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1. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

1.1 Γενικά 
Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται βασικές οδηγίες σύνταξης άρθρων τιµολογίου, οι οποίες, σε συνδυασµό µε τα 
υποδείγµατα σχετικών άρθρων (βλ. παρ. 2.2) και του πρότυπου προϋπολογισµού, θα υποβοηθήσουν τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες στη σύνταξη ορθών και πλήρων τιµολογίων µελέτης και προσφοράς. 

1.2  Βήµατα υλοποίησης 

1.2.1 Κωδικοποίηση 
Η κωδικοποίηση των άρθρων γίνεται µε βάση τον κωδικό της αντίστοιχης οµάδας της ΓΤΣΥ, στην οποία προδια-
γράφονται οι εργασίες του εκάστοτε άρθρου τιµολογίου και µε περαιτέρω αρίθµηση κατ’ αύξοντα αριθµό, στις πε-
ριπτώσεις που απαιτείται περαιτέρω ανάλυση από αυτήν της ΓΤΣΥ για να περιγραφούν οι παράγοντες που επη-
ρεάζουν την τιµή µονάδος του άρθρου (είδος και ποιότητα υλικού, χαρακτηριστικά και διαστάσεις κατασκευής κτλ.) 
ή/και να περιληφθούν εναλλακτικοί τρόποι επιµέτρησης. Έτσι π.χ. η κατηγορία «Άοπλα και οπλισµένα σκυροδέµα-
τα» της ΓΤΣΥ µε κωδικό 341, αναλύεται στα άρθρα 341.1 έως 341.18 για να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές ποιό-
τητες και σκυροδέµατος αλλά και το είδος της κατασκευής (π.χ. οχετοί, φρεάτια, γέφυρες κτλ.). 

1.2.2 Αναθεώρηση 
Εφόσον το συντασσόµενο άρθρο ταυτίζεται ή είναι παρόµοιο µε σχετικό άρθρο των υφιστάµενων επίσηµων περι-
γραφικών και αναλυτικών τιµολογίων (Αναλύσεις Τιµών), τότε το εν λόγω άρθρο χρησιµοποιείται για την αναθεώ-
ρηση της τιµής µονάδος του συντασσόµενου άρθρου. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να γίνει πλήρης ανάλυση της 
κοστολογικής διάρθρωσης του συντασσόµενου άρθρου στις επί µέρους εργασίες του και καθορισµός της ποσο-
στιαίας συµµετοχής κάθε επί µέρους εργασίας στη διαµόρφωση της τιµής µονάδας του συντασσόµενου άρθρου. 
Έτσι η αναθεώρηση θα γίνει µε το αντίστοιχο ποσοστό τιµών µονάδος υφιστάµενων ή παραπλήσιων άρθρων των 
βασικών επί µέρους εργασιών. 

1.2.3 Περιεχόµενο 
Το περιεχόµενο των άρθρων πρέπει να είναι λιτό και περιεκτικό µε σύντοµη αναφορά µόνο στα στοιχεία εκείνα που 
καθορίζουν την κοστολογική διάρθρωση και κατ’ επέκταση την τιµή µονάδας του άρθρου (είδος και ποιότητα υλι-
κού κτλ.). Σχετικά µε τις προδιαγραφές εργασιών, δοκιµών και ελέγχων, προµέτρησης κτλ. αρκεί η αναφορά στη 
ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. Τέλος αναγράφεται ολόγραφα και αριθµητικά η τιµή µονάδας του άρθρου σε ΕΥΡΩ, στρογγυ-
λοποιηµένη σε δύο δεκαδικά ψηφία. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα σχετικά παραδείγµατα άρθρων αναφέρθηκαν ενδεικτικά και κάποιες από τις επί µέρους 
εργασίες κάθε άρθρου. Αυτό έγινε µε σκοπό να λειτουργήσει σαν ένα µεταβατικό στάδιο µεταξύ του παλαιού και 
νέου (προτεινόµενου) τρόπου σύνταξης άρθρων. 

1.3 Επισηµάνσεις - προτάσεις 
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω επισηµαίνεται ότι τα άρθρα τιµολογίου πρέπει: 
• να είναι λιτά και περιεκτικά, 
• να περιέχουν µόνο τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κοστολογική τους διάρθρωση και όχι τεχνικές λεπτο-

µέρειες της εργασίας, δεδοµένου ότι όλο το «τεχνικό» τµήµα της εργασίας, µαζί µε τις αναγκαίες δοκιµές και 
ελέγχους περιγράφεται στη Γενική και Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι, µε την ύπαρξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος προτεινόµενων προτύπων τευ-
χών (εν προκειµένω ΓΤΣΥ, ΕΤΣΥ και προϋπολογισµού), εφόσον αυτά τύχουν γενικής αποδοχής, καθίσταται περιτ-
τή η ανάγκη ύπαρξης του τιµολογίου ως χωριστού τεύχους δηµοπράτησης.  Και τούτο, διότι ότι όλη η αναγκαία 
πληροφορία περιέχεται, αθροιστικά, στα ανωτέρω τεύχη. Τέλος, η συµπλήρωση των τιµών µονάδας ολογράφως 
µπορεί να γίνεται απ’ ευθείας στον προϋπολογισµό, όπως συµβαίνει και διεθνώς. 

1.4 ∆οµή 
Το προτεινόµενο Περιγραφικό Τιµολόγιο περιλαµβάνει τις παρακάτω έξι (6) ενδεικτικά αναφερόµενες ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, σύµφωνα και µε τη σχετική διάρθρωση των υπολοίπων τευχών κατά τη σύµβαση: 
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1η ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΓΕΝΙΚΑ (ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ, 
ΚΤΛ.) 

2η ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 
3η ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 
4η ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
5η ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 
6η ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ (Η/Μ κτλ.) 
Οι εργασίες κάθε συγκεκριµένου έργου αναλύονται περαιτέρω στον προϋπολογισµό και το τιµολόγιο, ανάλογα µε 
τη διάρθρωσή τους.  Για παράδειγµα, σε ένα κτιριακό έργο οι υπόψη ανάλυση µπορεί να είναι: 
• Χωµατουργικά 
• Σκυροδέµατα 
• Τοιχοποιίες 
• Ξυλουργικά 
• Μεταλλουργικά  
• Επιστρώσεις – επενδύσεις – επιστεγάσεις 
• Υαλουργικά 
• Επιχρίσµατα  
• Χρωµατισµοί  
• Μονώσεις 
• Υδραυλικά, αποχέτευση 
• Κεντρική θέρµανση 
• Ηλεκτρολογικά  
• Πυρασφάλεια 
• Ανελκυστήρες 
Στους γενικούς όρους του Περιγραφικού Τιµολογίου εντάσσεται αυτούσια η παράγραφος 100.4 «Περιλαµβανόµε-
νες δαπάνες» των Γενικών Όρων της ΓΤΣΥ για λόγους πληρότητας και συµβατότητας µε τα χρησιµοποιούµενα 
σήµερα περιγραφικά τιµολόγια. Η άποψη του Συµβούλου είναι ότι, εφόσον είναι επιθυµητή η υπενθύµιση της υπό-
ψη παραγράφου, αυτή θα πρέπει να γίνεται µε παραποµπή στη ΓΤΣΥ χωρίς επανάληψη εδώ.  Με την επικρατού-
σα σήµερα πρακτική η υπόψη παράγραφος εντάσσεται στο Περιγραφικό Τιµολόγιο, οπότε οι όποιες τυχόν αλλαγές 
στο περιεχόµενο της προαναφερόµενης παραγράφου της ΓΤΣΥ εννοείται ότι θα πρέπει να µεταφέρονται και στο 
ακόλουθο κείµενο. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

2.1.1 Αντικείµενο 
Αντικείµενο του παρόντος Περιγραφικού Τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, µε τις οποί-
ες θα εκτελεσθεί το Έργο. 
Το παρόν Τιµολόγιο περιλαµβάνει τις παρακάτω έξι (6) ενδεικτικά αναφερόµενες ΟΜΑ∆ΕΣ ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑ-
ΣΙΩΝ, σύµφωνα και µε τη σχετική διάρθρωση των υπολοίπων τευχών κατά τη σύµβαση: 

1η ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΓΕΝΙΚΑ (ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ, 
ΚΤΛ.) 

