
 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ : ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

 
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

Η παρούσα μελέτη αφορά  την δημιουργία χώρου υπαίθριας αναψυχής και αθλοπαιδιών 

στην ευρύτερη δασική περιοχή του παρεκκλησίου Αποστόλων Πέτρου & Παύλου στον οικισμό 

Καλονερίου της Τ.Κ.Μεγάρχης , με συνολικό εμβαδό 6.752,51 τ.μ. με βασικό στόχο τη 

βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 

κάτοικων της  περιοχής.  

 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν  φυτοκομικές εργασίες και εργασίες εξωραϊσμού 

του χώρου.  

Αναλυτικότερα θα γίνει εμπλουτισμός του Πρασίνου της περιοχής με φύτευση δένδρων και 

αυτόματο σύστημα άρδευσης, θα τοποθετηθούν ξυλοκατασκευές (κιόσκι ανάπαυσης, 

τραπεζόπαγκοι, παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, πληροφοριακές πινακίδες) και θα 

κατασκευαστεί πέτρινη βρύση. Ένα χωμάτινο μονοπάτι, εγκιβωτισμένο με ξύλινους 

πασσάλους, μέσου πλάτους 4,00μ. και μήκους 307,50μ. θα οδηγεί τους αθλούμενους από τα 

όρια του οικισμού στο χώρο των γηπέδων και του παρεκκλησίου.  

Στον χώρο των αθλοπαιδιών θα  κατασκευαστούν γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ και τένις με 

χωμάτινο δάπεδο και θα τοποθετηθεί για την ασφάλεια των αθλούμενων στις δυο πλευρές 

μεταλλική περίφραξη.  

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν ενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων  και έργων ΟΤΑ. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 69.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30-7326.1058 χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ . 

 

Η δασική εν μέρει χρήση της έκτασης και η φύση των παρεμβάσεων οι οποίες  αποτελούν 

πόλο ανάπτυξης δραστηριοτήτων αναψυχής και αθλητισμού ενταγμένα πλήρως στο φυσικό 

τοπίο, έχουν το χαρακτήρα ήπιων παρεμβάσεων φιλικών προς το περιβάλλον.  

 

Η προτεινόμενη παρέμβαση  δίνει  την δυνατότητα υπαίθριας αναψυχής και άθλησης,  χωρίς 

να αλλοιώνει το δασικό χαρακτήρα της περιοχής και να υποβαθμίζει τις φυσικές λειτουργίες. 

 

II. ΓΕΝΙΚΑ 

ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΗΣ  Τ.Κ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ 

 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ: 69.000,00 € 
 



 

Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε από τον Δήμο Τρικκαίων  και αναφέρεται σε Τεχνικά – 

Οικονομικά στοιχεία Μελέτης Δημιουργίας χώρου υπαίθριας αναψυχής και αθλοπαιδιών 

στην δασική περιοχή του παρεκκλησίου Αποστόλων Πέτρου & Παύλου στον οικισμό 

Καλονερίου της Τ.Κ. Μεγάρχης.. 

Η ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη του ανθρώπου τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας του 

σύγχρονου τρόπου ζωής (άγχος, ασθένειες, πολλές ώρες εργασίας, υπερκόπωση, 

ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση), να αποδράσει στη φύση και να απολαύσει τις χαρές 

της (ηρεμία, ησυχία, ξεκούραση, καθαρό περιβάλλον, ψυχική και σωματική υγεία), απαιτεί 

την δημιουργία χώρων μέσα στο φυσικό περιβάλλον για άσκηση δασικής αναψυχής και 

δραστηριότητες αθλοπαιδιών με ήπιες  και οικολογικές επεμβάσεις στην Τρικαλινή ύπαιθρο. 

Η επιλογή της συγκεκριμένης πρότασης ήρθε ως φυσικό αποτέλεσμα για αναψυχή και 

άθληση των δημοτών της Τ.Κ. Καλονερίου αφού λόγω της χωροθέτησης του οικισμού  δεν 

εξυπηρετούνται από ανάλογους χώρους με  αθλητικές εγκαταστάσεις. Επίσης  η μορφολογία 

του εδάφους στη συγκεκριμένη δασική περιοχή και η κοινή συνείδηση για την καταλληλότητα 

και την αναβάθμιση του χώρου επέδρασαν συνδυαστικά στην τελική διαμόρφωση της 

μελέτης.  

 

Για τη σύνταξη της μελέτης επιβλήθηκε ανάγκη συνεργασίας τη Δασολόγου του Δήμου 

Τρικκαίων και Προϊσταμένη του Τμήματος Ανάπτυξης Υπαίθρου  Παπαδούλη Αικατερίνη, με 

την Δ/νση Τεχνικων Υπηρεσίων & Προγ/σμου του Δήμου Τρικκαίων, τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

 

ΙΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ 

Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διαμόρφωση χώρου για δασική αναψυχή και 

δραστηριότητες αθλοπαιδιών, έτσι ώστε μέσα από την αναβάθμιση και ανάδειξη του 

φυσικού κάλους της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης, να προσφέρει υπηρεσίες κυρίως στους 

κατοίκους της τοπικής κοινότητας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, να αυξηθεί ο αριθμός 

των επισκεπτών και να βελτιωθούν οι διευκολύνσεις άθλησης, ανάπαυσης και απόλαυσης 

του φυσικού τοπίου.  

 

Η παρέμβαση διαμορφώνεται σε μια έκταση 6.752,51 τ.μ. σε περιοχή με εναλλασσόμενα  

δασικά τοπία.  Για την πρόταση της μελέτης λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι επισημάνσεις και οι 

απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας καθώς ο οικισμός Καλονερίου στερείται ανάλογου 

οργανωμένου χώρου. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στην περιοχή να αναπτύξει σε μέγιστο 

βαθμό φυσιολατρικό τρόπο αναψυχής και άθλησης στην ύπαιθρο.  

 

Παράλληλα οι προτεινόμενες επεμβάσεις αναβαθμίζουν το συγκεκριμένο δασικό 

οικοσύστημα και συμπληρώνουν και ενισχύουν τη πολυλειτουργικότητα του δασικού χώρου 

για τους  κατοίκους και  επισκέπτες του Δήμου Τρικκαίων.  

 

IV. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 

Ο Οικισμός  Καλονερίου  έχει υψόμετρο 382 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, με 

γεωγραφικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ‘87 Χ: 292693 καιΥ: 4389901. Απέχει 7 χλμ από την 

έδρα της Τ.Κ. και 21 χλμ από τα Τρίκαλα την έδρα του Δήμου.  

 

Η περιοχή μελέτης καλύπτει μια έκταση 6.752,51 τ.μ., βρίσκεται 250 μ. Β του οικισμού με 

γεωγραφικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ‘87 Χ: 292862 και Υ: 44390118. Είναι χαρακτηρισμένη 

ως δασική έκταση με την αριθμ. 5512/166768/17-9-2015 Πράξη Χαρακτηρισμού του 

Δασαρχείου Τρικάλων (ΑΔΑ: Ω6ΞΣΟΡ10-ΠΩΔ).  

 



 

Ανήκει:  

Διοικητικά: στην Τ.Κ. Μεγάρχης, Δημοτική Ενότητα Φαλώρειας  του Δήμου Τρικκαίων,  

Υπάγεται: 

Δασικά: Στο Δασαρχείο Τρικάλων – Δ/νση Δασών της Γ..Δ/νσης Δασών & Αγροτικών 

Υποθέσεων της ΑΔΘΣτΕ  

Δικαστικά: Στο Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο Τρικάλων και στο Εφετείο Λάρισας 

Ελέγχεται : 

Αστυνομικά: Από το Αστυνομική Δ/νση Τρικάλων 

Οικονομικά: Από την Οικονομική Εφορία (ΔΟΥ) Τρικάλων 

 

• ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Η περιοχή μας βρισκεται στο υπ’αριθμ. 262 τεμαχιο της πρώτης συμπληρωματικής διανομής 

του αγροκτήματος Καλονερίου (Νικλήτσι) το 1964 η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’αριθμ. 

341/Β’/18-7-1968 ΦΕΚ . Σύμφωνα με το απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα διανομής το 

262 τεμάχιο είναι «Κοινόν» σε ορεινή θαμνώδη περιοχή. 

 
 
 
V. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

A. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Σαν φυσικό περιβάλλον εννοούνται οι μεταβλητές και κείνοι οι παράγοντες που δεν έχει 

διαμορφώσει ή κατασκευάσει ο άνθρωπος και έχουν την προέλευσή τους στη φύση. 

 
ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΓΛΥΦΟ–ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ-ΚΛΙΜΑ-ΕΔΑΦΟΣ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ–ΧΛΩΡΙΔΑ– ΠΑΝΙΔΑ-
ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΣΗ. 
 
1.Γεωλογία - Ανάγλυφο 
Ο ευρύτερος χώρος της θεσσαλική πεδιάδας και κατ επέκταση η συγκεκριμένη περιοχή είναι 

τμήμα  της Μεσοελληνικής Αύλακας. Η Μεσοελληνική Αύλακα είναι η περιοχή απόθεσης 

μολασικών και λιμναίων ιζημάτων στο τελικό στάδιο ορογένεσης των Ελληνίδων. Δομείται 

από ιζηματογενείς αποθέσεις που προέρχονται από την διάβρωσης των πετρωμάτων με 

προέλευση κύρια από τα ανατολικά (Πελαγονική), κατά το Ολιγόκαινο -  Μιόκαινο.  Οι 

αποθέσεις αυτές αποτελούνται από κροκάλες, χάλικες, άμμο, άργιλο και ιλύ. Οι σχηματισμοί 

εμφανίζονται σαν μείγμα με διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής των προηγουμένων 

κλασμάτων. Συνέπεια είναι να εμφανίζεται μεταβαλλόμενη κοκκομετρία και σύσταση με το 

βάθος.  

Οι σχηματισμοί αυτοί καλύπτονται από σύγχρονες ποταμοχειμμάριες και ποτάμιες αποθέσεις 

του Πηνειού και των παραποτάμων του από χαλαρά έως ασύνδετα υλικά ποικίλης 

κοκκομετρίας. Τα μεγάλης διαμέτρου μέρη δείχνουν άμεση προέλευση τόσο από τα 

μεταμορφωμένα πετρώματα και το ασβεστολιθικό κάλυμμα της Πελαγονικής  ζώνης αλλά και 

από τα πετρώματα της σειράς Κόζιακα (οφιόλιθοι περιδοτίτες, ασβεστόλιθοι).  

Γεωλογικά η περιοχή Καλονερίου δομείται από πετρώματα που προέρχονται από 

υποθαλάσσιες ηφαιστειακές εκχύσεις μάγματος, υποθαλάσσια πλουτωνικά πετρώματα  και 

θαλάσσια ιζήματα μεταβλητής ταχύτητας ροής απόθεσης. Το σύνολο των μαγματογενών 

πετρωμάτων που σχηματίζονται υποθαλάσσια και συνδέονται άμεσα με τεκτονικές ζώνες 

διάρρηξης και επαύξησης του γήινου φλοιού φέρουν τον γενικό όρο οφιόλιθοι. 

