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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1.            Τα   περιεχόμενα   του   παρόντος   Τεύχους   αναφέρονται   στις   κατ'   αποκοπή   τιμές   των 

επιμέρους Άρθρων του Έργου. Κάθε Άρθρο περιλαμβάνει όλα τα έργα πολιτικού  μηχανικού και όλα τα Η/Μ 

έργα. Οι κατωτέρω τιμές των κατ’ αποκοπή τμημάτων έχουν   υπολογισθεί   κατόπιν   προµετρήσεων   των 

εργασιών  στις  οποίες  συντίθεται  το  κάθε   Φυσικό  Μέρος  και χρησιμοποιώντας  τις  εγκεκριµένες  τιμές 

εργασιών και υλικών του  Κανονισμού  Περιγραφικών  Τιμολογίων  Εργασιών  του  Υπουργείου  Υποδομών 

και  Μεταφορών. 
 

2.    Η περιγραφή των περιλαμβανομένων σε κάθε Άρθρο έργων στην παρούσα ανάλυση και στο Τεύχος 

της Τεχνικής Περιγραφής είναι συνοπτική και όχι εξαντλητική. Ρητά καθορίζεται ότι στις αντίστοιχες δαπάνες 

της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και εξοπλισμός για την ποιοτική, 

άρτια   και  ολοκληρωμένη κατασκευή  του έργου, έστω και εάν αυτά δεν µνηµονεύονται ρητά  στα Τεύχη 

∆δημοπράτησης. 
 

3.    Τα άρθρα του Τιμολογίου συµπληρώνονται από απόψεως περιγραφής των προς εκτέλεση εργασιών, 

ποιότητες  υλικών  και  κατασκευών,  δοκιµασιών ελέγχου  και  παραλαβής, επιµέτρησης και πληρωμής κτλ. 

από  τα  αντίστοιχα άρθρα των Τεχνικών  Προδιαγραφών, την Τεχνική Περιγραφή , την Τεχνική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων  και  την  Ειδική  Συγγραφή Υποχρεώσεων  .  Κάθε  Άρθρο  του  Τιµολογίου  µε  την  αντίστοιχη 

Τεχνική  Προδιαγραφή,  την  Τεχνική  Περιγραφή,  την  Τεχνική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  και  την   Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων νοείται ότι αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, συµπληρωµατικό ή διευκρινιστικό το ένα 

του  άλλου.  Άλλωστε  το  Τιµολόγιο  έχει   εφαρµογή  σε   συνδυασµό  και   µε   τα  λοιπά  συµβατικά  τεύχη 

(Διακήρυξη,  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, κτλ.) και τα σχέδια της μελέτης. 
 

4.    Στο τέλος της περιγραφής κάθε Άρθρου του τιμολογίου νοείται ότι έχει προστεθεί η φράση «και κατά τα 

λοιπά σύμφωνα µε  την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Τεχνική  Περιγραφή, την Τεχνική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά  συµβατικά τεύχη του έργου». 

5.    Στις κατ' αποκοπή τιμές δεν περιλαμβάνεται το ποσοστό για το όφελος του εργολάβου   και   τα 

γενικά  έξοδα  τα  οποία  καθορίζονται  σε  δέκα  οκτώ  επί  τοις  εκατό  (18%)   και καταβάλλονται  στον 

Ανάδοχο  επί  της  αξίας  όλων  των  εργασιών.  Επίσης  δεν  περιλαμβάνονται οι απρόβλεπτες δαπάνες που 

ορίζονται σε εννέα τοις  εκατό (9%). 
 

6.    Σε  ιδιαίτερο  Άρθρο  του  Τιµολογίου  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  για  την  εκπόνηση  της  Οριστικής 

Μελέτης και Μελέτης Εφαρµογής από τον Ανάδοχο. Στη δαπάνη αυτή  περιλαμβάνεται το όφελος και γενικά 

έξοδα (18%) του εργολάβου. Στην κατ' αποκοπή τιµή για την εκπόνηση της µελέτης περιλαµβάνονται και 

οι κάθε είδους δαπάνες για τυχόν γεωτεχνικές έρευνες, πρόσθετες τοπογραφικές αποτυπώσεις κ.τ.λ. 
 

7.    Στις κατ’ αποκοπή τιμές του παρόντος Τιµολογίου, περιλαµβάνονται: 
7.1   Στις κατ΄ αποκοπήν τιμές περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους δαπάνες που θα  απαιτηθούν 

 

για  την έκδοση άδειας δόμησης ,  καθώς επίσης και κάθε  άλλης  απαιτούμενης αδειοδοτησης και 

έγκρισης.