2η ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 
3η ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 
4η ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
5η ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 
6η ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ (Η/Μ κτλ.) 

2.1.2 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 
(α) Στις τιµές µονάδας όλων των εργασιών περιλαµβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν κατονοµάζεται 

ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
(β) Σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο, µνηµονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για απλή διευκρίνιση του 

όρου «κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση περιλαµβάνονται στις τιµές µο-
νάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν γίνεται ρητή αναφορά περί του αντιθέτου στις επί µέρους εργασίες (βλ. 
ΓΤΣΥ, παρ. 100.1). 
- Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισµό από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις και 

οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη δηµοπράτηση και εκτέλεση του έρ-
γου. 

- Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή/και αποθήκευσης, φύλαξης, ε-
πεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων 
και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκ-
φορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων / προσωπικού και άλλων µηχανικών µέσων, εξο-
πλισµού και προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες και λοιπές καθυστερή-
σεις φορτοεκφόρτωσης και µεταφορών, περιλαµβανοµένων των δαπανών λόγω φθοράς και αποµείω-
σης των υλικών γενικά.  Επίσης περιλαµβάνονται οι κάθε είδους µετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις, µε-
ταφορές, απώλειες χρόνου κτλ. κάθε είδους µεταφορικών και λοιπών µέσων, εξοπλισµού και προσω-
πικού, µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παρα-
πάνω, των περισσευµάτων ή/και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών στους κα-
τάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη και των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιο-
ρισµών, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του 
έργου. 

- Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών επιβα-
ρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία, του κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύ-
νοντος το έργο προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανη-
µάτων, συνεργείων κτλ., ηµεδαπού ή αλλοδαπού, εργαζόµενου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός 
και εκτός Ελλάδος). 

- Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, οργάνωσης, 
διαρρύθµισης κτλ. των εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των παροχών νερού, η-
λεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, των σχετικών συνδέσεων, των εγκαταστάσεων 
γραφείων του Αναδόχου, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 
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- Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώ-
ρου σε βαθµό αποδεκτό από τον Εργοδότη. 

- Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την εκτέλεση ελέγχων και 
δοκιµών τόσο στο εργοταξιακό εργαστήριο όσο και σε άλλα εργαστήρια, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στους όρους δηµοπράτησης. 

- Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης(εων) προκατασκευασµένων στοιχείων, που κατα-
σκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου 
χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοη-
θητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κτλ., όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των δαπα-
νών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελι-
κής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκα-
ταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από τον 
Εργοδότη, για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµο-
σίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
για την κατασκευή. 

- Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, εγκατα-
στάσεων κτλ.) καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµο-
πράτησης του έργου. 

- Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις και το προ-
σωπικό του εργοταξίου, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και τα οριζόµενα στο Φάκελο Υγιεινής 
και Ασφάλειας του έργου. 

- Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα 
ΓΤΣΥ, στην ΕΤΣΥ, στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και στο Πρόγραµµα Ποιότητας του έργου, 
όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού 
ελέγχου, περιλαµβάνονται και τυχόν κάθε είδους "δοκιµαστικά τµήµατα" που προβλέπονται στους ό-
ρους δηµοπράτησης (µε τις µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κτλ.). 

- Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, 
η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, 
η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση 
του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυ-
χόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσι-
µα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κτλ.  Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν τόσο τα µηχανήµατα που θα χρησιµο-
ποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων, 
έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων 
σε περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

- Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων µηχανηµάτων και προσωπικού 
εκτέλεσης των έργων, µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωµένων εµποδίων 
στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεµβάσεων των 
αρµοδίων για τα εµπόδια αυτά φορέων (ΥΠ.ΠΟ., ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις / Εται-
ρείες Ύδρευσης - Αποχέτευσης κτλ.), καθώς και λόγω της κατασκευής των έργων κατά φάσεις από τη 
συνάντηση των παραπάνω εµποδίων και των συνεπαγόµενων δυσχερειών που θα προκύψουν από τη 
διατήρηση της υπάρχουσας κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού 
γενικά. 

- Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτοµερειακών σχεδίων του έργου «εκ κατασκευής» ή 
«ως κατεσκευάσθη» (as-built drawings) για όλες τις κατασκευές και τις λοιπές συνθήκες που διαµορ-
φώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό. 

- Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών,  για την αντιµετώπιση 
όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών. 

- Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
του Εργοδότη και τους ισχύοντες κανονισµούς δηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το έρ-
γο συγχρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταµεία και λοιπά χρηµατοδοτικά µέσα της Ε.Ε. 
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- Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλ-
λαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η απόδοση, µετά το τέλος 
των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια. 

- Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων 
κτλ., για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

- Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών κτιρίων ή λοιπών έργων και εγκατα-
στάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

- Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των κάθε είδους εργο-
ταξιακών οδών, καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης αναγκαίων χώρων για την εναπό-
θεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευµάτων κτλ. 

- Οι δαπάνες των πάσης φύσεως µελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στα συµβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο. 

- Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώ-
λυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά, ό-
πως π.χ.: 
- Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους µικρότερου των 5,0 m. που τυ-

χόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και πεζών, εφόσον δεν 
είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις αρµόδιες Αρχές ή/και τον Εργοδότη, να γίνει εκτροπή της κυκλο-
φορίας σε άλλες διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγµάτων σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης. 

- Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του Εργοδό-
τη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και αµαξοστοιχιών στον ευρύ-
τερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή η τοποθέτηση περίφραξης, 
η καθηµερινή κάλυψη των ορυγµάτων, η ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγµάτων, ώστε να 
παρέχουν ασφάλεια των διακινουµένων, η ενηµέρωση του κοινού, η σήµανση, σηµατοδότηση και 
εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφο-
ρίας κτλ., καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των ανωτέρω εγκαταστάσεων µετά την πε-
ραίωση των εργασιών. 

- Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του 
έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση 
και αποµάκρυνσή τους. 

- Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον 
χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προ-
βληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων  θα φέρει, τόσο αστι-
κά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.  

- Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, εγκατάστασης 
χωροσταθµικών αφετηριών (repers) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν 
αµείβονται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, η σύνταξη µελετών εφαρµογής, 
κατασκευαστικών σχεδίων και συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του 
έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων 
που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλια, υδάτινοι 
ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κτλ. 

- Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έρ-
γων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοι-
χείων και η σύνταξη των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, καθώς και η επαλήθευση των 
στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις. 

- Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση 
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που 
αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους συναρµόδιους φορείς. 

- Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις 
επ' αυτών, όπως π.χ. πικούνισµα, σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και µεταφορά των προϊόντων που 
παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ. 
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- Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έρ-
γων, για τη σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ' αυτά. 

- Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία 
και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου. 

(γ) Στις τιµές µονάδας δεν περιλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για Όφελος (Ο.Ε.) του Ανα-
δόχου. Παροµοίως δεν περιέχεται στις τιµές του τιµολογίου η αναθεώρηση των τιµών της συµβατικής αξίας 
εκτέλεσης του έργου που προκύπτει µε βάση τις κείµενες διατάξεις. 