Τα υποθαλάσσια πλουτωνικά και έκχυτα πετρώματα που συμμετέχουν στην γεωλογική δομή 

είναι γάββροι, περιδοτίτες, σερπεντίνιτες, δολερίτες, βασάλτες και μαξιλαροειδείς εκχύσεις 

λάβας.  

 



 

• Γεωλογικό Γεωτεκτονικό περιβάλλον 

Η ανατολική κλιτύς του όρους Κόζιακα δομείται από επαναλαμβανόμενα τεκτονικά 

καλύμματα των οφιολίθων και των συνοδών τους ιζηματογενών πετρωμάτων. Η τεκτονική 

αυτή διεργασία συνεχών επωθήσεων των οφιολίθων τόσο μεταξυ των όσο και πάνω στους 

ασβεστολίθους έχει οδηγήσει σε ισχυρό κατακερματισμό των οφιολίθων 

 

• Διάβρωση & Αποσάθρωση 

Τα παραπάνω πετρώματα εμφανίζουν ισχυρή επιδεκτικότητα στην αλλοίωση από εξωγενείς 

παράγοντες όπως η ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας, η ηλιακή ακτινοβολία και η αυξημένη 

υγρασία περιβάλλοντος, πόσο μάλλον με τη μορφή κατακρημνισμάτων. Αποτέλεσμα είναι η 

διαρκής και συνεχής αλλοίωση τους κύρια κατά μήκος των επιφανειών διαχωρισμού, ρωγμές 

ρήγματα.  

Τα παραπάνω οδηγούν σε μία συνεχή μείωση της συνοχής και συνεκτικότητας των τεμαχίων, 

αυξάνουν την χαλαρότητα τους και είναι δυνατή η αποδόμηση του πετρώματος κάτω από 

κατάλληλες συνθήκες ( ισχυρή βροχόπτωση κ.α.)  

 

Η ευρύτερη περιοχή έχει δεχθεί την επιρροή ρηγμάτων κατά την έξαρση της ορογένεσης που 

παρέμειναν ενεργά και επηρέασαν την δομή και εξάπλωση των ιζημάτων αλλά ρυθμίζουν και 

τον  τρόπο απόθεσης των ποταμοχειμμάριων υλικών. Αποτέλεσμα είναι κατά μήκος αυτών 

των διαρρήξεων να έρχονται σε πλευρική επαφή υλικά διαφορετικής υδατοπερατότητας με 

αποτέλεσμα να έχουμε την εμφάνιση επιφανειακών αναβλύσεων και πηγών λόγω υψηλής 

πιεζομετρικής επιφάνειας.  

(Dr. Αρ. Σφέικος, Γεωλόγος, σύνθεση από παλαιότερες υδρογεωλογικές μελέτες, στοιχεία χαρτων ΙΓΜΕ 

και προσωπική έρευνα)  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 
Της ευρύτερης  περιοχής κατασκευής του έργου 

(πηγή: Ι.Γ.Μ.Ε. φύλλο: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-Κλίμακα 1:50 000) 

 



 

 
 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΜΗ 

 
 

 

 

 
 
2. Τοπογραφία 



 

Τα απόλυτα υψόμετρα της περιοχής κυμαίνονται από 382 μ. (στον οικισμό) και 420 μ. ενώ η 

μέση κλίση εκτιμάται περίπου 3- 5%. Η κλίση στο τμήμα κατασκευής των γηπέδων είναι 0-1 % 

Ο προσανατολισμός της υπό διαμόρφωση περιοχής  είναι Ν, ΝΑ, ΝΔ.  

 

Οι κλίσεις που επικρατούν στην υπό μελέτη έκταση ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή 

0 - 10%, πράγμα που καθιστά δυνατές τις δραστηριότητες - έργα που προτείνονται.  

 

3. Κλίμα  
3.1 Κλιματικές συνθήκες  
3.1.1 Γενικά κλιματολογικά στοιχεία   
Το κλίμα της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζεται με την ευρεία έννοια του όρου ως 

«Μεσογειακό». Με βάση τον «Χάρτη Κλιματικής Ταξινόμησης της Ελλάδας κατά Gaussen» 

Γ.Α. Θεοχαράτου – Η.Γ. Τσελεπιδάκη (εργαστήριο Μετεωρολογίας), το κλίμα στην άμεση υπό 

μελέτη περιοχή είναι υπομεσογειακό και ήπιο μεσογειακό.  

Οι  μετεωρολογικές παρατηρήσεις, για τον καθορισμό των κλιματολογικών παραμέτρων της 

περιοχής λήφθηκαν, από τους Μετεωρολογικό  Σταθμό Τρικάλων και καλύπτουν την  10ετία  

2003-2013.  

 
3.1.2 Ανάλυση των κλιματολογικών στοιχείων  
1. Βροχόπτωση  
Το μέσο ολικό ύψος υετού , παρουσιάζεται διαφοροποιημένο τόσο σε ετήσια βάση, όσο και 

σε μηναία με διακύμανση . 

Η ανάλυση του συνόλου των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν, αποφέρει μία πλήρη εικόνα 

των επιμέρους χαρακτηριστικών της περιοχής και αποδίδει πλήρως την βροχομετρική πορεία 

αυτής κατά την διάρκεια της προηγούμενης 10ετίας.  

Η κατανομή της ετήσιας βροχόπτωσης στην περιοχή μελέτης διατηρεί το χαρακτηριστικό του 

Μεσογειακού τύπου , δηλαδή η περίοδος των περιορισμένων βροχοπτώσεων  (ξηρά περίοδος 

) συμπίπτει με την θερινή περίοδο. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΟΥ ΜΗΝΑΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΒΡΟΧΗΣ (MM) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2006 – 2015 

Μήνας 
Μέσο Συνολικό Ύψος Βροχής 

(mm) 

 

Ι 80.55 

Φ 75.85 

Μ 68.95 

Α 79.10 

Μ 96.75 

Ι 35.55 

Ι 30.00 

Α 33.45 

Σ 70.20 

Ο 103.90 

Ν 124.50 

Δ 125.75 

Μέσο 78.30 

Άθροισμα 939.55 

 

2. Θερμοκρασία αέρα  
Η μέση μηνιαία τιμή της θερμοκρασία για την περίοδο 2006-2015 κυμαίνεται από -0,40 °C τον 

Φεβρουάριο έως 19,26 °C τον Ιούλιο, με ετήσια μέση τιμή 9,10 °C . Οι μέσες ετήσιες τιμές 

κυμαίνονται από 7,13 °C έως 10,51 °C αντιστοιχώντας σε εύρος 3,38 °C.  

ΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΣΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΒΡΟΧΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2006-2015 

Μήνας 

Μέσες Τιμές Θερμοκρασίας Απόλυτες Τιμές  

 24-
ωρου 
(°C) 

  Μέγιστη  
(°C) 

  Ελάχιστη   
(°C) 

Μέγιστη Θερμοκρασία  (°C) 
Ελάχιστη Θερμοκρασία          

(°C) 

Ιανουάριος 0,66 4,21 -2,84 16,0 -3.50 

Φεβρουάριος 0,40 4,08 -3,60 19,0 -2.50 

Μάρτιος 2,80 7,46 -1,41 21,5 -1.30 

Απρίλιος 6,78 11,55 1,23 24,0 -1.50 

Μάιος 12,26 18,72 6,19 29,5 2.00 

Ιούνιος 15,45 23,13 9,24 ` 3.50 

Ιούλιος 19,26 25,62 10,88 34,5 3.80 

Αύγουστος 18,67 25,04 10,80 35,0 5.50 

Σεπτέμβριος 14,02 19,73 7,35 30,0 0,5 

Οκτώβριος 10,00 15,20 4,46 27,0 0.50 

Νοέμβριος 5,94 10,10 1,38 23,5 0.30 

Δεκέμβριος 1,96 5,10 -1,37 15,0 -2.00 

Μέσο 9,10 14,16 3,52     

 
ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2006-2015 

 
3. Σχετική Υγρασία 

ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 
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Η σχετική υγρασία, σε συνδυασμό με την θερμοκρασία, είναι δύο από τις σημαντικότερες 

παραμέτρους που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών και την φυσιο - δυναμική εξέλιξη 

ενός οικοσυστήματος. Η μέση σχετική υγρασία στην περιοχή μελέτης είναι 70,7 %. 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (%) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2006 – 2015 

Μήνας Σχ.υγρασία 24ωρου 

 

Ι 81.18 

Φ 76.77 

Μ 71.6 

Α 71.74 

Μ 67.26 

Ι 61.5 

Ι 58.12 

Α 61.2 

Σ 68.34 

Ο 73 

Ν 75.89 

Δ 82.06 

Μέσο 70,72 

 
4. Άνεμος 
Οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις ( περίπου 20%) ασθενείς 

15%( 1-3 Beaufort) και από δυτικές διευθύνσεις μέτριοι 2,8% (3-5 Beaufort). Αρκετά μεγάλο 

είναι το ποσοστό των νηνεμιών που πιθανόν θα πρέπει να αποδοθεί στην θέση του σταθμού. 

 

ΡΟΔΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΜΟΥ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2006-2015 
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5. Βιοκλιματική ανάλυση  
Για τον ακριβέστερο βιοκλιματικό χαρακτηρισμό της περιοχής χρησιμοποιήθηκε χάρτης 

κλιματικής ταξινόμησης της Ελλάδος (Καρράς 1973). Ωστόσο επειδή για τη βλάστηση της 

περιοχής δεν έχει σημασία μόνο ο βαθμός ξηρότητας του κλίματος αλλά και η διάρκεια της 

ξηρής περιόδου, το βροχοθερμικό διάγραμμα για την περιοχή παρέχει στοιχεία για την ξηρή 

περίοδο, την πορεία της ετήσιας θερμοκρασίας, το ετήσιο θερμομετρικό εύρος, τη μηνιαία 

και εποχιακή κατανομή της βροχής και το διαχωρισμό της υγρής και ξηρής περιόδου. Στο 

κλιματόγραμμα κατά Gaussen , η περιοχή μεταξύ των δύο καμπυλών αντιπροσωπεύει τη 

βιολογικά ξηρή περίοδο (ΒΞΠ)  η οποία συμπίπτει με τη θερμή. 

 Συμπερασματικά , τώρα το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως παραμεσογειακό  

 

 

4. Έδαφος 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΧΑΡΤΗ 

Της ευρύτερης  περιοχής κατασκευής του έργου 

(πηγή:  ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣφύλλο: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-Κλίμακα 1:50 000) 

 

ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2003-2013
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To μητρικό υλικό συνίσταται από Περιδοτίτες – Γαύρους στο μέσο και κάτω άκρο των 

κλιτύων. Το έδαφος  χαρακτηρίζεται από αβαθές ως βαθύ με μέτρια ως καμία εμφάνιση 

χαραδρωτικής διάβρωσης και ελαφρές κλίσεις νότιες ως προς τον προσανατολισμό. Ανήκει 

στην οικολογική περιοχή των φυλλοβόλλων Δρυών με  χλωροτάπητα μέτριο κυρίως από 

Αγρωστώδη και Σύνθετα χωρίς να αποτελούν εμπόδιο στην αναγέννηση και Ξηροτάπητα κατά 

το φθινόπωρο και χειμώνα κανονικού πάχους κυρίως από ξηρά φύλλα, φρύγανα και κλαδιά. 