 

7.2   Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του Φυσικού 

Μέρους, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα µε τους όρους  του  παρόντος,  των  τευχών  και 

σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών Δηµοπράτησης του έργου. 

7.3   Οι δαπάνες   για την προμήθεια   υλικών   και εξοπλισμού, για την πλήρη  κατασκευή, για την 

εγκατάσταση και διασύνδεση όλου του εξοπλισμού και τέλος  για  την  εκτέλεση  όλων  των 

απαιτούµενων δοκιμών, σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στα Τεύχη δηµοπράτησης. 

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

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε πλήρως περαιωµένης εργασίας. Καμία  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  τη  δυνατότητα  χρησιµοποίησης  ή  µη 

µηχανικών µέσων. 
 

8.    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: 

8.1   Δαπάνες για κάθε είδους φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα µεταφοράς, τέλη, εισφορές, κρατήσεις 
 

υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτων, που ισχύουν κατά την ηµέρα της     δηµοπρασίας.     Κάθε     είδους 

επιβάρυνση  των ενσωµατωµένων 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. 

8.2   Οι δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως, ενσωµατωµένων 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. 

8.3   Οµοίως  οι  δαπάνες  για  την  φορτοεκφόρτωση  και  µεταφορά  (µε  τη  σταλία µεταφορικών 

µέσων) των αποβλήτων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης. Το 

κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ),  όπως  αυτά  καθορίζονται  στην  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/2010  (ΦΕΚ  Β’ 

1312/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ. 4834/26.01.2013 του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής, περιλαµβάνεται στην τιµή του Άρθρου του 

Φυσικού Μέρους (ΦΜ) 1 του τιµολογίου. 

8.4   Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στον 
 

ΕΦΚΑ, σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισµούς  κλπ.),  δώρων εορτών,   επιδοµάτων που καθορίζονται από τις  ισχύουσες  εκάστοτε 

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

αργιών κλπ.), νυχτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 

νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, 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. 

8.5   Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου, την εξεύρεση (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, 

οργάνωση, διαρρύθµιση κ.τ.λ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές 

νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την 

εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τη Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

8.6   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 χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

8.7   ∆απάνες ικριωµάτων και βοηθητικών γενικά κατασκευών. 
 

8.9   Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού 

εγκαταστάσεων κ.τ.λ.), καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στα Συµβατικά 

Τεύχη. Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά 

µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις. 

8.10 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ή 

δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

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

τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους και µέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

8.12 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
 

“δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στη µελέτη, την Ε.Σ.Υ., τις προδιαγραφές και τους 

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

µηχανηµάτων, εργασία κ.τ.λ.). 

8.13 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 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. 

8.14 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις µειωµένη απόδοση   και   µετακινήσεις   µηχανηµάτων   και 

προσωπικού που οφείλονται:



 

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών 
 

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

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, κλπ.), 

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

(δ) στη 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) στη λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, 
 

(στ) σε προσωρινές κυκλοφοριακές σημάνσεις και ρυθµίσεις στην περιοχή του έργου για οποιαδήποτε 

αιτία (π.χ. φορτοεκφορτώσεις,). 

8.15 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις 
 

εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την 

απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, όπου απαιτείται, την ενηµέρωση του κοινού, τη 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. 

8.16 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται 
 

8.17 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.τ.λ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 

εκτέλεση εργασιών δικτύων  ή άλλων έργων και εµποδίων,  καθώς  και οι δαπάνες  έκδοσης  των 

σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους 

συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

8.18 Η  δαπάνη  σύνταξης  των  αναπτυγµάτων  και  πινάκων  οπλισµού  σκυροδέµατος.  Οι  δαπάνες 

ενηµέρωσης της      οριζοντιογραφίας   της   µελέτης  µε  τα  στοιχεία  των εντοπιζοµένων δικτύων 

Ο.Κ.Ω. 

8.19 Οι δαπάνες για κάθε είδους δοκιµαστικές φορτίσεις, οι δαπάνες άντλησης αν απαιτηθούν και οι 
 

δαπάνες αντιστηρίξεων κατά τη διάρκεια κατασκευής των υπόψη έργων. 
 

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

υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

8.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
 

απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα καθαιρέσεων κλπ. και η απόδοση, µετά 

το  τέλος  των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου  από  οποιεσδήποτε  κατασκευές  και 

εµπόδια. 

8.22 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων, και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.