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

(ε) Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουµένων από τα συµβατικά τεύχη, όπως π.χ. 
υπερεκσκαφές, πρόσθετο πάχος οδοστρωσίας, επί πλέον όγκος σκυροδέµατος κτλ., ο Ανάδοχος δεν δικαι-
ούται ουδεµίας αποζηµίωσης και οι εργασίες αυτές δεν αποτελούν βάση για αιτιάσεις εκ µέρους του Αναδό-
χου µε σκοπό την πληρωµή τους ή την παροχή παράτασης προθεσµίας, εκτός αν οι επί πλέον εργασίες ε-
κτελούνται κατ’ εντολή της Υπηρεσίας.  Η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουµένων, έστω και εν 
γνώσει της Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της, δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως αποδοχή της Υπηρεσίας για την 
πληρωµή τους.  Τουναντίον, εφόσον η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουµένων αποβαίνει, κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας, σε βάρος της ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου ή/και του σκοπού που αυτό εξυπη-
ρετεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του να προβεί σε κατάλληλη κατά περί-
πτωση αποκατάσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Ενδεικτικά άρθρα Περιγραφικού Τιµολογίου 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-Στ.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/ /EPX/TD-St.0.DOC Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 7 από 22 Έκδοση : 0 

 

2.2 ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.2.1 1η ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  ΓΕΝΙΚΑ (ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ, 
ΚΤΛ.) 

 
Άρθρο 122: Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1220) 
Για ένα κυβικό µέτρο εκσκαφής θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε εί-
δους (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., κτλ.) και διερευνητικών τοµών για τον εντοπισµό αγωγών Ο.Κ.Ω. µαζί 
µε την τυχόν κατασκευή στοών κτλ., σε κάθε είδους έδαφος και για οποιοδήποτε βάθος, ανεξάρτητα από τη χρήση 
ή όχι εκρηκτικών υλών, που θα εκτελεσθούν εν ξηρώ ή µέσα στο νερό, µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο ή ακόµα και 
µε τα χέρια, περιλαµβανοµένης της δαπάνης αντλήσεων και αντιµετώπισης των κάθε είδους επιφανειακών και υ-
πόγειων νερών, της δαπάνης των κάθε είδους απαιτουµένων αντιστηρίξεων παρειών, της µόρφωσης του πυθµένα 
και τµήµατος των παρειών αυτού ώστε να µπορούν να χρησιµεύσουν για την διάστρωση σκυροδέµατος για την 
εκσκαφή ή/και αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών, των φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου και µεταφοράς σε 
οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιοδήποτε µέσο, για αποµάκρυνση προς οριστική απόθεση ή προσωρινή από-
θεση στην περιοχή του έργου (µε την εν συνεχεία αποκοµιδή αυτών και την οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατα-
σκευής επιχωµάτων του έργου) ή απ' ευθείας οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωµάτων του έργου ή 
απόθεση παρά το σκάµµα για την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του 
τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού ή απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών κτλ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση του όγκου των εκσκαφών θα γίνει σε κυβικά µέτρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την Ε-
ΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά κυβικό µέτρο εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 261.2: ∆ιάτρηση πασσάλων 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2730Α) 

Για την πλήρη κατασκευή διάτρησης ενός µέτρου πασσάλου, σε κάθε είδους έδαφος, καθώς και διαµέσου κάθε 
είδους επιχώµατος, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τρέχοντα µέτρα έτοιµης διάτρησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τρέχον µέτρο έτοιµης διάτρησης πασσάλου διαµέτρου Ø………: 
(Ολόγραφα):  
(Αριθµητικά):   
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τρέχον µέτρο έτοιµης διάτρησης πασσάλου διαµέτρου Ø………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τρέχον µέτρο έτοιµης διάτρησης πασσάλου διαµέτρου Ø………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 341.7: Σκυρόδεµα C20/25 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2541) 

Κατασκευή σκυροδέµατος από θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου κατάλληλης κοκκοµετρίας και διαστάσεων µέγι-
στου κόκκου µε κατάλληλο τύπο και κατηγορία αντοχής τσιµέντου στην αναγκαία ποσότητα, τυχόν κάθε είδους 
αναγκαία πρόσθετα (ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά, κτλ.) για κάθε είδους, ο-
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ποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους, τεχνικά έργα και για οποιαδήποτε µέθοδο κατασκευής των έργων, δηλ., για 
την προµήθεια των υλικών επί τόπου των έργων και εκτέλεση των εργασιών µε την δαπάνη προµήθειας (χρήσης), 
τοποθέτησης και αποµάκρυνσης των αναγκαίων ικριωµάτων και ξυλοτύπων, σύµφωνα µε τη χρησιµοποιούµενη 
µέθοδο κατασκευής των έργων, περιλαµβανοµένης της δαπάνης των κάθε είδους µηχανηµάτων, παραγωγής, µε-
ταφοράς, άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασµού κτλ., και της δαπάνης µερικής ή/και ολικής απώλειας των σωµάτων 
διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, περιλαµβανοµένων των ανηγµένων δαπανών 
των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος, δειγµατοληψιών, ελέγχων και δοκιµών κτλ., σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα πλήρως περαιωµένης κατασκευής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και 
την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος κατηγορίας ………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος κατηγορίας ………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος κατηγορίας ………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 360: Σιδηρές Κατασκευές 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6751) 

Για την πλήρη κατασκευή πάσης φύσεως σιδηρών κατασκευών, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, 
δηλαδή για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των έργων, επεξεργασία, συναρµολόγηση, συγκόλληση, τοποθέ-
τηση, αντιδιαβρωτική προστασία κτλ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε χιλιόγραµµα πλήρως περαιωµένης κατασκευής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και 
την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά χιλιόγραµµο πλήρως περαιωµένης κατασκευής:  
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 380.1: Πατητά επιχρίσµατα 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6403) 

Για την κατασκευή επιχρίσµατος πατητού, πάχους 1,5 cm, µε τσιµεντοκονίαµα περιεκτικότητας των 650 kg τσιµέ-
ντου κοινού (ελληνικού τύπου), σε εξωτερικές επιφάνειες θολωτών οχετών ή/και άλλων έργων και κατά τα λοιπά 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικά επιχρισµένης επιφάνειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικά επιχρισµένης επιφάνειας: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
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2.2.2 2η ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 
 

Άρθρο 141.2: Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1620) 

Για την πλήρη κατασκευή ενός κυβικού µέτρου πλήρωσης νησίδων κόµβων, επιφανειών δηµιουργίας πράσινου, 
από κατάλληλη φυτική γη, περιλαµβανοµένης της δαπάνης προµήθειας της κατάλληλης φυτικής γης, φορτοεκφορ-
τώσεων, χαµένου χρόνου και µεταφοράς αυτής από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση της οριστικής τοποθέτησής 
της (ανεξάρτητα από τον αριθµό των φορτοεκφορτώσεων και των ενδιάµεσων αποθέσεων, και από το είδος του 
µεταφορικού µέσου), προετοιµασίας της επιφάνειας στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί, τοποθέτησης, διάστρω-
σης, αποµάκρυνσης ξένων σωµάτων, ελαφράς συµπύκνωσης της φυτικής γης, συντήρησης αυτής µέχρι και ένα 
χρόνο από την προσωρινή παραλαβή και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Σαν συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής, που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο 
συντήρησης, µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών και σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα ανωτέρω. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα έτοιµης πλήρωσης νησίδων κτλ. µε φυτικές γαίες, µε λήψη αρχικών και τε-
λικών διατοµών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά κυβικό µέτρο έτοιµης πλήρωσης νησίδων κτλ., µε φυτικές γαίες: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 242.2: Πρόχυτα κράσπεδα από άοπλο σκυρόδεµα 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2921) 

