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Τίτλος Έργου: «Έργα διαμόρφωσης χώρου προσωρινής στάθμευσης λεωφορείων 

πύλης Π1 και διαδρόμων κίνησης επιβατών Κρουαζιέρας» 

  

Προϋπολογισμός:  12.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% 

Χρηματοδότηση:  Ίδιοι Πόροι ΟΛΒ ΑΕ 

 

 

 

 

 Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ) 
 
 

Έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

  
Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλειστές προσφορές 

σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση  

 

 

 



 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις απαραίτητες εργασίες για την διαμόρφωση χώρου 

προσωρινής στάθμευσης λεωφορείων πύλης Π1 και διαδρόμων κίνησης επιβατών 

Κρουαζιέρας. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στον προβλήτα Νο-2 πλησίον της κεντρικής πύλης εισόδου 

στην φυλασσόμενη λιμενική εγκατάσταση. Σκοπός της επέμβασης είναι η κατασκευή 

τριων εσοχών για την προσωρινή στάθμευση λεωφορείου με ταυτόχρονη δημιουργία 

πεζοδρομίου ικανού πλάτους για την αποεπιβίβαση των διακινούμενων επιβατών. 

Επίσης θα διαγραμμιστεί ο υφιστάμενος διάδρομος κίνησης των επιβατών Κ/Ζ από την 

πύλη μέχρι το κτίριο υποδοχής. 

Αναλυτικά θα κατασκευαστούν τα κάτωθι: 

 Ασφαλτοκόπή του τμήματος (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι) ως συνημμένο σχέδιο. 

 Αποξήλωση και απομάκρυνση των προϊόντων της καθαίρεσης του ανωτέρω 

τμήματος χωρίς να αποξηλωθεί το υφιστάμενο πεζοδρόμιο σκυροδέματος που 

βρίσκεται σε πλάτος 1,40μ από την υφιστάμενη αποθήκη. 

 Εκσκαφή προκειμένου να δημιουργηθεί πυθμένας εκσκαφής στα -0,20μ από την 

στάθμη του ασφαλτικού 

 Προμήθεια και διάστρωση θραυστού υλικού 

 Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων  

 Σκυροδέτηση όπισθεν των κρασπεδόρειθρων με σκυρόδεμα C12/15 ως σχέδιο 

 Προμήθεια και τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου σε όλη την επιφάνεια του. Η τελική 

στάθμη του πεζοδρομίου θα βρίσκεται στο +0,12μ από τη στάθμη του δρόμου. Στο 

τμήμα Α-Β θα κατασκευαστεί διάβαση Α.Μ.Ε.Α. 

 Τέλος θα διαγραμμιστεί ο υφιστάμενος διάδρομος κίνησης των επιβατών Κ/Ζ από την 

πύλη μέχρι το κτίριο υποδοχής. 

 

 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος του 

έργου και τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Στον κυρίως φάκελο θα 

περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, δύο κλειστοί επιμέρους φάκελοι. Ο ένας θα 

περιέχει την οικονομική προσφορά και ο άλλος τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ο κάθε 

φάκελος θα αναγράφει αντίστοιχα εξωτερικά «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Αντίγραφο/α πιστοποιητικού/ών εγγραφής στο ΜΕΕΠ για την κατηγορία που ζητείται 

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να 

δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει κάποιος 

από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016. 

3. Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του προσφέροντος φυσικού ή νομικού 

προσώπου. 

 

ο φάκελος οικονομικής προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνει την 

προσφορά του υποψηφίου με ποσοστό έκπτωσης αριθμητικώς και ολογράφως επί του 

προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 



Στην περίπτωση που η προσφορά κατατεθεί από τρίτο απαιτείται η νόμιμη 

εξουσιοδότησή του. 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αυτών 

εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

- Η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας  

- Χρόνος ολοκλήρωσης έργου: 30 ημέρες. 

- Ισχύς προσφοράς: 180 ημέρες. 

- Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται και την αποδοχή των συνθηκών εκτέλεσης και 

της φύσης του έργου 

-Τρόπος πληρωμής: Τριάντα ημέρες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου. 

-Για πληρωμές άνω των 1.500 € απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

- Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. μέχρι την 23/5/2017 και ώρα 10:00’ (έναρξη 

αποσφράγισης προσφορών). 

 Κρατήσεις: το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά 

συμπεριλαμβανομένης της κράτησης 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 

5. Εγγυήσεις 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης ποσού 5% της αξίας της προσφοράς του άνευ ΦΠΑ. Η εγγύηση θα επιστραφεί 

έξι μήνες μετά την βεβαιωμένη περαίωση του έργου. 

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης. 

 

 

Για την ΟΛΒ ΑΕ 

ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος 



 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1 Δ-1
Τομή οδοστρώματος με 

ασφαλτοκόπτη
ΟΙΚ-2269A m 1,00 100,00

2 Α-2.1

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 

και στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιημένων με τσιμέντο 

εντός του ορίου των γενικών 

εκσκαφών  

ΟΔΟ-1123Α m
3 3,70 20,00

3 Α-2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες -ημιβραχώδες 
ΟΔΟ-1123Α m