Κρίνουμε ότι είναι κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό, με αντοχή στην ανθρωπογενή 

επίδραση  καθώς τα εδάφη χαρακτηρίζονται ανθεκτικά στην διάβρωση και ολίσθηση.  

 

5. Υδρολογία 

Το σημαντικότερο ποτάμιο σύστημα της ευρύτερης περιοχής μελέτης είναι ο Πηνειός, ο 

οποίος διέρχεται στα Δυτικά του Δήμου με κατεύθυνση Νοτιοανατολική. Διέρχεται στα όρια 

των Τοπικών Κοινοτήτων Μεγάρχης και Διαλεχτού. Υδρογραφικά έχει κωδικό Α4 24 01 09, 

Υδατική Περιφέρεια Ανατολικής Ελλάδας (Α4), Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (24), 

Υδρολογική Λεκάνη Πηνειού (01), Συγκρότημα χειμάρρων Ανατολικού Κόζιακα (09). 

 



 

Υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης (Πηγή: 

Η φυσική αποστράγγιση της περιοχής μελέτης ολοκληρώνεται από ένα σύστημα μικρότερων 

ρεμάτων με κατεύθυνση 

ρέματα της περιοχής είναι: το 

μικρότερα εποχικά ρέματα

(Βρωμόβρυση κ.α.). 

 

6. Χλωρίδα  

Απόσπασμα χάρτη περιοχών 

 
Η περιοχή μελέτης είναι ενταγμένη στο δίκτυο 

προστατευόμενη περιοχή με κωδικό 

ζώνη ειδικής προστασίας με κωδικό  

προστασία ειδών και οικοτόπων.

Υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης (Πηγή: geodata

 

Η φυσική αποστράγγιση της περιοχής μελέτης ολοκληρώνεται από ένα σύστημα μικρότερων 

ρεμάτων με κατεύθυνση Δ - A που διέρχονται βόρεια και νότια από τον οικισμό. 

ρέματα της περιοχής είναι: το Τρανό ρέμα, το Καλό νερό ρέμα, ο Βιτουμίτης  και πολλά άλλα

μικρότερα εποχικά ρέματα (Γεωργίτσι, Μουρίκι, Σκάρπα)  και αναβλύσματα πηγών

Απόσπασμα χάρτη περιοχών Natura 2000  (Πηγή: geodata

Η περιοχή μελέτης είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000.  Συγκεκριμένα στην 

προστατευόμενη περιοχή με κωδικό GR 1440002 KERKETIO OROS (KOZIAKAS

ζώνη ειδικής προστασίας με κωδικό  GR 1440006 «Κορυφές όρους Κόζιακα» 

προστασία ειδών και οικοτόπων. 

 
geodata.gr) 

Η φυσική αποστράγγιση της περιοχής μελέτης ολοκληρώνεται από ένα σύστημα μικρότερων 

ό τον οικισμό. Κύρια 

Τρανό ρέμα, το Καλό νερό ρέμα, ο Βιτουμίτης  και πολλά άλλα 

και αναβλύσματα πηγών 

 
geodata.gr) 

.  Συγκεκριμένα στην 

KOZIAKAS) – SCI και στην 

1440006 «Κορυφές όρους Κόζιακα» - SPA, για 



 

 
Φυτοκοινωνιολογικά η περιοχή ανήκει στη Παραμεσογειακή ζώνη  βλάστησης των 

φυλλοβόλων πλατυφύλλων (Quercetalia pubescentis) και στην υποζώνη Quercion confertae. 

Η υποζώνη αυτή χωρίζεται σε 3 αυξητικούς χώρους . 
 

Ο αυξητικός χώρος για την περιοχή μελέτης είναι ο Quercetum confertae (ξηρόφιλων 

φυλλοβόλων δασών – λοφώδης, υποορεινή, ορεινή) τη συναντά κανείς ως λοφώδη, 

υποορεινή ή και ορεινή στην Κεντρική και βόρεια Ελλάδα, Στερεά και Πελοπόννησο. Αποτελεί 

δε συνέχεια της προηγούμενης υποζώνης (ξηροφυτική διαδοχή)ή βρίσκεται πάνω από την 

ευμεσογειακή βλάστηση (υγροφυτική διαδοχή). 

 

Οι τρεις αυξητικοί χώροι είναι Quercetum confertae, Tilio castanetum , Quercetum 

montanum. Ο πρώτος καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση και τους σχετικά ξηρότερους 

σταθμούς. Ο δεύτερος  αντιπροσωπεύει μικτά δάση φυλλοβόλων πλατύφυλλων που 

συντίθεται από Castanea vesca, Tilia argentea, Quercus conferta, Ostrya carpinifolia, Carpinus 

betulus , Fraxinus ornus κλπ.και εμφανίζεται κατά νησίδες στις υγρότερες βόρειες εκθέσεις 

και σε απότομες κλίσεις. Τέλος ο τρίτος εμφανίζεται στην ανώτερη περιοχή της υποζώνης και 

αποτελείται από δάση Quercus cerris, Quercus petraea. 

 

Άλλα είδη που απαντώνται διάσπαρτα στην περιοχή είναι Κουτσουπιά (Cercis siliquatrum), 

Σφένδαμος (Acer spp.), Πτελέα (Ulmus campestris), Ροβίνια (Robinia psedoacacia), Κέλτις 

(Celtis australis), Γκορτσιά (Pyrus amyglaliformis) κ.α. 

 

Στον υπόροφο απαντούνται  βάτα (Rubus spp.) και καλαμιές δημιουργώντας αδιαπέραστους 

φυσικούς φράκτες. Η χορτολιβαδική σύνθεση αποτελείται επίσης από φυτικά είδη της 

οικογένειας των Αγρωστωδών (Graminae) , Σύνθετων (Compositae) και Ρανουνγκουλιδών 

(Rununculaceae).  

 

 7. Πανίδα 

Γενικά η πανίδας της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από είδη που απαντώνται σε 

ημιορεινές περιοχές με μικρό ενδιαίτημα και μικρή παρουσία μεγάλων θηλαστικών. Στην 

περιοχή παρατηρήθηκαν: Αγριογούρουνα, Σκίουρος (Sciurus vulgaris L.), Aλεπού (Vulpes 

vulpes L.), Nυφίτσα (Mustela nivalis), Xελώνα κοινή (Testudo hermanni), Σκαντζόχοιρος 

(Erinaceus concolor), Σαύρα (Lacerta graeca), Οχιά (Vipera ammodytes), Τσαλαπετεινός 

(Upupa epops) κ.α. 

 

8. Κίνδυνοι 
Ιδιαίτεροι κίνδυνοι δεν έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή μελέτης.  

Αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης  πυρκαγιάς δεν υπάρχει λόγω των μικροκλιματικών 

συνθηκών με την προϋπόθεση όμως να διατηρείται ο υπόροφος καθαρός από ξερή οργανική 

ύλη και απορρίμματα. 

Οι κίνδυνοι από ανεμορριψίες και χιονοθλασίες είναι αμελητέοι. 

Κίνδυνοι από βοσκή, κλαδονομή-λαθρουλοτομία-εκχερσώσεις, κυνήγι δεν υπάρχουν.   

Ζημιές από εκτεταμένες προσβολές εντόμων ή μυκήτων δεν έχουν παρατηρηθεί, χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι υπάρχει εφησυχασμός ως προς την παρακολούθηση προσβολών ξυλοφάγα 

έντομα κ.α.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να υπάρχει στη διάρκεια του χρόνου, διότι κάτω από κατάλληλες 

συνθήκες πιθανόν να υπάρξουν ενδείξεις χαλαρότητας και αποδόμησης του μητρικού 

πετρώματος (οφιόλιθοι). 



 

9. Οικολογική  Φάση 

Χαρακτήρας βιοκλίματος: Έντονο  μεσο-μεσογειακό, με αριθμό βιολογικώς ξηρών ημερών 

κατά τη θερμή και ξηρά περίοδο μεταξύ  75 και 100 ημερών. 

Βιοκλιματικός όροφος: Ύφυγρος με χειμώνα ψυχρό    

 

B. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ κλπ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
Στην υπό μελέτη (Καλονέρι) περιοχή δεν υπάρχουν Αρχαιολογικοί, Ιστορικοί ή Θρησκευτικοί 

χώροι.  

Στην Δημοτική Ενότητα Φαλώρειας ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται ΒΔ του 

οικισμού Μεγάρχης στο λόφο «Στούμπος» όπου υπάρχουν ογκόλιθοι από το κάστρο της 

αρχαίας πόλης Φαλώρειας. Εντός του κάστρου βρέθηκαν πήλινα ειδώλια ζώων που 

χρονολογούνται πριν τον 4ο και μερικά πριν τον 5ο  π.Χ. αιώνα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Ι.Ν. Αγ. Κων/νου & Ελένης στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο, ο οποίος 

χτίστηκε το 1804 με δαπάνες της Κυρά – Βασιλικής, συζύγου του Αλή Πασά, τα αρχοντικά 

των Παπαγεωργίου και Σκρέκα τσιφλικάδων του 19 ου αιώνα στη Μεγάρχη, Το δημοτικό 

σχολείο Διαλεχτού χτισμένο από τον Ανδρέα Συγγρό  τον 19ο αιώνα, Το καμπαναριό στο 

Διαλεχτό από το 1780. Γεωλογικό μνημείο αποτελεί το σπήλαιο με σταλακτίτες και 

σταλαγμίτες στην περιοχή Ανταλλάξιμων  Μεγάρχης.  

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ 
Η σημερινή κατάσταση του χώρου αυτού χαρακτηρίζεται από υπολειτουργία, γίνεται όμως 

προσπάθεια αναβάθμισης και καλύτερης αξιοποίησης του χώρου ώστε να αποκτήσει 

δυναμική  για αναψυχή. Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει σημαντική ετήσια προσέλευση κατά 

τον εσπερινό παραμονή και ανήμερα της εορτής του παρεκκλησίου Πέτρου & Παύλου. 

Χρησιμοποιείται δε περιορισμένα και ως χώρος αναψυχής χωρίς να διαθέτει τις 

απαιτούμενες διευκολύνσεις.  

 

Παράλληλα η νέα διάσταση και η σημασία των δασικών εκτάσεων που χαρακτηρίζονται ως 

περιαστικές, δημιουργεί νέες προοπτικές και υποχρεώσεις και  προδιαγράφει μια 

διαφορετική θεώρηση σχετικά με την διαχείριση και αξιοποίηση παρόμοιων χώρων.  

 

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
Ο Οικισμός Καλονερίου   είναι άμεσα προσεγγίσιμος καθώς συνδέεται με ασφαλτοστρωμένο 

δρόμο (στενό σε κάποια σημεία) από την Μεγάρχη  που είναι η έδρα της τοπικής κοινότητας, 

μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρχης – Καλονερίου. Μέσα στον οικισμό υπάρχει δίκτυο 

ασφαλτοστρωμένων δημοτικών οδών και την ευρύτερη περιοχή διατρέχει δίκτυο αγροτικής 

οδοποιίας.  

Από την πόλη των Τρικάλων η προσέγγιση γίνεται μέσω της επαρχιακής οδού Τρικάλων – 

Περιστέρας μέχρι την Μεγάρχη και από εκεί μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρχης – 

Καλονερίου. 