Για την προµήθεια, µεταφορά ανεξαρτήτως απόστασης, µέσου και διαδροµής µεταφοράς, επί τόπου του έργου και 
τοποθέτηση στις προβλεπόµενες θέσεις πρόχυτων κρασπέδων από άοπλο σκυρόδεµα C16/20, διαστάσεων σύµ-
φωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, περιλαµβανόµενων και των δαπανών κατασκευής της στρώσης έ-
δρασης των κρασπέδων και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τρέχοντα µέτρα πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τρέχον µέτρο πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 572: Πινακίδες κατακόρυφης σήµανσης ρυθµιστικές και αναγγελίας κινδύνου 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

Για µια πινακίδα ρυθµιστική (Ρ) της κυκλοφορίας ή αναγγελίας κινδύνου (Κ) κατά τα ισχύοντα πρότυπα του Υ∆Ε 
και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριµένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπολοίπων ό-
ρων δηµοπράτησης, δηλαδή για τη δαπάνη προµήθειας ή κατασκευής της πινακίδας (υλικά και εργασία) µε τα ειδι-
κά εξαρτήµατα κοχλιοφόρους ήλους κτλ. για τη σύνδεση της πινακίδας µε το στύλο, τη µεταφορά επί τόπου του 
έργου όλων των απαιτουµένων υλικών µε τις απαιτούµενες συσκευασίες, φορτοεκφόρτωσης κτλ. τη σύνδεση της 
πινακίδας σε οποιοδήποτε είδος στύλου, καθώς και οποιασδήποτε άλλης απαιτούµενης δαπάνης, για πλήρως τε-
λειωµένη εργασία κατασκευής της πινακίδας και τοποθέτησής της στο στύλο. 
Οι πινακίδες θα κατασκευασθούν, σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε χρησιµοποίηση, στα αντανακλαστικά τµήµατά 
τους, µεµβράνης υψηλής αντανακλαστικότητας, τύπου ΙΙ, σύµφωνα µε την προδιαγραφή Σ-311 του ΥΠΕΧΩ∆Ε και 
κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τεµάχια έτοιµων τοποθετηµένων πινακίδων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την 
ΕΤΣΥ. 
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Άρθρο 572.1.2: Πινακίδες (Κ) και (Ρ) «µικρού µεγέθους» µε αντανακλαστική µεµβράνη τύπου ΙΙ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

(1) Για µια πινακίδα απλής όψης, αναγγελίας κινδύνου, (τριγωνική) πλευράς 0,60 m, υψηλής αντανακλαστικότη-
τας, σύµφωνα µε τα παραπάνω που θα είναι σύµφωνη, κατά τα λοιπά, µε τις προδιαγραφές για αντανακλα-
στικές πινακίδες επικίνδυνων θέσεων. 

(2) Για µια πινακίδα απλής όψης, ρυθµιστικής της κυκλοφορίας, υψηλής αντανακλαστικότητας, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, που είναι σύµφωνη, κατά τα λοιπά, µε τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθµι-
στικές της κυκλοφορίας, διαστάσεων όπως κατωτέρω: 
i. Για σχήµα τριγωνικό (Ρ-1), µήκος πλευράς 0,60 m 
ii. Για σχήµα κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2), µήκος πλευράς 0,247 m 
iii. Για σχήµα εξάγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,40 m 
iv. Για σχήµα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,45 m 
v. Για σχήµα κυκλικό διαµέτρου 0,45 m. 

Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεµάχιο έτοιµης τοποθετηµένης πινακίδας: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 572.4.3: Πληροφοριακές πινακίδες (Πρ) και (Π) µε αντανακλαστική µεµβράνη τύπου ΙΙ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

Για την προµήθεια (ή κατασκευή), τοποθέτηση κτλ. ενός τετραγωνικού µέτρου πληροφοριακής πινακίδας πλήρως 
αντανακλαστικής, υψηλής αντανακλαστικότητας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ, δηλαδή για 
τη δαπάνη προµήθειας ή κατασκευής της πινακίδας (υλικά και εργασία) µε τα ειδικά εξαρτήµατα και κοχλιοφόρους 
ήλους ανάρτησης της πινακίδας, για την µεταφορά επί τόπου του έργου όλων των απαιτουµένων υλικών, µε φορ-
τοεκφορτώσεις, πλάγιες µεταφορές κτλ. την συναρµολόγηση της πινακίδας σε οποιοδήποτε είδος στήριξης, καθώς 
και οποιασδήποτε άλλης απαιτούµενης δαπάνης για πλήρως τελειωµένη εργασία κατασκευής και στερέωσης της 
πινακίδας σε στύλο ή γέφυρα σήµανσης. 
Στο παρόν άρθρο υπάγεται η προµήθεια ή οι εργασίες κατασκευής πληροφοριακών πινακίδων υψηλής αντανα-
κλαστικότητας που θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω και σύµφωνα µε τα ακόλουθα και κατά τα λοι-
πά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ: 
(1) Η γραφή θα είναι από αντανακλαστική µεµβράνη ΤΥΠΟΥ ΙΙ, σύµφωνα µε την προδιαγραφή Σ-311 του Υ-

ΠΕΧΩ∆Ε. 
(2) Το υπόβαθρο θα είναι χρώµατος µπλε από αντανακλαστική µεµβράνη ΤΥΠΟΥ Ι της προδιαγραφής Σ-311 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
(3) Το πάχος της γραφής θα είναι το προδιαγραφόµενο στην κοινή Απόφαση Α6/0/1/118/27-6-74 (ΦΕΚ 676/Β). 
(4) Τα µελανά σύµβολα θα είναι από µη αντανακλαστική µεµβράνη, σύµφωνα µε την προδιαγραφή Σ-310 του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Η επιµέτρηση θα γίνει ανά τετραγωνικό µέτρο έτοιµης τοποθετηµένης πληροφοριακής πινακίδας πλήρως αντανα-
κλαστικής, υψηλής αντανακλαστικότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τετραγωνικό µέτρο έτοιµης τοποθετηµένης πινακίδας: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 581: Στηθαία ασφαλείας οδών 
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ή κατασκευή επιτόπου του έργου στηθαίων ασφαλείας οδών, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει ανά τρέχον µέτρο µήκους πλήρως κατασκευασµένου ή έτοιµου τοποθετηµένου στηθαίου 
ασφαλείας οδού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
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Άρθρο 581.1.1: Μονόπλευρο µεταλλικό στηθαίο τύπου ΜΜ/1,33/0,65/ΠΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 

Για ένα τρέχον µέτρο µονόπλευρου στηθαίου ασφαλείας οδού από χαλύβδινη λαµαρίνα διπλής αυλάκωσης (διατο-
µής W) στηριζόµενο ανά 1,33 m επί χαλύβδινων ορθοστατών διατοµής «U», διαστάσεων 120 cm x 55 cm x 5 cm 
µήκους 0,65 m µε πλάκα έδρασης και απλό χαλύβδινο παρέµβληµα διατοµής «U», διαστάσεων 50 cm x 65 cm x 3 
cm και µήκους 306 cm, δηλαδή για την προµήθεια όλων των αναγκαίων υλικών, την επί τόπου του έργου µεταφο-
ρά κτλ. αυτών, τη συναρµολόγηση, την τοποθέτηση και πάκτωση και προστασία αυτών από σκωρίαση δια θερµού 
γαλβανίσµατος και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τρέχον µέτρο µήκους κατασκευασµένου ή τοποθετηµένου στηθαίου ασφαλείας: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 581.6.1: Αµφίπλευρο στηθαίο από σκυρόδεµα τύπου ΑΣ/0,81 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