 

8.23 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. 

8.24 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
 

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. 

8.25 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 τη διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης 

χωρητικότητας, γερανών κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων 

της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

8.26 Οι  δαπάνες  των  µέτρων  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  σύµφωνα  µε  τις  κείµενες 

διατάξεις. 

8.27 Οι πάσης φύσεως δαπάνες για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων που ενδεχομένως θα προκύψουν 

από τη µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση 

εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου. 

8.28 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. 

8.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την 
 

Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας. 
 

8.30 Οι δαπάνες για τη σύνταξη του Μητρώου του έργου. 
 

8.31 Οι  δαπάνες  για  τον  τελικό  καθαρισµό  του  έργου  και  των  εργοταξιακών  χώρων  πριν  την 

παράδοσή του προς χρήση. 

8.32 Οι δαπάνες για τη λήψη έκτακτων µέτρων προστασίας των γειτονικών οικοδομών. 
 

8.33 Οι τυχόν επιβαρύνσεις από τον ειδικό τρόπο κατασκευής του έργου. 
 

8.34 Όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στα 

συµβατικά τεύχη του έργου. 
 

9.    Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, 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.λ.π., 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 πέντε τοις εκατό (15%) 

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: 

• Εξασφάλισης  και  διαρρύθµισης  εργοταξιακών  χώρων   για  την ανέγερση κύριων  και 

βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων,  π.χ. γραφείων,  εργαστηρίων κ α ι λοιπών 

εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

• Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

• Περίφραξης  ή/και  διατάξεων  επιτήρησης  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και  χώρων 

εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

• Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών  εγκαταστάσεων για  τη διασφάλιση 

λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής 

σύνδεσης και αποχέτευσης καθώς και λοιπών απαιτούµενων ευκολιών, σύµφωνα µε τους 

όρους δηµοπράτησης. 

• Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση 

του έργου καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό . 

• Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης 

(π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμά 

του έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης. 

• Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις – τροποποιήσεις, 

εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

• Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας 

και Υγείας) και του Μητρώου Έργου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

•   Για φόρους. 
 

•   Για εγγυητικές. 
 

•   Ασφάλισης του έργου. 
 

•   Προσυμβατικού σταδίου 
 

•   Διάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 
 

• Για   επισφαλή   έξοδα   πάσης   φύσεως   (π.χ.   εξεύρεση   χώρων   γραφείων   και   λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να 

προκύψουνκατά 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 απόασφάλιση). 
 

(β) Χρονικώς συναρτηµένα έξοδα,  δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα 

οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

•   Χρήσεως–λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
 

• 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. 

•   Νοµικής υποστήριξης. 
 

•   Εξωτερικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση. 
 

•   Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπανω κατηγοριας προσωπικού 
 

• Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης, π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού 

κλπ. 

• Σύνταξη τακτικών ή/και έκτακτων εκθέσεων παρακολούθησης της προόδου του έργου 

καθώς και τη συµµετοχή σε τακτικές ή/και έκτακτες συσκέψεις παρακολούθησης της 

προόδου του έργου. 

•   Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο. 
 

•   Τόκων κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικού κόστους. 
 

• Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος 

έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας. 

10.         Ο  Φόρος  Προστιθέµενης  Αξίας  (Φ.Π.Α.)  επί  των  λογαριασµών  του  Αναδόχου 

βαρύνει τον  Κύριο του Έργου.



 

Β. ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
ΑΡΘΡΟ  Α.Τ.1.  :  Οριστική  μελέτη -   μελέτη  εφαρμογής 
Το άρθρο αφορά την αποζημίωση του Αναδόχου για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης 

συμπεριλαμβανομένου σε αυτήν του φακέλου έκδοσης της οικοδομικής άδειας του έργου και λοιπών 
απαιτούμενων αδειών, καθώς επίσης και της μελέτης εφαρμογής, όλων των επιμέρους έργων σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στο Κανονισμό Μελετών όπως και τις αμοιβές επίβλεψης των προαναφερόμενων. 