Η απόσταση δεν χαρακτηρίζεται απαγορευτική καθώς η περιοχή  είναι σε θέση να προσφέρει 

ταυτόχρονα χώρο για ήπιες αθλητικές δραστηριότητες, αναψυχή, απόλαυση του τοπίου, 

περιβαλλοντική εκπαίδευση.  

Άρα η επικοινωνία του χώρου με τα μικρά αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής και με το 

μεγάλο αστικό κέντρο του Νομού (πόλη των Τρικάλων) πραγματοποιείται από ένα μέτριο 

οδικό δίκτυο ασφαλτοστρωμένων οδών που εξασφαλίζουν την πρόσβαση. 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τα Μετέωρα (μνημείο παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς), τη Θεόπετρα (προϊστορικό σπήλαιο) και άλλα σημεία έλξης 

εποχιακού, θρησκευτικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 



 

 

Γ. ΤΟΠΙΟ 
Η περιοχή διαθέτει τα τυπικά χαρακτηριστικά του τοπίου των ημιορεινών εκτάσεων της 

Θεσσαλίας, όπου κυριαρχεί λοφώδες ανάγλυφο, η μορφή και η εικόνα του οποίου 

διαφοροποιείται ανάλογα με την εποχή του χρόνου.  

 

Ενδιαφέροντα σημεία της προσλαμβάνουσας εικόνας του τοπίου αποτελεί  η εναλλαγή των 

μικρών γεωργικών εκτάσεων που τα όριά τους ακολουθούν τη μορφή των υδρογραφικών 

δικτύων. Η παρουσία του νερού δημιουργεί πλούσια υδρόφιλη βλάστηση, η οποία λειτουργεί 

ως τόσο ως καταφύγιο των ειδών της άγριας πανίδας (βιότοποι) όσο και προστατευτικά των 

καλλιεργειών από ανέμους, βόσκηση κλπ. 

Η δασική βλάστηση είναι παρούσα τόσο κατά τη διαδρομή όσο και γύρω από τον οικισμό. Τα 

διάκενα που υπάρχουν στη διάρθρωση της βλάστησης, δημιουργούν αντιθέσεις ευχάριστες 

στην αισθητική, αλλά και στην οικολογία του τοπίου. Οι γραμμές που σχηματίζονται στα 

σημεία επαφής της βλάστησης με το γυμνό έδαφος έχουν γενικά τη χαμηλότερη οπτική 

τρωτότητα. Ένα τέτοιο τοπίο είναι δεδομένο ότι τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες 

θα προσφέρει στους επισκέπτες ηρεμία και ψυχική ευεξία. 

Η παρουσία της κτηνοτροφίας στην περιοχή είναι εμφανής. Το  ανάγλυφο, τα διάκενα και η 

παρουσία ημιφυσικής βλάστησης της περιοχής μελέτης αποτέλεσαν καθοριστικούς 

παράγοντες για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στο πέρασμα των χρόνων. Την εικόνα του 

τοπίου συμπληρώνουν τα περιφερόμενα παραγωγικά ζώα ελευθέρας βοσκής και τα 

χαρακτηριστικά πρόχειρα καταλύματα.  

Οι οικισμοί της περιοχής μελέτης διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των τυπικών αγροτικών 

οικισμών του σύγχρονου Θεσσαλικού ημιορεινού χώρου. 

Γενικά πρόκειται για ένα εναλλασσόμενο τοπίο, από γεωργικές και δασικές εκτάσεις,  

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Πληθυσμός- Ανάλυση    
Ο πληθυσμός ο οποίος επισκέπτεται το χώρο είναι αστικός και αγροτικός της περιοχής του 

Δήμου Τρικκαίων αλλά και των γειτονικών Δήμων αλλά και ο οποίος κατάγεται από την 

περιοχή και την επισκέπτεται τους καλοκαιρινούς μήνες και τις γιορτές.  

Η περίοδος χρήσης αφορά όλη τη διάρκεια του χρόνου, με έμφαση βέβαια την εαρινή και τη 

θερινή περίοδο δηλαδή για περισσότερους από έξι μήνες. Ο στατιστικός πληθυσμός του 

Δήμου Τρικκαίων ανέρχεται σε 77.143 κατοίκους (ΕΣΥΕ 2011). Οι μόνιμοι κάτοικοι του 

οικισμού ανέρχονται σε 180 άτομα. Τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός υπολογίζεται σε 

250 άτομα Ο ενεργός πληθυσμός για αναψυχή για το Δήμο Τρικκαίων υπολογίζεται άνω των 

20.000 ατόμων. 

Η χρήση του χώρου απευθύνεται στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής που λόγω της 

απόστασης από τα γειτονικά κέντρα αλλά  και των αγροτικών πολύωρων ασχολιών δεν τους 

επιτρέπεται τη συχνή μετακίνηση για φυσικό αθλητισμό και αναψυχή. Συγχρόνως 

απευθύνεται στους οι κάτοικους των αστικών κέντρων που διαθέτουν το χρόνο μετακίνησης 

για επίσκεψη οργανωμένων χώρων αναψυχής και αθλοπαιδιών.  

2. Ζήτηση για αναψυχή (ανάγκη, τάσεις) 

Αντίστοιχος με τη ζήτηση όρος και κατά τη γνώμη μας ορθότερος είναι η ανάγκη για 

αναψυχή. Ακριβής εκτίμηση για ανάγκη συγκεκριμένου μεγέθους πληθυσμού ατόμων για 

αναψυχή είναι πρακτικά αδύνατη γιατί η αναψυχή είναι κατεξοχήν ποιοτικό και ψυχολογικό 



 

μέγεθος, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για ζήτηση σε περίοδο αιχμής για τη συγκεκριμένη 

έκταση.  

 

Σήμερα ο επισκέψιμος χώρος περιορίζεται μόνο στο παρεκκλήσι κυρίως κατά τη διάρκεια της 

εορτής των Αποστόλων Πέτρου & Παύλου και κατά τη διάρκεια της Πρωτομαγιάς και του 

καλοκαιριού. Κατά τη διάρκεια της γιορτής υπολογίζεται συνάθροιση 400 ατόμων στον 

ευρύτερο χώρο του παρεκκλησίου. Η ανάγκη εκδηλώθηκε από τους τοπικούς παράγοντες 

καθώς  αποτελούσε πάγιο αίτημα των τελευταίων ετών η επιθυμία για διαμόρφωση και 

ανάδειξη της περιοχής μελέτης, ως χώρου υπαίθριας αναψυχής, περιπάτου και αθλοπαιδιών 

στη φύση. 

 

Προβλέπεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή συνδυαζόμενη με την ομορφιά και την ιστορία του 

Κόζιακα θα τύχει της προτίμησης  για αθλητικές δραστηριότητες (αθλοπαιδιές, περπάτημα) 

από όλες τις ηλικίες, αλλά και για φυσιολατρικές και εκπαιδευτικές (παρατήρηση και 

φωτογράφιση).  Η μελλοντική ζήτηση δηλαδή όπως θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση  

όλων των έργων που προβλέπονται τόσο στην περιοχή μελέτης όσο και στην ευρύτερη 

περιοχή, θα αυξηθεί. Εκτός από μεμονωμένους επισκέπτες ο χώρος θα προσφέρεται για 

εκδρομές σχολείων, συλλόγων κλπ. καθώς θα προσφέρει ποικιλία δραστηριοτήτων, όλες τις 

εποχές του χρόνου με διευκολύνσεις παιχνιδιού, ξεκούρασης, άνεσης και πρόχειρου πικ-νικ. 

 

 Οι δυνατότητες  αναψυχής που θα προσφέρει ο χώρος μετά το πέρας των συγκεκριμένων 

υποδομών που περιλαμβάνει η μελέτη, εκτιμάται ότι  θα καλύψει τη ζήτηση. Οι 

διευκολύνσεις στους επισκέπτες (καθιστικά, τραπεζοκαθίσματα, κιόσκια) προβλέπεται ότι θα 

προσελκύσουν επισκέπτες και ο συνδυασμός με τις άλλες χρήσεις του χώρου (περιπατητικές, 

αθλητικές, εκπαιδευτικές και φυσιολατρικές εκδηλώσεις αναψυχής) θα  έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση της χρήση από επισκέπτες καθώς και της παραμονής τους με ασφάλεια 

(περίφραξη γηπέδων) στο χώρο. 

 

 Η προτεινόμενη επέμβαση αφενός θα διατηρήσει την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος 

και το δασικό χαρακτήρα του, αφ ετέρου δε, θα παρέχονται οι στοιχειώδεις ανέσεις παροχής 

υπηρεσιών και ασφάλεια για τους επισκέπτες.  

 
VI. ΣΥΝΘΕΣΗ 

A. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Ο χώρος σήμερα χρησιμοποιείται μερικώς για  λόγους δασικής αναψυχής καθώς δεν 

υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές, παρά μόνο η ημι-διαμορφωμένη φυσική έκταση για 

παραμονή κοινού γύρω από το παρεκκλήσι. Η μεγάλη διαμορφωμένη ένταση κοντά στο 

παρεκκλήσι όπου πρόκειται να δημιουργηθούν τα χωμάτινα γήπεδα, αποτελεί την ιδανική 

πρόταση αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου.   Η προτεινόμενη επέμβαση όμως θα 

αυξήσει και θα παρατείνει την παραμονή με στοιχειώδη ασφάλεια των επισκεπτών και 

παράλληλα θα βελτιώσει και θα συμπληρώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο χώρο ώστε να 

υπάρχει η σωστή και αειφορική λειτουργία του χώρου και παράλληλα η αέναος ικανοποίηση 

του κοινωνικού συνόλου. 

 

Η προτεινόμενη χρήση του χώρου δεν εμποδίζεται από καμιά δασική δραστηριότητα ούτε 

άλλη ασκούμενη στην ευρύτερη περιοχή δραστηριότητα (γεωργική, κτηνοτροφική κλπ) ενώ 

μπορεί να συνδυαστεί με παρατήρηση και φωτογράφιση βλάστησης (υδροχαρούς και δασική) 

και πουλιών. Επίσης ο χώρος μελέτης δεν φαίνεται να ασκήσει ανταγωνιστική δράση ως προς 

άλλους οργανωμένους χώρους αναψυχής και αθλοπαιδιών.   

 

Επιπλέον οι παρεμβάσεις θα προσδώσουν  στην περιοχή αυξημένο αντιπυρικό χαρακτήρα 

καθώς η πίεση για αναψυχή θα αποτελεί και μέτρο πίεσης για εντονότερο καθαρισμός ξερής 



 

οργανικής ύλης από το Δήμο και εκτενέστερη εποπτεία του χώρου. Παράλληλα αναμένεται να 

ενισχύσει τη φιλοδασική συνείδηση των κατοίκων της γύρω περιοχής οι οποίοι εθελοντικά θα 

ενδιαφερθούν για την προστασία του χώρου για την καλύτερη αξιοποίησή του. 