Για ένα τρέχον µέτρο µήκους αµφίπλευρου στηθαίου ασφαλείας οδού από σκυρόδεµα που κατασκευάζεται, ανάλο-
γα µε το στηθαίο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τα στηθαία θα παρακολουθούν το γεωµετρικό σχήµα της οδού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδη-
γίες της Υπηρεσίας και στην τιµή και πληρωµή θα περιλαµβάνονται και οι οποιεσδήποτε σχετικές δαπάνες (όπως 
π.χ. η διαµόρφωση των άκρων των στηθαίων). 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων, ανάλογα µε τον τύπο του στηθαίου, υλικών επί 
τόπου του έργου (υλικά σκυροδέµατος και σιδηροπλισµού, τα αντανακλαστικά τραπεζοειδούς ή κυκλικής µορφής 
µε αντανακλαστικά στοιχεία από υάλινα φακίδια στεγανοποιηµένα και τοποθετηµένα σε πλαστική βάση που στε-
ρεώνεται πάνω σε µεταλλικό έλασµα διαστάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ), η τοποθέτη-
ση του σιδηροπλισµού και η διάστρωση του σκυροδέµατος µε χρήσεις ειδικού µηχανήµατος ολισθαίνοντος σιδηρό-
τυπου ή µε χρήση ξυλοτύπων (όπως ορίζεται στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ) και η προστασία αυτού µετά τη σκυροδέτη-
ση (συντήρηση) και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Στο παρόν άρθρο υπάγονται οι εργασίες κατασκευής αµφίπλευρου στηθαίου ασφαλείας οδού από σκυρόδεµα τύ-
που New Jersey «συνήθους ύψους» (0,81 m) µε επιφανειακά τελειώµατα τύπου Γ, περιλαµβανοµένης της δαπά-
νης του προβλεπόµενου σιδηροπλισµού, αλλά µη περιλαµβανοµένης της δαπάνης της τυχόν κατασκευής θεµελί-
ωσης, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω. 
Η επιµέτρηση θα γίνει ανά τρέχον µέτρο µήκους πλήρως κατασκευασµένου στηθαίου ασφαλείας οδού, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τρέχον µέτρο µήκους κατασκευασµένου στηθαίου ασφαλείας: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

2.2.3 3η ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

Άρθρο 161.4: Οπλισµένοι δονητικοί ή φυγοκεντρικοί τσιµεντοσωλήνες κατηγορίας (σειράς) 150 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6731) 

Για ένα µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους αγωγού αποχέτευσης οµβρίων από οπλισµένους τσιµεντοσωλήνες 
της σειράς 150, δονητικούς ή φυγοκεντρικούς, δηλαδή για την προµήθεια των τσιµεντοσωλήνων και των αναγκαί-
ων ειδικών τεµαχίων και συνδέσµων, τις φορτοεκφορτώσεις και τους χαµένους χρόνους, τη µεταφορά επί τόπου 
του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιοδήποτε µέσο, την προσέγγιση, τοποθέτηση και σύνδεση των 
σωλήνων µεταξύ τους και µε τα ειδικά τεµάχια και τα φρεάτια, τη διενέργεια όλων των αναγκαίων ελέγχων κτλ., 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τρέχοντα µέτρα πραγµατικού αξονικού µήκους πλήρως περαιωµένων τσιµεντοσωλήνων, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
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Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τρέχον µέτρο πλήρως περαιωµένου τσιµεντοσωλήνα διαµέτρου Ø………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τρέχον µέτρο πλήρως περαιωµένου τσιµεντοσωλήνα διαµέτρου Ø………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τρέχον µέτρο πλήρως περαιωµένου τσιµεντοσωλήνα διαµέτρου Ø………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 200.1.1: Πλήρωση τάφρων µε υλικό φίλτρου σε στρώσεις µεταβλητού πάχους 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2815) 

Για την πλήρωση τάφρων αποστράγγισης µε κατάλληλο υλικό φίλτρου σε στρώσεις µεταβλητού πάχους, δηλαδή 
για την προµήθεια ή/και την παραγωγή του υλικού του φίλτρου, τη φορτοεκφόρτωση, το χαµένο χρόνο φορτοεκ-
φορτώσεων και τη µεταφορά των παραπάνω υλικών επί τόπου των έργων µε οποιοδήποτε µέσο και από οποια-
δήποτε απόσταση, τη διάστρωση, διαβροχή και συµπύκνωση κατά στρώσεις µέγιστου πάχους 0,15 m, την προ-
µήθεια του νερού διαβροχής, την κατασκευή (από συνεκτικό υλικό) της τυχόν αναγκαίας στρώσης (µε ελάχιστο 
πάχος 0,20 m) προστασίας του φίλτρου από διήθηση επιφανειακού ύδατος κτλ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα έτοιµης πλήρωσης τάφρου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την 
ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά κυβικό µέτρο έτοιµης πλήρωσης: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 
 

Άρθρο 220.2: Παραγωγικές υδρογεωτρήσεις 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7112) 

Για την πλήρη κατασκευή παραγωγικής υδρογεώτρησης, δηλαδή την προσκόµιση και αποκόµιση του αναγκαίου 
εξοπλισµού, τη διεύρυνση της ερευνητικής γεώτρησης σε γεώτρηση, την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του 
έργου των αναγκαίων υλικών, τον καθαρισµό, το πλύσιµο και την ανάπτυξη της γεώτρησης, τη χαλίκωση της γεώ-
τρησης, την κατασκευή στοµίου άντλησης κτλ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε µέτρα µήκους πλήρως περαιωµένης γεώτρησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και 
την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τρέχον µέτρο πλήρως περαιωµένης γεώτρησης διαµέτρου Ø………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τρέχον µέτρο πλήρως περαιωµένης γεώτρησης διαµέτρου Ø………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τρέχον µέτρο πλήρως περαιωµένης γεώτρησης διαµέτρου Ø………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
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Άρθρο 801.3: Εκσκαφές πυθµένα θάλασσας σε κάθε είδους έδαφος χωρίς χρήση εκρηκτικών 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ-1230) 

Για την εκσκαφή πυθµένα θάλασσας σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας για την εκβάθυνση λιµενολεκανών, διεύ-
ρυνση και εκβάθυνση διαύλων ή κατασκευή αυλάκων θεµελίωσης λιµενικών έργων, σε κάθε είδους εδάφη, ήτοι εξ 
ολοκλήρου αµµωδών ή ιλυωδών εδαφών, φερτών υλών, αργίλου, γαιών, παλαιών λιθορριπών, µάργας, κροκά-
λων, διαφόρων συµφυρµάτων, φυσικών ογκολίθων ανεξαρτήτως µεγέθους, ηµιβράχου, βράχου πάσης φύσεως 
συστάσεως και σκληρότητας, ως και µεταλλικών εξαρτηµάτων οιουδήποτε ατοµικού βάρους, µε χρησιµοποίηση 
βραχοδιατρητήρα ή συγκροτήµατος σιδηράς σφύρας ή αεροσυµπιεστού ή άλλου προσφορότερου µέσου κατά τον 
κατασκευαστή, µε την αποκόµιση, µεταφορά και απόρριψη των βυθοκορηµάτων σε βάθη θάλασσας µεγαλύτερα 
των -50 m, ανεξαρτήτως απόστασης µεταφοράς και µάλιστα σε θέσεις που θα εγκριθούν αρµόδια και σε διασπορά, 
ώστε η συντελούµενη πρόσχωση να µη µειώνει πουθενά το βάθος στις θέσεις απόρριψης πέραν των 3 m, ή µε την 
εναπόθεση των καταλλήλων προϊόντων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον κύριο του έργου για την κατα-
σκευή επιχώσεων µέχρι την στάθµη -2,50 m, ως και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη εκτέλεση της 
υπόψη εργασίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα εκσκαφής µετρούµενα µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 
Άρθρο 802.2: Καθαιρέσεις, ύφαλες ή έξαλες, λιθοδοµών, λιθοδεµάτων και σκυροδεµάτων χωρίς χρήση 