3 Αποκοπή Αποκοπή

4 Α-19
Προμήθεια κοκκώδους υλικού 

μεγέθους κόκκων έως 200 mm 
ΟΔΟ-3121Β m

3 11,43 10,00

5 Β-29.2.1

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων 

κλπ με σκυρόδεμα C12/15, 

άοπλο

ΟΔΟ-2531 m
3 86,50 21,00

6 Β-51
Πρόχυτα κράσπεδα από 

σκυρόδεμα
ΟΔΟ-2921 m 9,60 80,00

7 Β-81

Πλακοστρώσεις με πλάκες από 

σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 

cm

ΟΔΟ-2922 m
2 17,30 200,00

8 Β-82
Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ 

σε πεζοδρόμια και νησίδες
ΟΔΟ-2922 τεμ. 115,00 1,00

9 Β-85

Προσαρμογή στάθμης 

υφισταμένου φρεατίου επί 

ανακατασκευαζομένου 

πεζοδρομίου

ΟΔΟ-2548 τεμ. 40,30 2,00

10 Ε-17.1
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 

ανακλαστική βαφή 
ΟΙΚ-7788 m

2 3,80 500,00

Α/Α Τιμολόγιο Είδος εργασίας Άρθρο Αναθ. Μονάδα
Τιμή 

Μονάδας

1.816,50

12.000,00

1.607,11

1.464,49

2.880,00

14.880,00

Φ. Π. Α.   2 4%

Γ Ε Ν.   Σ Υ Ν Ο Λ Ο =  

ΣΜ   =   Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Α'   =.    

Γ. Ε. κ α ι Ο. Ε.  1 8 %

114,30

Α Θ Ρ Ο Ι Σ Μ Α  =

Α Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Τ Α  15 %   

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Β'   =

ΔΑΠΑΝΗ

100,00

74,00

500,00

Ποσότητ

α

10.535,51

768,00

3.460,00

115,00

80,60

1.900,00

8.928,40

 
 

 

 

3-04-2017 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Σπύρος Φυτιλής 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
1.Άρθρο Α-2   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 

(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.  
 
 
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. 
 

ΕΥΡΩ ΑΠΟΚΟΠΗ 500  
 

 
 

2. Άρθρο Α-2.1  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ   

 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
συμπύκνωση ή με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή 
γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς 
ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς 
όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την 
κατασκευή επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή 
τους. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

 
ΕΥΡΩ Αριθμητικά: 3,70 
 

 

3. Άρθρο Α-19    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 
200 mm.  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121Β) 
 
Προμήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά 
προϊόντα λατομείου ή ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης 
περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος (διερχoμένου από το κόσκινο Νο 40) 35% 
και με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια του υλικού,  
• η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
• οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων  



Η κατασκευή του επιχώματος πληρώνεται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του 
τιμολογίου.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιμετρούμενου σε όγκο 
κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
ΕΥΡΩ  Αριθμητικά:    11,43 
 
 
4. Άρθρο Δ-1  ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 
 
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, 
οποιουδήποτε πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις 
έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον 
οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων 
καθαίρεσης, τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 
 
ΕΥΡΩ Αριθμητικά: 1,00 
 
 
5. Άρθρο Β-29.2  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 
 
Άρθρο Β-29.2.1  Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 
 
Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε 
είδους (τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες 
ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 
 
ΕΥΡΩ Αριθμητικά:86,50 
 
 
6. Άρθρο Β-51  ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921) 
 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, 
διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα 
παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, 
αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους.  
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και 
τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών 
πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  

 η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα 
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου 
των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από 
αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, 



ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg 
τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής 
του, η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 
 
ΕΥΡΩ: Αριθμητικά: 9,60 
 
 
7. Άρθρο Β-81  ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40 cm 
 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 
 
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με 
πλάκες έγχρωμες, επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, 
διαστάσεων 40x40 cm. 
Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από 
αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 
cm, πάχους 3 cm.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών 

συσκευασμένων σε παλέτες,  
 η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),  
 η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη 

(συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της 
προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),  

 η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),  
 ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και 

αποκομιδή προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων 
υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.  

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην 
περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, 
πλακόστρωσης.  
ΕΥΡΩ Αριθμητικά: 17,30 
 
8. Άρθρο Β-82 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 
 
Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και 
νησίδες. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων  
 η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό 

αρμολόγησης, μεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός 
χώρου εκτέλεσης εργασιών και συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων 
υλικών και προϊόντων αποξήλωσης), σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την 
μελέτη υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο και μορφή πλακών απόλυτα 
προσαρμοσμένη προς την υφιστάμενη πλακόστρωση.  

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην 
περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  
 
Tιμή κατ’ αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ. 
 
ΕΥΡΩ Αριθμητικά: 115,00 
 
 



 
9. Άρθρο Β-85 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548) 

Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να 
μην προσκληθούν ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με 
αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση του πλαισίου 
έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια ± 5 mm και επιμελής αρμολόγηση με την 
περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες τελικής διαμόρφωσης γύρω από το 
πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή 
ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα.  

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου 
έδρασής του. Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται 
ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.  

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας 
καλύμματος έως 0,50 m2. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με 
πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου 
βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματος. 

ΕΥΡΩ  Αριθμητικά: 80,60 
 

Άρθρο Ε-17  ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  
 

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε 
σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με 
αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών 
πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, 
σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια 
σήμανση οδών’’ 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου 
και η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

 η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την 
εκτέλεση των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

 ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση 
μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  

 η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον 
τύπο του χρησιμοποιουμένου υλικού  

 η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

 η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία 
μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 
 

10. Άρθρο Ε-17.1  Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7788) 
 

ΕΥΡΩ 3,80 