 

B.  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

1. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Με τις προτεινόμενες επεμβάσεις επιδιώκουμε βελτίωση, αναβάθμιση, και συμπλήρωση των 

υπηρεσιών αναψυχής του χώρου μελέτης. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα βελτιώσουν το περιβάλλον τόσο βιολογικά (φυτεύσεις) 

όσο και τοπιακά (διαμόρφωση γηπέδων σε γυμνή έκταση). Συγχρόνως θα διατηρηθεί ο 

δασικός χαρακτήρας της ευρύτερης περιοχής διότι αποβλέπουμε σε μια αειφορική ποιοτική 

προσφορά του φυσικού περιβάλλοντος.. 

Επίσης με το παρόν έργο στοχεύουμε στην ανάδειξη ακόμη περισσότερο του χώρου  με 

αποτέλεσμα να προσελκύσουμε μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών, από τον σημερινό. 

Πιστεύουμε ότι προσφέροντας κάποιες στοιχειώδεις υποδομές, χωρίς να επηρεαστεί η 

σημερινή μορφή του χώρου, θα αυξηθούν οι επισκέπτες. 

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε το βαθμό αντοχής της δασικής έκτασης σύμφωνα με τις 

δραστηριότητες που προτείνονται στο χώρο. Επειδή για την Ελλάδα δεν υπάρχουν standards, 

χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκά πρότυπα υπολογίζουμε πως η χρήση του χώρου θα είναι 

χαλαρή. 

2. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ 

Η προτεινόμενη κατασκευή επιδιώκεται να είναι  ομαλά ενταγμένη και πλήρως 

προσαρμοσμένη στο περιβάλλον αποτελούμενη από φυσικά υλικά (ξύλο, χώμα), ώστε  

αφενός να διατηρηθεί  ο δασικός χαρακτήρας της περιοχής  και αφετέρου  να παρέχονται οι 

στοιχειώδεις υποδομές παιχνιδιού, ξεκούρασης και ασφάλειας σε επισκέπτες.  Παράλληλα θα 

εμπλουτιστεί η βλάστηση με φύτευση νέων δένδρων σκιάς και εγκατάσταση του 

απαραίτητου  αρδευτικού δικτύου. 

 Η προτεινόμενη επέμβαση σε συνδυασμό με τη χρήση που υπολογίζουμε (χαλαρή), αποτελεί 

μια συντηρητική προσέγγιση γιατί τα προηγούμενα στοιχεία επισκεψιμότητας αφορούν 

λάτρεις της φύσης και περιπατητές και θρησκευτικούς επισκέπτες. Οι διευκολύνσεις που 

προτείνονται για το συγκεκριμένο χώρο αφορούν τη διαμόρφωση μονοπατιών, 

τραπεζόπαγκους πικ-νικ, διάθεση πόσιμου νερού κ.α. με ελαστικότητα και δυνατότητα 

αναπροσαρμογής και τροποποίησης αν μελλοντικά η ζήτηση αυξηθεί, μια που οι παράγοντες 

αναψυχής είναι μεγέθη ασταθή και ευμετάβλητα. 

Ιδιαίτερα θα τονιστεί η ανάγκη κατασκευής μεταλλικής περίφραξης τριών μέτρων στις δυο 

πλευρές των γηπέδων, προσδίδοντας έμφαση στα μέτρα ασφάλειας των επισκεπτών, 

αποφεύγοντας έτσι κάθε πιθανότητα πτώσης από ύψος.  

 Σε ότι αφορά το είδος των διευκολύνσεων προτείνονται αυτές που από την διεθνή 

βιβλιογραφία ενδείκνυνται από το βαθμό χρήσης του χώρου.    

 

Γ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η δημιουργία των χώρων αναψυχής δεν αποβλέπει μόνο στη διευκόλυνση των επισκεπτών 

προκειμένου να περάσουν μια ευχάριστη μέρα σε φυσικό περιβάλλον, αλλά έχει και σαν 

σκοπό τη άθληση και τη δημιουργία κοινής γνώμης ενημέρωσης για τις λειτουργίες του 

περιβάλλοντος και ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας του.  

Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί : 



 

• Ο υπό μελέτη χώρος   θα χρησιμοποιηθεί για εκτόνωση των κατοίκων του 

οικισμού αλλά και των γύρω περιοχών και επισκεπτών σε ένα πολύ καλό εναλλασσόμενο 

δασικό και  αγροτικό περιβάλλον ενώ θα  προσφέρει άνεση, ασφάλεια και ικανοποιητική 

προσέγγιση.  

• Επισημαίνουμε ότι θα συμβάλλει στην  περιβαλλοντικής εκπαίδευσης διότι πέρα 

από την ικανοποίηση των επισκεπτών με την παραμονή τους στην ύπαιθρο, θα αποτελεί την 

πρόκληση για την παρατήρηση και την ανάλυση των φυσικών φαινομένων. 

• Θα συμβάλει στην αντιπυρική προστασία της περιοχής  καθώς η πίεση για 

αναψυχή θα αποτελεί και μέτρο πίεσης για εντονότερο καθαρισμός ξερής οργανικής ύλης και 

εντονότερη εποπτεία του χώρου. 

 

Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στον κάθε επισκέπτη να γνωρίσει άλλη μια πλευρά από την 

πολυποίκιλη του δάσους. 

 

Δ. ΣΗΜΑΝΣΗ 
Προβλέπεται η τοποθέτηση τριών (3) εγχάρακτων πινακίδων από ξύλο καστανιάς για τη 

πληροφόρηση των επισκεπτών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Ε.1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ  
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ  

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ  
ΣΤON OIKIΣΜΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ" 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 69.000,00 € 

 

 
Αριθμός Μελετης: 13 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EΡΓΟΥ 

Α/Α Ειδος εργασίας Α.Τ. 
Κωδικός 

Αναθεώρησης 
Μον. 
Μετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 
Μερική 

  1η-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -

ημιβραχώδες  
 ΟΔΟ Α-2 ΟΔΟ-1123Α m3 906,50 1,70 1.541,05   

2 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 

μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη 

ΟΙΚ 20.05.01 ΟΙΚ -2124 m3 37,50 4,50 168,75   

3 
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως 

Ε4 

ΟΔΟ             Α-
18.1 

ΟΔΟ-1510 m3 323,00 2,50 807,50   

4 
Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών  

δανειοθαλάμον Κατηγορίας Ε4 

ΟΔΟ             Α-
18.2 

ΟΔΟ-1510 m3 459,00 3,60 1.652,40   

5 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ            Α-20 ΟΔΟ -Α-15.30 m3 459,00 1,05 481,95   

6 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως 

στο φρυδι ορυγμάτων 
ΟΔΟ Α-4.3 ΟΔΟ-1220 m3 45,00 8,07 363,15   

7 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με 

μηχανικά μέσα 
ΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ-2171 m3 906,51 0,90 815,86   

8 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΟΔΟ Γ-1.1 ΟΔΟ-3121.Β m
3
 152,00 15,30* 2.325,60   

9 
Βάση οδοστρωσιας μεαβλητου πάχους 

(νταμαρόχωμα) σε γήπεδο 
ΟΔΟ Ν 3211.Β ΟΔΟ 3211 m

3
 128,50 15,20 1.953,20   

  ΣΥΝΟΛΟ 1 10.109,46   

  2η-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ 

10 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 

ΟΙΚ 32.01.04 ΟΙΚ -3213 m3 22,50 90,00 2.025,00   

11 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ    38.03 ΟΙΚ- 3816 m2 125,00 15,70  1.962,50   

12 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος  Β500C 

(S500s) 
ΟΙΚ 38.20.01 ΟΙΚ-3872 kg 1050,00 1,07  1.123,50   

13 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ2'' ΟΙΚ 64.26.03 ΟΙΚ- 6428 m 430,00 12,30  5.289,00   



 

14 Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή ΟΙΚ 64.47 ΟΙΚ- 6447 m2 341,00 2,80 954,80   

15 Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία ΟΙΚ ΣΧΕΤ 51.01 ΟΙΚ 5101 m3 1,40  390,00  546,00   
 

16 
Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας σε δύο 

στρωσεις 
OIK ΣΧΕΤ 51.02 ΟΙΚ 5102 m2 374,30  3,00  1.122,90   

 

17 Τάβλα εγκιβωτισμού πάχους 3εκ. 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ 
52.01.01 

ΟΙΚ 5201 m3 4,40  450,00  1.980,00   
 

18 

Βρύση πλήρους κατασκευής ΟΙΚ ΣΧΕΤ4206 ΟΙΚ4206 

τεμ. 1,00 750,00 750,00   

19 Ξύλινος  κάδος απορρυμάτων ΟΙΚ ΣΧΕΤ 52.41 ΟΙΚ 5241 τεμ 8,00 60,00 480,00   

20 Πινακίδα πληροφοριών από ξυλεία 

καστανιάς 

ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 
55.01.02  ΟΙΚ 5502 

τεμ. 3,00 190,00 570,00   

21 

Εγχάραξη πληροφοριών σε ξύλινη πινακίδα ΟΙΚ ΣΧΕΤ5621.1 ΟΙΚ5617 

τεμ. 3,00 60,00 180,00   

22 Παγκάκια κήπου ΠΡΣ Β10.12 ΟΙΚ 5104 τεμ 6,00 180,00  1.080,00   

23 

Σύνθετος τραπεζοπάγκος 

ΟΙΚ ΣΧΕΤ 
54.80.01.02 ΟΙΚ5621 

τεμ 3,00 400,00 1.200,00   

24 

Κιόσκι από ξυλεία καστανιάς 

ΟΙΚ 
ΣΧΕΤ54.80.02-

Α0 ΟΙΚ5605 

τεμ 1,00 2800,00 2.800,00   

25 Εξοπλισμός γηπέδων ΣΧΕΤ 64.26.03.Α ΟΙΚ- 6428 τεμ. 1,00 900,00 900,00   

  ΣΥΝΟΛΟ 2 22.963,70   

  3η-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

26 
Διάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της 

κονίστρας 
Γ4 ΠΡΣ 1620 m

2
 1836,00 0,25 459,00   

27 
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για 

την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 

χλοοτάπητα 

Γ1 ΠΡΣ 1140 στρ. 1,84 105,00 193,20   

28 

Φίλτρα νερού δίσκων, μεταλλικά, οριζόντια, 

ονομαστικής πίεσης 8 atm, ονομαστικής 

διαμέτρου Φ3'', ενεργής επιφάνειας 1.950 

cm
2
 

Η7.5.2 ΗΛΜ 5 τεμάχιο 1,00 180,00 180,00   

29 Μανόμετρο γλυκερίνης Φ63 Η5.13 ΗΛΜ 31 τεμάχιο 1,00 10,00 10,00   

30 
Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 

atm πλαστική, με μηχανισμό ρύθμισης 

πίεσης, διατομής Φ2'' 

Η9.1.1.8 ΗΛΜ 8 τεμάχιο 1,00 150,00 150,00   



 

31 
Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 

atm πλαστική, με μηχανισμό ρύθμισης 

πίεσης, διατομής Φ1'' 