εκρηκτικών 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ-1112) 

Για την καθαίρεση υφάλων ή εξάλων λιθοδοµών, λιθοδεµάτων, σκυροδεµάτων και τεχνητών ογκολίθων από σκυ-
ρόδεµα, συµπαγών ή κυψελωτών, σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών αλλά µε χρή-
ση καταλλήλων µηχανικών µέσων και την απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεων σε βάθη θάλασσας µεγαλύτερα 
των -50 m, ανεξαρτήτως απόστασης µεταφοράς και µάλιστα σε θέσεις, που θα εγκριθούν αρµόδια και σε διασπο-
ρά, ώστε η συντελούµενη πρόσχωση να µη µειώνει το βάθος στις θέσεις απόρριψης πέραν των 3 m, ή µε την ενα-
πόθεση των καταλλήλων προϊόντων σε θέσεις, που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία για την κατασκευή υφάλων 
επιχώσεων µέχρι στάθµης -2,50 m, ως και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη 
εργασίας σύµφωνα µε οριζόµενα στην ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα καθαιρούµενης κατασκευής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την 
ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά κυβικό µέτρο: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 
 

Άρθρο 822.1 :Λιθορριπές ατοµικού βάρους λίθων 1 kg - 100 kg 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ-2210) 

Για την κατασκευή λιθορριπών σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας από στερεούς  λίθους προέλευσης λατοµείου, 
ατοµικού βάρους 1 kg - 100 kg, µε την έγκριση της Υπηρεσίας, για έδραση, προστασία ποδός ή κατασκευή τµήµα-
τος τεχνικών έργων, σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη του έργου, δηλαδή για την προµήθεια του καταλλήλου υλικού 
(λίθων λατοµείου ατοµικού βάρους µέχρι 100 kg αναµεµιγµένων µε στερεά βραχώδη συντρίµµατα ατοµικού βά-
ρους µεγαλυτέρου του 1 kg), φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά ανεξαρτήτως απόστασής της, 
βύθιση, διάστρωση και τακτοποίηση, εκτελούµενη σε οριζόντιες στρώσεις µε την βοήθεια δύτη, σε όλη την επιφά-
νεια, πάχους όχι µεγαλύτερου των 2,00 m, ή σε στάθµες όπως καθορίζονται στα σχέδια, περιλαµβανοµένης και 
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της εργασίας κατασκευής της εξισωτικής στρώσης, πάχους 20 cm, (από υλικό µε dmin= 40 mm και dmax= 70 mm) 
στο άνω τµήµα της λιθορριπής για την έδραση των τεχνητών ογκολίθων, καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δα-
πάνη για την πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους της ΓΤΣΥ και της ΕΤΣΥ, κατασκευή των λιθορριπών. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα λιθορριπής µετρούµενα µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά κυβικό µέτρο λιθορριπής: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 822.5 : Φυσικοί ογκόλιθοι προέλευσης λατοµείου Α΄ κατηγορίας (200 kg - 1500 kg) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ-2310) 

Για την κατασκευή έργων σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας από στερεούς φυσικούς ογκολίθους Α΄ κατηγορίας 
προέλευσης λατοµείου, µε την έγκριση του κυρίου του έργου, δηλαδή για την προµήθεια του καταλλήλου υλικού 
(ογκολίθων λατοµείου ατοµικού βάρους από 200 kg έως 1500 kg από υγιή πετρώµατα), φορτοεκφόρτωση, χερ-
σαία και θαλάσσια µεταφορά ανεξαρτήτως απόστασής της, βύθιση, διάστρωση, τακτοποίηση και µόρφωση εκτε-
λούµενη σε οριζόντιες στρώσεις, καθώς και τη διαµόρφωση της κεκλιµένης παρειάς του έργου µε τη βοήθεια δύτη 
σε στάθµες και θέσεις όπως καθορίζονται στα σχέδια, καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη 
και σύµφωνα µε τους όρους της ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ, κατασκευή τµηµάτων τεχνικού έργου ή µόρφωση εξωτερικής 
προστασίας αυτού σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα φυσικών ογκολίθων µετρούµενα µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά κυβικό µέτρο φυσικών ογκολίθων: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 841.2 : Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα ανεξαρτήτως βάρους 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ-3120.1) 

Για την κατασκευή έργων σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας από συµπαγείς τεχνητούς ογκολίθους βάρους άνω 
των 35 t, µε την έγκριση της Υπηρεσίας, από άοπλο σκυρόδεµα C16/20, περιεκτικότητας 350 kg τσιµέντου, δηλα-
δή για την προµήθεια των απαιτουµένων γενικά υλικών επί τόπου των έργων, προσέγγιση και ανάµιξη αυτών, πα-
ρασκευή του σκυροδέµατος στις καθοριζόµενες από την οικεία µελέτη σύνθεσης αναλογίες, δοκιµασία και έλεγχο 
της ποιότητας αυτού, διάστρωση µέσα στους τύπους του σκυροδέµατος κατά στρώσεις πάχους όχι µεγαλύτερου 
των 0,40 m και περαίωση της σκυροδέτησης κάθε ογκολίθου χωρίς διακοπή, συµπύκνωση µε δονητή, προµήθεια, 
αποσύνδεση και επανασύνδεση σιδηρότυπων, φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά ανεξαρτήτως 
απόστασής της, βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση µε τη βοήθεια δύτη σε στάθµες και θέσεις όπως καθορίζο-
νται στα σχέδια, επιφόρτιση του έργου, ως και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και σύµφωνα µε 
τους όρους της ΓΤΣΥ και της ΕΤΣΥ, κατασκευή λιµενικών τεχνικών έργων, του συστήµατος για την άρση των τε-
χνητών ογκολίθων επιλεγοµένου από τον ανάδοχο και µε δική του ευθύνη, της αντίστοιχης δαπάνης ανηγµένης 
ανά κυβικό µέτρο ογκολίθου. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα τεχνητών ογκολίθων µε επιµέτρηση κάθε τεχνητού ογκολίθου που θα χρη-
σιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά κυβικό µέτρο τεχνητών ογκολίθων: 
Παρατήρηση: Αν από τη µελέτη σύνθεσης των σκυροδεµάτων διαπιστωθεί η ανάγκη µεταβολής των ενδεικτικά α-

ναφεροµένων στο Τιµολόγιο αναλογιών του τσιµέντου ή των αδρανών υλικών, ο Ανάδοχος υποχρε-
ώνεται στην εφαρµογή της σύνθεσης αυτής, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωσή του και αυτό για να επι-
τευχθεί, ανάλογα µε την κοκκοµετρική διαβάθµιση και την ποιότητα των αδρανών υλικών που θα 
χρησιµοποιηθούν, πυκνότερη σύνθεση και µεγαλύτερη αντοχή καθόσον οι καθοριζόµενες κατά κατη-
γορία αντοχές είναι οι ελάχιστες επιτρεπτές. 