Ο Προϋποπολογισμός του άρθρου, αντιστοιχεί στο 7% του συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής   
του   έργου,   υπολογίζεται   σύμφωνα   με   την   απόφαση   ΔΝΣγ/32129/ΦΝ   466   (ΦΕΚ 
Β/2519/20-7-2017) “Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών” για τις παρακάτω κατηγορίες μελετών: 

- Για την Κατηγορία 06. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 
- για  την  κατηγορία   07   «Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες» 
- Για την Κατηγορία 09. Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές 
- Για την Κατηγορία 08. Στατικές Μελέτες 
- Για την Ακουστική Μελέτη 
- Για την Μουσειολογική/Μουσειογραφική Μελέτη  
Στις παρακάτω αμοιβές περιλαμβάνεται η τιμή συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2022, που προσδιορίζεται σε 1.260, σύμφωνα με το υπ αριθ. 
πρωτ Δ11/104190/ 06-04-2022 απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. 

 
 

Έργα Αρχιτέκτονα & Πολιτικού Μηχανικού (€): 322.280,45 € 
(ολογράφως): Τριακόσια είκοσι δύο χιλιάδες 

διακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα 
πέντε λεπτά  

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 
 
 

 

(€): 118.455,15 € 
(ολογράφως): Εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες 

τετρακόσια πενήντα πέντε ευρώ και 
δέκα πέντε λεπτά 

 
ΑΡΘΡΟ Α.Τ.2.: Ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου 

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση/Προμελέτη 
στατικής Επάρκειας, τα αποτελέσματα της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής: 

• Επισκευή του φέροντα οργανισμού (αποφλοιώσεις, διαβρώσεις οπλισμού, οξειδώσεις, 
εφαρμογή ενεμάτων στις ρωγμές κλπ) 

• Κατασκευή ο πλ ισ μ έ νων  μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος στα υφιστάμενα τοιχία,  
με ελάχιστο πάχος μανδύα τα 8 εκ. 

• Κατασκευή  τετράπλευρων οπλισμένων  μανδυών  οπλισμένου  σκυροδέματος  πάχους  
8cm  σε  υποστυλώματα του κτιρίου, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο από την Οριστική 
Μελέτη Στατικής Επάρκειας και Ενισχύσεων. 

• Κατασκευή νέων τοιχίων οπλισμένου σκυροδέματος όπου αυτό κριθεί απαραίτητο από 
την Οριστική Μελέτη Στατικής Επάρκειας και Ενισχύσεων 

• Εφαρμογή   συνθετικών   υφασμάτων   ινών   άνθρακα   (CFRP)   επί   των   εσωτερικών 
υποστυλωμάτων στα οποία δεν κατασκευάζεται μανδύας οπλισμένου σκυροδέματος. 

•   Τοποθέτηση ανθρακοελασμάτων για την καμπτική ενίσχυση των δοκών. 
•   Τοποθέτηση ανθρακοελασμάτων για την καμπτική ενίσχυση των πλακών  
• Εφαρμογή συνθετικών υφασμάτων ινών άνθρακα (CFRP) ή τοποθέτηση συνδετήρων και 

κατασκευή μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος για τη διατμητική ενίσχυση των δοκών. 
Σε  όλα  τα  σημεία  του  Φ.Ο.  όπου  διαπιστώνονται  τοπικά  αποσαρθρώσεις  ή  οποιαδήποτε 

αλλοίωση του σκυροδέματος (ρηγμάτωση, χαλαρότητα πρόσφυσης κλπ), ή αποκάλυψη των οπλισμών, 
θα απομακρύνεται το σκυρόδεμα επικάλυψης, τυχόν διαβρωμένοι οπλισμοί θα καθαρίζονται επιμελώς 
με   συρματόβουρτσα,   γυαλόχαρτο   ή   αμμοβολή   και   αφού   εφαρμοστεί   στους   οπλισμούς   υλικό 
αντιδιαβρωτικής προστασίας (αναστολέας διάβρωσης), θα γίνεται  αποκατάσταση    της    επέμβασης 
με    εφαρμογή   επισκευαστικού κονιάματος. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ενανθράκωση σκυροδέματος και διάβρωση οπλισμών λόγω 
προσβολής από χλωριόντα, θα απαιτηθεί η αντικατάσταση των στοιχείων αυτών ή η προστασία 
του οπλισμού με θυσιαζόμενα ανόδια, σύμφωνα με την Στατική Μελέτη Ενισχύσεων (Εφαρμογής ) 

Ο    προϋπολογισμός    του  άρθρου,  αντιστοιχεί    στο  28%    του    συνολικού  προϋπολογισμού 
κατασκευής του έργου. 