Η9.1.1.6 ΗΛΜ 8 τεμάχιο 1,00 95,00 95,00   

32 Σωλήνες από PVC 4atm, διατομής Φ50 Η2.1.3 ΗΛΜ 8 m 54,00 1,60 86,40   

33 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, 

διατομής Φ50 
Η1.2.5 ΗΛΜ 8 m 162,00 2,20 356,40   

34 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, 

διατομής Φ63 
Η1.2.6 ΗΛΜ 8 m 54,00 3,20 172,80   

35 
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, 

PN 16 atm, Φ2'' 
Η5.1.6 ΗΛΜ 11 τεμάχιο 3,00 28,00 84,00   

36 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, 

γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 15- 22 m, με 

σώμα ανύψωσης ανοξείδωτο 

Η8.3.5.2 ΗΛΜ 8 τεμάχιο 8,00 90,00 720,00   

37 
Ελαστικά κύπελλα φυσικού χλοοτάπητα για 

εκτοξευτήρες γραναζωτούς 
Η8.3.15.1 ΗΛΜ 8 τεμάχιο 12,00 10,00 120,00   

38 
Μαστοί πολύσπαστοι για μεγάλους 

εκτοξευτήρες, διατομής Φ1'' 
Η8.3.17.1 ΗΛΜ 8 τεμάχιο 12,00 35,00 420,00   

39 
Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 

13,5 atm, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης 

πίεσης, διατομής 2'' 

Η9.1.2.3 ΗΛΜ 8 τεμάχιο 3,00 115,00 345,00   

40 
Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος 

εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6 
Η9.2.5.1 ΗΛΜ 52 τεμάχιο 1,00 200,00 200,00   

41 Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, 

μεταλλικό (διαστάσεων/πάχους 

40x30x20/1,2) 

Η9.2.14.1.1 ΗΛΜ 8 τεμάχιο 1,00 45,00 45,00   

42 Αισθητήρας βροχής Η9.2.11 ΗΛΜ 62 τεμάχιο 1,00 80,00 80,00   

43 
Πλαστικό φρεάτιο ηλετροβανών, 30x40 cm, 

4Η/Β 
Η9.2.13.3 ΗΛΜ 8 τεμάχιο 3,00 25,00 75,00   

44 
Καλώδιο τύπου JIVV-U (NYY) (τύπος 

καλωδίου 7x1,5mm2) 
Η9.2.15.5 ΗΛΜ 47 m 54,00 1,40 75,60   

45 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων 

υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά 

μέσα 

Α10 ΠΡΣ 2111 m 216,00 0,80 172,80   

 46 Δένδρα κατηγορίας Δ5 Δ1.5 ΠΡΣ 5210 τεμ 60,00 45,00  2.700,00   

 47 
Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 

0,50 m 
Ε1.2 ΠΡΣ 5120 τεμ 60,00 1,50  90,00   

 48 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 

23 - 40 lt 
Ε9.7 ΠΡΣ 5210 τεμ 60,00 4,00  240,00   

 49 
Υποστύλωση δένδρου με την αξία του 

πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 

m 

Ε11.1.1 ΠΡΣ 5240 τεμ 60,00 2,50  150,00   



 

 50 
Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών 

Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m 
ΣΤ1.1 ΠΡΣ 5330 τεμ 60,00 0,20  12,00   

  ΣΥΝΟΛΟ 3 7.232,20   

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 40.305,36   

  ΓΕ & ΟΕ 18% 7.254,96   

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 47.560,32   

  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 7.134,05   

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 54.694,37   

  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 950,79 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 55.645,16   

  ΦΠΑ 24% 13.354,84   

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 69.000,00   

 
 
 

Ε.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

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

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

διακήρυξη. 

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

εργασίας και 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. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν 

μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την 

ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή 

διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο 

περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, 

ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι 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 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 λοιπων υλικών, 

σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 

Περιβαλλοντικών Ορων, 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, εξασφάλισης 

ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων 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 Ορους. 

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 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 Εργο, 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)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 

(β)  Οταν 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 Εργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 

ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 

Εργου. 

 

1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε 

κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών 

κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 

κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 

σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

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

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

μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την 

κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 

απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 

βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, 

οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε 

αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 

του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή 

τους από το Εργο.  

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 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  

(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, 

βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 

εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 

επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 

απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 

ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 

σχεδίων λεπτομερειών. 

 

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου 

και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός 

οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι 

δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου 

Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (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 οσο 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. 



 

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 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. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση 

του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται 

στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 

πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά 

όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 

αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

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

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

  

1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 
φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του 
Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα 
πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

 

 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις 

εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του 

Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

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

του Έργου. 

 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

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

μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών 

επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων 

εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε 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.  

• 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) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς 

λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 



 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες 

ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος 

και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες 

ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και 

ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης 

(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο 

φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 

χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που 

ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και 

φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας 

χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με 

Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα 

ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις 

διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 

περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

 
 



 

2.2.3. 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: 

 

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 

 

1,00 

1,40 



 

α/α 
Είδος Συντελεστής 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

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 

 

 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, 

κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα: 

 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 



 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 

2.  Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση 

αυτών (νερόλουστρο) 

3.  Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 

τσιμέντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών 

τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό 

τιμολογείται με το άρθρο 78.05.Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται 

επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, 

μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 

78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα 

παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του 

τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 

 



 

 

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 €/m
3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 

(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 

κλίμακας εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18   

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   

 

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

του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m
3
), κατά 

τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m
3
 κάθε εργασίας, όπως 

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (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, καραμικών πλακιδίων και 

μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 



 

 

 
 

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 

του Εργου. 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, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 

τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

 

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 λοιπων υλικών, σε 

κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 

Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 

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 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. 

 

1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 

εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 

ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς 

και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 

1.5 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 Ορους. 

 

1.6 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. 

 

1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-σκευασμένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτήματων παραγωγής 

θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, 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 Εργο, 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)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 

(β)  Οταν 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. 

 

1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 

μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις 

όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου. 

 

1.9 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 κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 

προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 

(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 

1.10 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.) 

 

1.11 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 Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 

απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο.  



 

 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται 

σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

1.12 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 Εργου προδιαγραφές, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

 

1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 

 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

κλπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 

των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης 

των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 

αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

(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.). 

 

1.14 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 απαιραίτητο 

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. 

 

1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 

αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 

δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της 

οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 

κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 



 

εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 

υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου 

Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 

1.16 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. 

  

1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

 

1.18 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.  

 

1.19 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 των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 

κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.20 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. 

 

1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

 

1.22 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. 

 

1.23 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 Εργου. 

 

1.24 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. 

 

1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με 

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

 

1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 

για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών 



 

κατασκευής του Εργου (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. 

 

1.27 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 αποτέλεμα των παραπάνω εργασιών. 

 

1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 

έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 

προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.29 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 κλπ. 

 

1.30 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. 

 

1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 

Αναδόχου στο 'Εργο 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. 

 

1.32 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. 

 

1.33 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 κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση 

των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 

(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. 

 

1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

 

 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. 



 

 

  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 κλπ 

 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 

στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 

κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 

χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 

ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο. 

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

υπάρχουσα διάμετρος. 

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

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης 
πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 
 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας 
του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης 
ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  
 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

παρόντος Τιμολογίου 

 

 

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 €/m
3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, 

μικρής κλίμακας εκσκαφές) 
  



 

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18   

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   

 

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

του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m
3
), κατά 

τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m
3
 κάθε εργασίας, όπως 

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΔΟ), 

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). 

 

 



 

1.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

 

  

 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) 

 

  

ΟΔΟ Α-2      Γενικές Εκσκαφές σε Έδαφος Γαιώδες-Ημιβραχώδες 

                (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 

 

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

ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως 

πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, 

ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, 

χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε 

εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 

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

σκληρότητας: 

 

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

των πρανών και του πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

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

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

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

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

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

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

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

σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

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

των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο 

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

επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

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

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

διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

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

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

οποιαδήποτε απόσταση. 



 

• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 

κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

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

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

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

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

που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor 

Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

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

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

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

απαίτηση συμπύκνωσης 

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

εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης 

του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  

 

 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 

πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 

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

όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 

οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 

 

 

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

εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 

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

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

Υπηρεσία. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 

   Ολογράφως:ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

   Αριθμητικά:   1,70 ΕΥΡΩ  
  

 
ΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη 
                    

               Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124  

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

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

m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους 

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

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την 

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

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

θεμελίων τεχνικών έργων" 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m
3
) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 

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

 

Ολογράφως: τεσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 



 

 Αριθμητικά:   4,50 ΕΥΡΩ  
 

ΟΔΟ Α-18.1  Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1510 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων 

χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση 

υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ  

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή 

δανειοθαλάμου,  

• η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των 

φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η 

απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  

• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων  

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 

εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων". 

 

Ολογράφως: δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά:   2,50 ΕΥΡΩ  
 

ΟΔΟ Α-18.2  Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1510 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων 

χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση 

υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ  

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή 

δανειοθαλάμου,  

• η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των 

φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η 

απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  

• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων  

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 

εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων". 

 

Ολογράφως: τρία  ευρώ και εξήντα  λεπτά 

 Αριθμητικά:   3,60 ΕΥΡΩ  

 



 

ΟΔΟ Α-20   Κατασκευή Επιχωμάτων  

 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530) 

 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο 

καθαρισμό του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, 

σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων" 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού 

συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία 

θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας 

που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified 

κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην 

μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.  

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό 

συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά 

την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

• Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% 

της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα 

ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" 

επιφάνεια. 

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία 

τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

• Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 

επιχώματος . 

• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή 

διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών 

επιχωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από 

χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών 

μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών 

μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα 

οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 

• Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, 

Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

• Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών   

• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   

 

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

 

Ολογράφως: ένα  ευρώ και πέντε  λεπτά 

 Αριθμητικά:   1,05 ΕΥΡΩ  
 

ΟΔΟ Α-4.3  Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων 

 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1220) 



 

 

Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής, μεμονωμένα και ανεξάρτητα από 

τις γενικές εκσκαφές της οδού, σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι υφισταμένων 

ορυγμάτων οποιουδήποτε ύψους, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε 

απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η εκσκαφή με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο, 

• η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 

απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη  

• η κατασκευή προσπελάσεων και η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου 

 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των 

εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

 

Ολογράφως: οκτώ ευρώ και επτά λεπτά 

 Αριθμητικά:   8,07 ΕΥΡΩ  
 
 

ΟΙΚ 20.30  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 

 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως 

προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m
3
) σε όγκο ορύγματος. 

  

Ολογράφως: εννενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά:   0,90  ΕΥΡΩ  
  

ΟΔΟ Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

             

              (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β) 
 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων 

από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου 

πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας 

κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 

από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την 

κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους  

 

 Ολογράφως: Δέκα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά 



 

 Αριθμητικά:   15,30 ΕΥΡΩ  
 

 
ΟΔΟ Ν 3211.Β Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (νταμαρόχωμα) 

             

                 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟΝ-3211.Β) 
 

Για την πλήρη κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωμάτων μεταβλητού πάχους από 

νταμαρόχωμα, μέγιστου συμπυκνωμένου πάχους στρώσης ίσου προς 0,1 μ., ανεξάρτητα 

από τη μορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, μετά 

της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και των λοιπών 

απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

του εργου, με τις φορτοεκφορτωσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο 

φορτοεκφορτωσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβροχής και πλήρους κυλίνδρωσης, 

ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 

υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με 

την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε διατομές 

πριν και μετά την κατασκευή των έργων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου πλήρους κατασκευής βάσης  μεταβλητού 

πάχους, μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε αποσταση.  
 