(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
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2.2.5 5η ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 
 

Άρθρο 400.5.1: Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7773) 

Για την πλήρη χρώση ξύλινων επιφανειών µε βερνικοχρώµατα, δηλαδή για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 
του έργου όλων των αναγκαίων υλικών, µικροϋλικών και εξοπλισµού από οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιο-
δήποτε µέσο µεταφοράς, την προσέγγισή τους στη στάθµη εργασίας, καθώς και για τις εργασίες καθαρισµού και 
προετοιµασίας των επιφανειών, σπατουλαρίσµατος, στοκαρίσµατος και ψιλοστοκαρίσµατος αυτών, ανάµιξης των 
υλικών κτλ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικά χρωµατισµένης επιφάνειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικά χρωµατισµένης επιφάνειας: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 1001.2: Πλινθοδοµές πάχους µιας πλίνθου (µπατικές) από διάτρητους οπτόπλινθους 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4623) 

Για την πλήρη δόµηση πλινθοδοµών πάχους µίας πλίνθου (µπατικές) µε διάτρητους πλίνθους συγκολλούµενους 
µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα, σε οποιοδήποτε ύψος από τη στάθµη εργασίας, δηλαδή για την προµήθεια και µετα-
φορά επί τόπου του έργου όλων των αναγκαίων υλικών, µικροϋλικών και εξοπλισµού από οποιαδήποτε απόσταση 
και µε οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς, την προσέγγισή τους στη στάθµη εργασίας, καθώς και για όλες τις εργασίες 
και υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή σενάζ και κάθε άλλου απαιτούµενου στοιχείου κτλ., σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα επιφάνειας πλήρως κατασκευασµένης πλινθοδοµής, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρως κατασκευασµένης πλινθοδοµής: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 1022.2.1: Επιστέγαση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7211) 

Για την πλήρη κατασκευή επιστεγάσεων µε κεραµίδια γαλλικού τύπου, σε οποιοδήποτε ύψος από τη στάθµη ερ-
γασίας, δηλαδή για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου όλων των αναγκαίων υλικών (κεραµίδια, 
ακροκέραµα, κορυφοκέραµα κτλ.), µικροϋλικών (ήλοι, σύρµα κτλ.) και εξοπλισµού από οποιαδήποτε απόσταση και 
µε οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς, την προσέγγισή τους στη στάθµη εργασίας κτλ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής επικάλυψης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και 
την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρως κατασκευασµένης επιστέγασης: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 1062.2.4: Επενδύσεις όψεων µε γρανίτη 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7564) 

Για την πλήρη επένδυση όψεων κτιρίων µε πλάκες φυσικού γρανίτη ενδεικτικού τύπου ………, διαστάσεων …….., 
δηλ. για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιοδήποτε µέσο 
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µεταφοράς του γρανίτη, των υλικών στήριξης, λειότριψης, καθαρισµού, στίλβωσης και των διαφόρων µικροϋλικών, 
την προσέγγισή τους στη στάθµη εργασίας, καθώς και για τις εργασίες κοπής του γρανίτη, λειότριψης, πλήρους 
τοποθέτησης αρµολογήµατος, καθαρισµού και στίλβωσης, την προσκόµιση/αποκόµιση του αναγκαίου εξοπλισµού 
κτλ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα πλήρως τοποθετηµένης επένδυσης όψεων κτιρίων µε πλάκες φυσι-
κού γρανίτη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρως τοποθετηµένης επένδυσης όψεων κτιρίων µε πλάκες φυσικού 
γρανίτη: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 1082.3: Επιχρίσµατα τριπτά µε µαρµαροκονίαµα 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7132) 

Για την πλήρη κατασκευή εσωτερικών επιχρισµάτων τριπτών τριβιδιστών επί τοίχων, οροφών, υποστυλωµάτων 
κτλ., µε µαρµαροκονίαµα σε τρεις (3) στρώσεις, σε οποιαδήποτε στάθµη από το φυσικό έδαφος ή το δάπεδο ερ-
γασίας, δηλαδή για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιο-
δήποτε µέσο µεταφοράς των υλικών, µικροϋλικών και εξοπλισµού, την προσέγγισή τους στη στάθµη εργασίας κτλ., 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής τελειωµένης επιφάνειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής τελειωµένης επιφάνειας: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 1101.3: Θερµοµόνωση µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7932) 

Για την πλήρη κατασκευή θερµοµόνωσης εξωτερικών τοίχων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων µε πλάκες αφρώ-
δους εξηλασµένης πολυστερίνης ενδεικτικού τύπου ……… σε οποιαδήποτε στάθµη από το φυσικό έδαφος ή το 
δάπεδο εργασίας, δηλαδή για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και 
µε οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς, των υλικών, µικροϋλικών και εξοπλισµού, την προσέγγισή τους στη στάθµη ερ-
γασίας κτλ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα πλήρως περαιωµένης θερµοµόνωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τετραγωνικό µέτρο περαιωµένης θερµοµόνωσης µε πλάκες πάχους ………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τετραγωνικό µέτρο περαιωµένης θερµοµόνωσης µε πλάκες πάχους ………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τετραγωνικό µέτρο περαιωµένης θερµοµόνωσης µε πλάκες πάχους ………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 1121.1: Υαλόθυρες ανοιγόµενες µονόφυλλες  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6502) 
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Για την πλήρη τοποθέτηση µονόφυλλων ανοιγόµενων υαλοθυρών από προφίλ αλουµινίου ενδεικτικού τύπου 
……… οποιωνδήποτε διαστάσεων, επί πλινθοδοµών, ελαφρών χωρισµάτων αλουµινίου κτλ., συµπεριλαµβανοµέ-
νων των εξαρτηµάτων και µηχανισµών ανάρτησης και λειτουργίας, των κλειδαριών ασφαλείας και των χειρολαβών, 
δηλαδή για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιοδήποτε 
µέσο µεταφοράς, των υλικών, µικροϋλικών και εξοπλισµού, την προσέγγισή τους στη στάθµη εργασίας, καθώς και 
για τις εργασίες κοπής, κατεργασίας, τοποθέτησης, στερέωσης κτλ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την 
ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα πλήρως τοποθετηµένων κουφωµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρως τοποθετηµένου κουφώµατος: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 1130.1.1: Ερµάρια από MDF µε επένδυση µελαµίνης 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5604) 

Για την πλήρη κατασκευή ερµαρίων µελαµίνης επικολληµένης σε MDF ελάχιστου πάχους 8 mm, οποιουδήποτε 
πλάτους, συµπεριλαµβανοµένων των τετραξύλων και πρεβαζιών από λευκή ξυλεία, των µεντεσέδων, των χειρολα-
βών και των κλειδαριών, δηλαδή για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόστα-
ση και µε οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς, των υλικών, µικροϋλικών και εξοπλισµού, την προσέγγισή τους στη 
στάθµη εργασίας, καθώς και για τις εργασίες κοπής, κατεργασίας, τοποθέτησης, στερέωσης κτλ., σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τρέχοντα µέτρα πλήρως τοποθετηµένων ερµαρίων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ 
και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τρέχον µέτρο πλήρως τοποθετηµένου ερµαρίου: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 1142.1: ∆ικτυωτά ρολά  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6224) 

Για την πλήρη τοποθέτηση δικτυωτών ρολών καταστηµάτων κατασκευασµένων από σιδηρές ράβδους διαµέτρου 
Ø………, κατάλληλα διαµορφωµένες ώστε να δηµιουργούν βρόχους διαστάσεων ………, συµπεριλαµβανοµένων 
των µηχανισµών αυτόµατης λειτουργίας και ασφάλισης αυτών, δηλαδή για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 
του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς, των υλικών, µικροϋλικών και εξοπλι-
σµού, την προσέγγισή τους στη στάθµη εργασίας, καθώς και για τις εργασίες τοποθέτησης, στερέωσης, χρωµατι-
σµού κτλ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα πλήρως τοποθετηµένων ρολών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ 
και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρως τοποθετηµένου ρολού: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   

Άρθρο 1161.4: Υαλοκρύσταλλα  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7604) 