 
 

 

Έργα Αρχιτέκτονα & Πολιτικού Μηχανικού (€): 2.260.000,00 € 



 

(ολογράφως): Δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα 
χιλιάδες ευρώ 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά (€): 0,00 
(ολογράφως): - 

            
       ΑΡΘΡΟ Α.Τ.3.: Οικοδομικές Εργασίες 

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει όλες τις οικοδομικές εργασίες από την ολοκλήρωση της στατικής ενίσχυσης 
του φέροντος οργανισμού μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου. Οι επιμέρους κατηγορίες 
του μέρους είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εξής: 
 

• Καθαιρέσεις 
• Χωματουργικές Εργασίες 
• Μεταφορές Υλικών 
• Αποξηλώσεις δαπέδων, κουφωμάτων και τοιχοποιίας 
• Τοιχοποιϊες - Επιχρίσματα 
• Εσωτερικα & Εξωτερικά Επιχρίσματα 
• Εσωτερικοί & Εξωτερικοί Χρωματισμοί 
• Ψευδοροφές 
• Οπτοπλινθοδομές 
• Επιστρώσεις Τσιμεντοκονιαμάτων 
• Επιστρώσεις Πλακιδίων 
• Επενδύσεις Μαρμάρων 
• Επενδύσεις Λαμαρίνων 
• Πλακοστρώσεις 
• Επιστεγάσεις 
• Μεταλλικές Κατασκευές 
• Εσωτερικά & Εξωτερικά Κουφώματα 
• Κιγκλιδώματα 
• Κατασκευή μεταλλικής κλίμακας 
• Κατασκευή Νέας Όψης (μεταλλικός σκελετός, μεταλλικά πάνελ, σκίαστρα) 
• Κατασκευή διαβαθρων και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες 
• Υαλοστάσια Αλουμινίου 
• Αντικατάσταση Θυρών 
• Διαμορφώσεις Περ/ντος Χώρου 
• Φυτεύσεις 
• Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού 
• Δώματα (θερμομόνωση, υγρομόνωση, πράσινο δώμα, κλπ) 
• Θερμοπροσόψεις/θερμομονώσεις 

 
Ο προϋπολογισμός του εν λόγω άρθρου αντιστοιχεί στο 34% του συνολικού προϋπολογισμού 
κατασκευής του έργου. 
 

Έργα Αρχιτέκτονα & Πολιτικού Μηχανικού (€): 2.700.000,00 € 
(ολογράφως): δύο εκατομμύριά επτακόσιες χιλιάδες ευρώ 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά (€): 0,00 
(ολογράφως): - 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ Α.Τ.4. Φυσικό Μέρος 4: Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

 Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που θα απαιτηθούν              
μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου. Οι επιμέρους κατηγορίες του μέρους είναι 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εξής: 

 
 

• Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχετεύσης και ομβρίων των κτιρίων και 
στεγασμένων χώρων του έργου, σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή,τις τεχνικές 
προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων. 



 

 

• Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης των κτιρίων του έργου, 
σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή,τις τεχνικές προδιαγραφές και την γενική 
τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

• Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά και ασθενή ρεύματα) των κτιρίων 
και στεγασμένων χώρων του έργου, σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή,τις 
τεχνικές προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ 
εγκαταστάσεων. 

• Πλήρης κατασκευή του αλεξικεραύνου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική 
περιγραφή,τις τεχνικές προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των 
Η/Μ εγκαταστάσεων. 

• Πλήρης κατασκευή των δύο ανελκυστήρων του έργου, σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική 
περιγραφή,τις τεχνικές προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των 
Η/Μ εγκαταστάσεων. 

• Ηλεκτροφωτισμός αυλείων χώρων κλπ, του έργου σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική 
περιγραφή,τις τεχνικές προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των 
Η/Μ εγκαταστάσεων . 

• Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, απορροής ομβρίων και 
αυτομάτου ποτίσματος του αυλείου χώρου, του έργου, σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική 
περιγραφή,τις τεχνικές προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των 
Η/Μ εγκαταστάσεων. 

• Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία της εγκατάστασης ενεργητικής 
πυροπροστασίας και σήμανσης του έργου, σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή,τις 
τεχνικές προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ 
εγκαταστάσεων. 

• Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων κλιματισμού και 
αερισμού του έργου, σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή,τις τεχνικές 
προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

 
 

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω άρθρου αντιστοιχεί στο 31 % του συνολικού προϋπολογισμού 
κατασκευής του έργου 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Έργα        Αρχιτέκτονα & Πολιτικού (€): 0,00 
Μηχανικού   (ολογράφως): - 
Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά (€): 2.435.000,00€ 

(ολογράφως): Δύο εκατομμύρια Τετρακόσιες τριάντα 
πέντε  χιλιάδες 