 Ολογράφως: Δέκα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά 

 Αριθμητικά:   15,20 ΕΥΡΩ  

 32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

 

ΟΙΚ 32.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού  

 

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. 

 



 

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). 

 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 

κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα 

με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 

  

ΟΙΚ 32.02.4 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  

  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m
3
). 

 

  Ολογράφως: ενενήντα ευρώ  

   Αριθμητικά:   90,00 ΕΥΡΩ  
 

38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ  

ΟΙΚ 38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

 



 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816  

 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, 

στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, 

αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο 

εργασίας, 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 (m
2
) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

 

Ολογράφως:δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 Αριθμητικά:   15,70 ΕΥΡΩ  
 

ΟΙΚ 38.20  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 

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 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  
(mm

2
) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  √  √  19,6 0,154 



 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm

2
) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,5  √  √  23,8 0,187 

6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 

6,5  √  √  33,2 0,260 

7,0  √  √  38,5 0,302 

7,5  √  √  44,2 0,347 

8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 

10,0 √  √  √ 78,5 0,617 

12,0 √  √  √ 113 0,888 

14,0 √  √  √ 154 1,21 

16,0 √  √  √ 201 1,58 

18,0 √     254 2,00 

20,0 √     314 2,47 

22,0 √     380 2,98 

25,0 √     491 3,85 

28,0 √     616 4,83 

32,0 √     804 6,31 

40,0 √     1257 9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, 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. 

• 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. 

 

ΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

  Ολογράφως: ένα ευρώ και δεκατρία λεπτά 

   Αριθμητικά:   1,13ΕΥΡΩ  
 

 
ΟΙΚ 64.26.03 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 2 " 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428 

 



 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή 

επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και 

τοποθέτηση.  

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 

 
Ολογράφως: δώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά 

   Αριθμητικά:   12,30 ΕΥΡΩ  
 

 
ΟΙΚ 64.47  Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6447  

 

Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m2 από σύρμα 

κυματοειδές (κατσαρό), τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτων.  

 

Ολογράφως: δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 

   Αριθμητικά:   2,80  ΕΥΡΩ  
 

ΟΙΚ ΣΧΕΤ Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία 

   51.01        Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5101  

 

Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία καστανιάς διαμέτρου 7 έως 8 εκ. για στερέωση 

οποιονδήποτε κατασκευών (θεμελίων κ.λ.π.) με καθορισμένες διαστάσεις. 

Περιλαμβάνεται η αποφλοίωση, το πελέκημα, η εύθυνση και μόρφωση της αιχμής και η 

εργασία πλήρους κατασκευής(μικροϋλικά, γωνίες κ.λ.π.) καθώς και η έμπηξη ξύλινων 

πασάλων καστανιάς  μήκους 0,50μ. τετραγωνικής διατομής 4εκ.  ανά 1,00μ. σε βάθος 

10εκ για την στερέωση των ταβλών εγκιβωτισμού του δαπέδου ασφαλείας χωμάτινου 

διαδρόμου.    

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m
3
) 

 

Ολογράφως: τριακόσια ενενήντα  ευρώ  

 Αριθμητικά:   390,00 ΕΥΡΩ  
 

ΣΧΕΤ ΟΙΚ 51.02  Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας σε δύο στρώσεις 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5102  

 

Επάλειψη ξυλείας με θερμό μείγμα πίσσας πλήρως ομογενοποιημένο (κατράμωμα) 

αποτελούμενο ενδεικτικά από 8 μέρη υγροπίσσας (black), 7 μέρη πίσσας, 3 μέρη 

κολοφωνίου και 2 μέρη ανθέων θείου, σε δυο (2) στρώσεις συνολικού ελάχιστου πάχους 

2 mm με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους επαλείψης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) 

 

Ολογράφως: τρια ευρώ  

 Αριθμητικά:   3,00 ΕΥΡΩ  
  



 

ΣΧΕΤ ΟΙΚ Τάβλα εγκιβωτισμού πάχους 3εκ.   

52.01.01      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5201 

 
 Τάβλα ευρωπαϊκής ξυλείας, για εγκιβωτισμό της τελικής στρώσης του χωμάτινου 

διαδρόμου από χρώμα κοκκινωπής απόχρωσης πάχους 3 εκ. και πλάτους 0,10μ. δεμένη 

και στερεωμένη σε πακτωμένο πάσσαλο.   

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται υλικά, τοποθέτηση, στερέωση χωρίς την προμήθεια των 

πασσάλων  

 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m
2
) πλήρους τοποθετημένης κατασκευής .  

 

Ολογράφως: τετρακόσια πενήντα ευρώ  

   Αριθμητικά:   450,00 ΕΥΡΩ  

ΟΙΚ ΣΧΕΤ 42.06  Βρύση Πλήρους Κατασκευής 

 
                   (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4206 100% ) 

 

Βρύση πλήρους κατασκευής, υλικά και εργασία. 

Δηλαδή εκσκαφή και κατασκευή της βρύσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, χαμηλού ψους 

(0,90 μ πάνω από την επιφάνεια του εδάφους) και επενδεδυμένη σύμφωνα με τις οδηγίες 

και τα σχέδια της Υπηρεσίας μαζί με την πλήρη κατασκευή αναγκαίων εγκαταστάσεων 

ύδρευσης-αποχέτευσης  σωλήνες, κρουνός κλπ)και τη σύνδεση με τα αντίστοιχα δίκτυα. 

Για την καλή λειτουργία της βρύσης θα χρησιμοποιηθεί μπουτόν, ενώ η πλήρης 

κατασκευή εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης του νερού θα γίνουν με όλες τις 

απαιτούμενες εργασίες για αποφυγή λίμνασης νερών, σύμφωνα με τα σχέδια και τις 

οδηγίες της Επίβλεψης. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: επτακόσια πενήντα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 Αριθμητικά:   750,00 ΕΥΡΩ  
 

ΟΙΚ ΣΧΕΤ 52.41   Ξύλινος κάδος απορριμμάτων 
 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5241) 

 

Ξύλινος κάδος απορριμμάτων διαστάσεων 40εκ μήκους, 30 εκ πλάτους και ύψους 50 εκ., 

αποτελούμενος από επένδυση ξύλινων λωρίδων καστανιάς πάχους 2 εκ και ύψους 

50εκ.Με βαφή όλων των ξύλινων στοιχείων με βαφή —Γύπου GLOU, μυκητοκτόνα με 

χρώμα νερού απόχρωσης καστανιάς σε δύο— στρώσεις και δύο στρώσεις βερνίκι 

θαλάσσης τύπου LEON. Η όλη κατασκευή στηρίζεται σε μια κάθετη ξύλινη κολόνα η οποία 

πισσάρεται στο κάτω μέρος και πακτώνεται στο έδαφος με σκυρόδεμα. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και μικρουλικών επί τόπου του έργου 

και η εργασία για την πλήρη κατασκευή και εγκατάσταση του παραπάνω κάδου, για 

παράδοση και πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης και οι 

προεργασίες που απαιτούνται (εκσκαφή, καθαρισμός, πάκτωση κ.τ.λ.). 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

Ολογράφως: εξήντα  ευρώ  

 Αριθμητικά:   60,00 ΕΥΡΩ  
  

ΟΙΚ ΣΧΕΤ55.01.02      Πινακίδα πληροφοριών από ξυλεία καστανιάς 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5502) 

 



 

Πινακίδα πληροφοριών για την αναγνώριση του χώρου και τη διέλευση της κινήσεως των 

επισκεπτών, από ξυλεία καστανιάς, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, 

διαστάσεων και σχήματος σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, στηριζόμενη σε ξύλινους 

στύλους, μετά της κατεργασίας και βαφή όλων των ξύλινων στοιχείων με βαφή τύπου 

GLOU, μυκητοκτόνα με χρώμα νερού απόχρωσης καστανιάς σε δύο στρώσεις και δύο 

στρώσεις βερνίκι θαλάσσης τύπου LEON, εξαιρουμένης της εγχάραξης των πληροφοριών. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη όλων των υλικών, δηλ. ξύλου πινακίδων, κορμών 

στερέωσης πινακίδων, ή στύλων σιδηρών μετά των συνδέσμων (σιδηρών ή ορειχάλκινων) 

για την σύνδεση των των ξύλων και την στερέωση των , χρωμάτων και των απαιτούμενων 

εργασιών για την κατασκευή και στερέωση των πινακίδων,εκσκαφή και σκυρόδεμα για τις 

βάσεις στερέωσης, υλικά και μικρουλικά επί τόπου του έργου. 

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας μετά του κορμού ή στύλου στερέωσης (τεμ). 

 
Ολογράφως: εκατόν ενενήντα ευρώ  

   Αριθμητικά:   190,00 ΕΥΡΩ  
 
 

ΟΙΚ ΣΧΕΤ56.21.1    Εγχάραξη πληροφοριών σε ξύλινη πινακίδα 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617) 

Εγχάραξη πληροφοριών (χαρακτήρων, σχημάτων, συμβόλων κλπ) με οποιαδήποτε 

εργαλείο ή μέσον επί ξύλινων πινακίδων, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα του 

Τιμολογίου, ελαχίστου βάθους 5 mm και σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η απαιτούμενη εργασία εγχάραξης. 

Τιμή εγχάραξης ανά πινακίδα(τεμ) 

Ολογράφως: εξήντα ευρώ  

 Αριθμητικά: 60,00 ΕΥΡΩ  
           

ΠΡΣ Β10.12   Παγκάκια κήπου 
 

  Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104 

 

Παγκάκια κήπου με σκελετό από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα Φ 2", βαρέως τύπου, 

διαμορφωμένο σε κουρμπαδόρο και κάθισμα και πλάτη από τρεις δοκίδες από συνθετική 

ξυλεία, τυπικών διαστάσεων 180 x 10 x 4,5 cm, επιστρωμένες με υδατοδιαλυτό χρώμα.  

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

Ολογράφως: εκατόν ογδόντα ευρώ   
Αριθμητικώς : 180,00 ΕΥΡΩ 

 
 

         ΟΙΚ ΣΧΕΤ54.80.01.02   Σύνθετος τραπεζοπάγκος 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621) 

 

Σύνθετος τραπεζοπάγκος από ξυλεία καστανιάς μήκους 2,50μ, πλάτους 0,90μ , ύψους 0,74μ 

και συνολικού πλάτους 1,75μ. Με βαφή όλων των ξύλινων στοιχείων με βαφή τύπου GLOU, 

μυκητοκτόνα με χρώμα νερού απόχρωσης καστανιάς σε δύο στρώσεις και δύο στρώσεις 

βερνίκι θαλάσσης τύπου LEON. Η στερέωσή του στο έδαφος γίνεται με σιδηρογωνιές 

πακτωμένες σε τσιμέντο σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια. 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα, τοποθέτηση, στερέωση και εργασία 

πλήρους κατασκευής.  