Για την πλήρη τοποθέτηση διαφανών υαλοπινάκων κρυστάλλου, πάχους 6 mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων σε 
κουφώµατα όλων των τύπων, δηλαδή για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση και µε οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς, των υλικών, µικροϋλικών και εξοπλισµού, την προσέγγισή τους 
στη στάθµη εργασίας, καθώς και για τις εργασίες κοπής, τοποθέτησης κτλ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ 
και την ΕΤΣΥ. 
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Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα πλήρως τοποθετηµένων ρολών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ 
και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρως τοποθετηµένου ρολού: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
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2.2.6 6η ΟΜΑ∆Α ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 
 

Άρθρο 602.2: Σιδηροϊστοί οδοφωτισµού 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101) 

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση σιδηροϊστού οδοφωτισµού, δηλαδή για τη δαπάνη προµήθειας του 
σιδηροϊστού εξαγωνικής διατοµής από χαλυβδοέλασµα Fe 360 EN 10025, κολουροκωνικής µορφής σύµφωνα µε 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1 έως 8, εδραζόµενου επί µεταλλικής πλάκας, η οποία στερεώνεται µέσω αγκυρίων µε κοχλίωση επί 
βάσης από σκυρόδεµα, της δαπάνης της και αυτής των αγκυρίων µη συµπεριλαµβανοµένων στο παρόν άρθρο, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει ανά τεµάχιο έτοιµου και πλήρως εγκατεστηµένου σιδηροϊστού οδοφωτισµού, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ 
 

Άρθρο 602.2.2: Σιδηροϊστός οδοφωτισµού ύψους 10 m 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεµάχιο έτοιµου και πλήρως εγκατεστηµένου σιδηροϊστού οδοφωτισµού: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 602.2.6: Σιδηροϊστός οδοφωτισµού ύψους 25 m 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεµάχιο έτοιµου και πλήρως εγκατεστηµένου σιδηροϊστού οδοφωτισµού: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 
 

Άρθρο 602.4:Φωτιστικά σώµατα  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103) 

Για την προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων οδοφωτισµού σύµφωνα µε ΕΝ 60598-2-3, πλήρως εξο-
πλισµένων µε στεγανά κελύφη κατά ΕΝ 60529, µε λαµπτήρες ατµών νατρίου υψηλής πίεσης (HPS) κτλ. και κατά 
τα λοιπά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει ανά τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένου φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ 
 

Άρθρο 602.4.1: Φωτιστικό σώµα µε λαµπτήρα 150 W ατµών νατρίου υψηλής πίεσης (HPS) 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 
 

Άρθρο 1181.χ  : Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) τύπου …, διαµέτρου … 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11) 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση µιας βαλβίδας διακοπής (διακόπτη) τύπου …, 
µε ρακόρ προσαρµογής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

(1) Όλα τα υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται για τη στήριξη. 
(2) Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που απαιτούνται για παράδοση 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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Η επιµέτρηση θα γίνει σε τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένης βαλβίδας διακοπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεµάχιο βαλβίδας διακοπής διαµέτρου Ø………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεµάχιο βαλβίδας διακοπής διαµέτρου Ø………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεµάχιο βαλβίδας διακοπής διαµέτρου Ø………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 1181.ψ : Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισµένος «βαρέως» τύπου 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση χαλυβδοσωλήνας γαλβανισµένου «βαρέως» 
τύπου (πράσινη ετικέτα), κατά ΕΛΟΤ 268, µέσα στο κανάλι διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

(1) Όλα τα ειδικά τεµάχια για σύνδεση τύπου Victaulic (καµπύλες, µούφες, αλλαγή υλικού Pe-St, ταυ, 
κτλ.) που απαιτούνται για τη σύνδεση ή την αλλαγή διεύθυνσης των σωληνώσεων. 

(2) Όλα τα υλικά και εξαρτήµατα (ανοξείδωτοι πρόβολοι, U-bolts, βύσµατα κτλ.) που απαιτούνται για 
τη στήριξη και προστασία (παραλαβή συστολοδιαστολών, εντοιχισµό κτλ.) των σωληνώσεων. 

(3) Η αναλογία των βαλβίδων αποµόνωσης του δικτύου. 
(4) Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που απαιτούνται για παράδοση 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε µέτρα µήκους πλήρως εγκατεστηµένου σωλήνα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και 
την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά µέτρο µήκους χαλυβδοσωλήνα διαµέτρου Ø………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά µέτρο µήκους χαλυβδοσωλήνα διαµέτρου Ø………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά µέτρο µήκους χαλυβδοσωλήνα διαµέτρου Ø………: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 1200.1.5 : Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-20) 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρης εγκατάσταση µιας πυροσβεστικής φωλεάς και του πυρο-
σβεστικού κιβωτίου που τη συνοδεύει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. Στην τιµή περιλαµβάνο-
νται: 

(1) Το µεταλλικό ερµάριο από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1,2 mm. 
(2) Πυροσβεστικός κρουνός διαµέτρου Ø 45 mm, αποτελούµενος από βάνα Ø 50 mm / 10 atm, που 

καταλήγει σε ταχυσύνδεσµο τύπου «STORTZ». 
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(3) Περιστρεφόµενο τύµπανο (διπλωτήρας) από ανοξείδωτο µέταλλο, αυτόµατης εκτυλίξεως, µε εύ-
καµπτο σωλήνα πυρόσβεσης Ø 45 mm, µήκους 25 m, µε ταχυσυνδέσµους STORTZ στα δυο ά-
κρα. 

(4) Ακροφύσιο από αλουµίνιο, ρυθµιζόµενης διαµέτρου. 
(5) Πυροσβεστικό κιβώτιο από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1,2 mm, που περιέχει τρεις (3) εύκα-

µπτους σωλήνες «µάνικες» Ø 45mm µήκους 25 m ο καθένας, καθώς και έναν πυροσβεστήρα 
«ξηράς σκόνης» 6 kg. 

(6) Ο σωλήνας σύνδεσης της πυροσβεστικής φωλιάς µε τον κεντρικό αγωγό πυρόσβεσης από πο-
λυαιθυλένιο (ΡΕ) Ø 65 / 10 atm. 

(7) Η βαφή της πυροσβεστικής φωλιάς και του κιβωτίου µε δυο στρώσεις λαδοµπογιάς. 
(8) Όλα τα υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση και στήριξη τους είτε επίτοιχα 

είτε χωνευτά. 
(9) Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που απαιτούνται για παράδοση 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένων φωλεών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την 
ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένης φωλεάς: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο1240.χ :Φωτιστικό σώµα τύπου προβολέα µε ένα λαµπτήρα hpi-t plus, 400 W 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103) 

Προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος τύπου προβολέα για την τοποθέτησή του επί γαλβανισµένης 
κυκλικής στεφάνης, συµπεριλαµβανοµένων και των πάσης φύσεως υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης µε το τρο-
φοδοτικό καλώδιο και στήριξης αυτού στη στεφάνη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται: 

(1) Το φωτιστικό σώµα τύπου προβολέα µε τη διαµόρφωση στήριξης αυτού επί της στεφάνης και τα 
όργανα για λυχνία «Να ΥΠ». 

Το λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων µετάλλου (ΗΡΙ-Τ Plus), ισχύος 400 W. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένων προβολέων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και 
την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου προβολέα: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
 

Άρθρο 1260.χ : Αγωγός γείωσης χαλκού διατοµής 1G 25 mm2 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45) 

Προµήθεια και εγκατάσταση αγωγού χαλκού διατοµής 1G 25 mm2 πλήρως εγκατεστηµένου σε υπόγειο δίκτυο για 
τη γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των πάσης φύσεως υλικών και µικροϋλικών 
σύνδεσης και στήριξης (σφιγκτήρες κτλ.) που απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στη ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε µέτρα µήκους πλήρως εγκατεστηµένου αγωγού γείωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ. 
Τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά µέτρο µήκους αγωγού γείωσης: 
(Ολόγραφα):   
(Αριθµητικά):   
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