  : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ  &  ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ 

3. ΟΜΑΔΑ  Γ΄:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΞΥΛΙΝΕΣ  Ή  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

--

Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα 
στοιχεία από σκυρόδεμα

Διάστρωση σκυροδέματος & δονητική συμπύκνωση 
σκυροδέματος &  προετοιμασία επιφανείας 

σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών και 
ενισχύσεων. 

 Οδηγίες του κατασκευαστή

" Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στην 
ζώνη εκτέλεσης των εργασιών "

"Έκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλ. σκυροδέματος με 
μηχανικά μέσα & τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με 

διατήρηση οπλισμού". 

Ικριώματα 

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
οικοδομικών και υσδραυλικών έργων

Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
υδραυλικών και οικοδομικών έργων

--

Σελίδα 1 από 2



α/α Α/Τ-ΓΓΔΕ Α/Τ Είδος εργασίας Κωδικός ΕΤΕΠ-
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501- Τίτλος Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών

Γ.4 Σχετικό 6 15
Σύσφιξη των 52 οριζόντιων αντιανεμίων της 

γέφυρας που ευρίσκονται κάτω από το δάπεδο 
κυκλοφορίας.

--

Γ.5 Σχετικό 7 16
Επισκευή ή αντικατάσταση βλαβέντων 

φερόντων στοιχείων του σκελετού της γέφυρας, 
σύμφωνα με μεθόδους του εγχειριδίου των γεφ. 

Μπέλλεϋ 

--

Γ.6 Σχετικό 8 17 Τοποθέτηση περονών ασφαλείας στις οπές  των 
περονών των πλαισίων που ελλείπουν --

Γ.7 Σχετικό 9 18
Τοποθέτηση ορθογωνικών ελασμάτων, πάχους 

6 mm, για το τάπωμα των κοιλοδοκών των 
διαγωνίων ράβδων των άνω πλαισίων 

--

Γ.8 Σχετικό 10 19
Αντικατάσταση φθαρμένων μπακλαβωτών 

λαμαρινών του καταστρώματος με πάχη από 
5.00 έως 8.00 mm

--

Δ.1 Ε-16.3.2 20
Αντιριζική μεμβράνη από εύκαμπτη 

πολυολεφίνη FPO/ΤΡΟ,  χημικώς συμβατή με 
την άσφαλτο, πάχους 1,00 mm.

08-03-03-00

Δ.2 Β-65.1.1 21 Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων 
συρματοκιβωτίων με απλό γαλβανισμα 08-02-01-00

Δ.3 B-65.2 22 Κατασκευή φατνών 08-02-01-00

Δ.4 B-65.3 23 Πλήρωση φατνών --

Δ.5 Ε 9-4 14 Πινακίδες ρυθμιστικές κυκλικές μεσαίου 
μεγέθους, διαμέτρου 0.65 μ 05-04-06-00

Δ.6 Ε-10.2 25 Στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3") 05-04-07-00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΗΛΙΑΣ

Γεωύφασμα στραγγιστηρίων 

Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών, 
επιχωμάτων ( Serasanetti) 

Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης 
σήμανσης 

--

--

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

σύμφωνα με την  οικ.242837/7301/       
18-05-2018                                           

Απόφασή μας
Θεσσαλονίκη, 08-06-2018 Θεσσαλονίκη,         12 -06 - 2018 Θεσσαλονίκη,                12- 06- 2018

 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β  ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β Πολ.  Μηχανικός ΙΔΑΧ  με Α΄β.

Η αν.Προϊστάμενος ΤΣΕ /YΤΕ / ΠΕΘ Ο αν. Προϊστάμενος ΥΤΕ / ΜΕΘ

Κονδυλένια Σαφλέκου ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών, 
επιχωμάτων ( Serasanetti) 

--

Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)

--

--

--

4. ΟΜΑΔΑ  Δ΄:ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Σελίδα 2 από 2
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Σχέδιο 1 : Π
ρόσθετα ελάσματα για το τάπω

μα των κοιλοδοκών

Σύνολο: 5.408 τεμ.



όπου δεν υπάρχει  ,
τοποθετείται έλασμα με δύο οβάλ  οπές
διαστάσεω

ν: 30x60x240 m
m

τύπου γκρόβερ.
μήκους 10 εκατοστών, με διπλά περικόχλια

κοχλίες Μ
16 ή Μ

20, ποιότητας 8.8, 

Σχέδιο 2 : a) Τοποθέτηση  κοκλιών με διπλά περικόχλια

Π
αρατήρηση: Κ

ατά την σύσφιξη τω
ν διπλώ

ν περικοχλίω
ν 

τοποθετούμε στο σώ
μα του κοχλία,

στεγανοποιητικό σπειρω
μάτω

ν (τεφλόν).

Σχέδιο 2 : b) Α
ντικατάσταση θραυσθέντων  U

PN
 100 του καταστρώματος

κορμού, πάχους t= 8 m
m

και αμφίπλευρα ελάσματα
τοποθετούνται επιπρόσθετα

U
PN

 100

10

15
15

~ 300 εκ.
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