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως τοποθετημένου σύνθετου 

 



 

             Ολογράφως: τετρακόσια ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

                    Αριθμητικά:   400,00 ΕΥΡΩ  
 

ΟΙΚ ΣΧΕΤ 54.80.02    Κιόσκι από ξυλεία καστανιάς  

 

 

Κιόσκι από ξυλεία καστανιάς (συμπεριλαμβανομένου και των ξυλινων εκρεμμων 

καθισμάτων), σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια κ της επίβλεψης, με επιστέγαση από 

ασφαλτοπίλημα μετά της κατεργασίας και βαφή ξύλινων στοιχείων με βαφή τύπου GLOU, 

μυκητοκτόνα με χρώμα νερού απόχρωσης και στρώσεις και δύο στρώσεις βερνίκι θαλάσσης 

τύπου LEON, σύμφωνα με τις ισχύουσ προδιαγραφές. Η στερέωσή του γίνεται στο έδαφος 

με σιδηρογωνιές πακτωμένες σε σκυρόδεμα. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, 

ικριώματα, τοποθέτηση, στερέωση και εργ ασίες κατασκευής. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρους τοποθετημένης κατασκευής. 

 

Ολογράφως: δυο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ  

 Αριθμητικά:   2.800,00 ΕΥΡΩ  
 
 

ΟΙΚ ΣΧΕΤ 64.26.03Α Εξοπλισμός γηπέδου 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428 

 

Εξοπλισμός γηπέδων , έτοιμος για χρήση, τοποθετημένα στην αντίστοιχη βάση τους, με 

το δίχτυ της σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης και τους ισχύοντες 

κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας (Ι.Η.Α.). Με όλα τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια, 

αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης 

κατασκευή και τοποθέτηση.  

 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

 

Ολογράφως: ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 Αριθμητικά:   900,00 ΕΥΡΩ  

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

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. 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 
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λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

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.  

1.2 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. 

1.3 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. 

1.4 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. 

1.5 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.  

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. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 

μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

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 
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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.  

1.8 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.) 

1.9 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. 

1.10 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  

1.11 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),  

(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.). 

1.12 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 
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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. 

1.13 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]),  

1.14 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. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

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.  

1.17 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 των επιφανειακών, υπογείων και 

πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 

περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

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. 

1.20 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. 

1.21 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. 

1.22 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. 

1.23 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 
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(πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως 

αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

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. 

1.25 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. 

1.26 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. 

1.27 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: 

(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. 

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: 

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

διάμετρος. 

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

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

τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια 

συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 

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

συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

Τιμολογίου. 

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

υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 

πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 ΠΡΣ Γ4               ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΣΤΡΑΣ 
 

Άρθρο Αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 

 

Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος 

κηπευτικού χώματος - άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία της 

κονίστρας, στην αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί,  χειρονακτικά με 

χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-

05-02-03.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων 

και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
): 0,25 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 ΠΡΣ Γ1              ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
 

Άρθρο Αναθεώρησης: Πρς 1140 

 

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού 

(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική 

ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την 

φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων 

και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 

 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.): 105,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ 
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ΠΡΣ Η7.5.2  ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΔΙΣΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 8 atm, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ  
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 3'', ΕΝΕΡΓΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1.950 cm

2
 

 

Άρθρο Αναθεώρησης: Ηλμ 5 

 

Φίλτρα νερού δίσκων, μεταλλικά, με εποξειδική βαφή ή γαλβανισμένα, οριζόντια, φλαντζωτά ή με 

σπείρωμα, με βανάκι καθαρισμού και υποδοχές μανομέτρου στην είσοδο και έξοδο, ονομαστικής πίεσης 

8 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 

τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-

08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 180,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ 

 

ΠΡΣ Η5.13  ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63 
Αρθρο Αναθεωρησης: Ηλμ 31 

Μανόμετρο γλυκερίνης, Φ 63 mm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 

μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 10,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ 

 

ΠΡΣ Η9.1.1.8 ΒΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), ΡΝ 10 atm, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  
                         ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ 2'' 
 

Άρθρο Αναθεώρησης: Ηλμ 8 

 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 

μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο 

(actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.  

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 

και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 150,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 

ΠΡΣ Η9.1.1.6 ΒΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), ΡΝ 10 atm, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  
                         ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ 1'' 
 

Άρθρο Αναθεώρησης: Ηλμ 8 

 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 

μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο 

(actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.  

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 

και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 95,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 ΠΡΣ Η2.1.3 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ PVC 4 atm, ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ50 
 

Αρθρο Αναθεωρησης: Ηλμ 8 

 

Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1256, ονομαστικής πίεσης 4 atm, με κεφαλή σύνδεσης, 

εγκατεστημένος σε υπόγειες διαβάσεις, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σωλήνων, των 

απαιτουμένων μικροϋλικών σύνδεσης, του οδηγού από γαλβανισμένο σύρμα (όταν απαιτείται) και η 
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εργασία εγκατάστασης σε υπόγειες διαβάσεις σωλήνων άρδευσης ή καλωδίων. Δεν περιλαμβάνεται ο 

εγκιβωτισμός των σωλήνων. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m): 1,60 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΕΝΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

ΠΡΣ Η1.2.5 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ 10 atm, ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ50 
 

Άρθρο Αναθεώρησης: Ηλμ 8 

 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 

12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην 

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και 

μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε 

τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-08-01-00.   

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m): 2,20 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΔΥΟ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

ΠΡΣ Η1.2.6 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ 10 atm, ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ63 
 

Άρθρο Αναθεώρησης: Ηλμ 8 

 

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 

12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην 

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και 

μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε 

τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-08-01-00.  

  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m): 3,20 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

ΠΡΣ Η5.1.6 ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ, ΚΟΧΛΙΩΤΟΙ, ΡΝ 16 atm, Φ 2'' 
 

Άρθρο Αναθεώρησης: Ηλμ 11 

 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 

σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 28,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ 

 

 ΠΡΣ Η8.3.5.2 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΙ, ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ, ΑΚΤΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 15-22 m, ΜΕ ΣΩΜΑ  
                         ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
 

Άρθρο Αναθεώρησης: Ηλμ 8 

 

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 15-22 m, 1'' BSP, 

με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και σώμα 

ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο. 

 

Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης 

(εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 

δοκιμών σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 90,00 ΕΥΡΩ 
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ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

 
ΠΡΣ Η8.3.15.1 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΥΣ 
 

Άρθρο Αναθεώρησης: Ηλμ 8 

 

Ελαστικά κύπελλα φυσικού χλοοτάπητα για εκτοξευτήρες μεγάλων αποστάσεων, ενσωματωμένα ή 

πρόσθετα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 10,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ 

 

 

ΠΡΣ Η8.3.17.1 ΜΑΣΤΟΙ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ 1'' 
 

Άρθρο Αναθεώρησης: Ηλμ 8 

 

Μαστοί πολύσπαστοι για μεγάλους εκτοξευτήρες, επί τόπου, με τα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης, 

τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. για πλήρη λειτουργία. Σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 35,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

ΠΡΣ Η9.1.2.3 ΒΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), ΡΝ 13,5 atm, ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ 2'' 
 

Άρθρο Αναθεώρησης: Ηλμ 8 

 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ονομ. πίεσης 13,5 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 13,5 

atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο 

(actuator) 24 V / AC.  

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 

και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 115,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 

 

 ΠΡΣ Η9.2.5.1 ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ Η/Β 4-6 
 

Άρθρο Αναθεώρησης: Ηλμ 52 

 

Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων 

προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και 

πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή 

κεντρικής ηλεκτροβάνας και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας.  

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με τα πάσης φύσεως εξαρτήματά του καθώς και 

εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 200,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ 

 

 

 

 

ΠΡΣ Η9.2.14.1.1 ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (διαστάσεων/πάχους 40x30x20/1,2) 
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Άρθρο Αναθεώρησης: Ηλμ 8 

 

Στεγανό κουτί προγραμματιστών, μεταλλικό, για τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης 

κλπ,  με πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, με αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης 

εξαρτημάτων, με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού 

προστασίας τουλάχιστον  ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή 

αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης. 

Στεγανό κουτί για προγραμματιστές και  τα μικροϋλικά  επί τόπου με την εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

     

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.):  45,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

ΠΡΣ Η9.2.11 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ 
 

Άρθρο Αναθεώρησης: Ηλμ 62 

 
Αισθητήρας βροχής (rain sensor) με τα καλώδια και λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης, το εγχειρίδιο 

χρήσεως/λειτουργίας, πλήρως εγκατεστημένος και δοκιμασμένος. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 80,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΟΓΔΟΝΤΑ 

 

ΠΡΣ Η9.2.13.3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ, διαστάσεων 30x40 cm, 4Η/Β 
 

Άρθρο Αναθεώρησης: Ηλμ 8 

 
Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και 

στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών 

για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την 

στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη 

απαραίτητη εργασία). 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 25,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

 

 
ΠΡΣ Η9.2.15.5 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ JIVV-U (NYY) (ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 7x1,5mm2) 
 

Άρθρο Αναθεώρησης: Ηλμ 47 

 
Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με την εργασία 

πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m): 1,40 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΕΝΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

ΠΡΣ Α10 ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 

Άρθρο Αναθεώρησης: Πρς 2111 

 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (με σταλακτηφόρους 

ή εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούμενο βάθος, με χρήση μηχανικών μέσων (π.χ. 

αυτοφερόμενης καδένας, αυλακωτήρα κλπ). 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m): 0,80 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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ΠΡΣ Δ1.5 ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ5 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210 

 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 

τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 

μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 

μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων 

σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-

09-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 45,00 ΕΥΡΩ 

 

ΕΥΡΩ:ΣΑΡΑΝΤΑΠΕΝΤΕ   

 

ΠΡΣ Ε1.2    Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός 

 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5120 

 
Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των 

υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-

01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 1,50 ευρώ 

 

Ολογράφως ΕΥΡΩ: ένα και πενήντα λεπτά    

 

ΠΡΣ Ε9.7     Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210 

 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού 

στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του 

χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με 

κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των 

υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ):4,00ΕΥΡΩ 

Ολογράφως ΕΥΡΩ: τέσσερα     

 

ΠΡΣ Ε11.1.1 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5240 

 

Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-

09-00 . Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού 

στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή 

του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή 

του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ):2,50 ΕΥΡΩ 

 

Ολογράφως ΕΥΡΩ: δυο και πενήντα λεπτά       
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ΠΡΣ ΣΤ1.1  Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5330 

 

Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του εδάφους γύρω από 

τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του 

απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 0,20 ΕΥΡΩ  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: είκοσι λεπτά      

 
 
   Τρίκαλα. 27-4-2018 

 

Συντάχθηκε                                         Ελέγχθηκε                                           Θεωρήθηκε 
                Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ                          Η Δ/ντρια Τ.Υ.& Π. 
           
 

  Αικατερίνη Παπαδούλη                      Θεοδώρα Σαργιώτη                                Φανή Τσαπάλα-Βαρδούλη                                  
Δασολόγος Π.Ε. με Α’ βαθμου          Πολ/κος Μηχ/κος με Α’ Βαθμό                 Αρχ. Μηχ/κός με Α’ Βαθμό   
 

 

 

 

  Μαργαρίτα Αρτοπούλου 
Πολ.  Μηχ/κός  Τ.Ε  με Β’ βαθμου 

 
 
 
 
 


