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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Βάσει της  Αριθ ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 /4-5-2017 (ΦΕΚ 1746/Β/2017)  Α*όφαση Υ*ουργείου 
Υ*οδοµών και Μεταφορών  «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες 
συµβάσεις έργων» 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Αντικείµενο του *αρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, *ου είναι 
α*αραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, ό*ως *ροδιαγράφεται στα λοι*ά Τεύχη 
∆ηµο*ράτησης *ου ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 
1.1 Οι τιµές µονάδας του *αρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες *λήρως *εραιωµένων 

εργασιών, ό*ως *εριγράφονται αναλυτικά *αρακάτω, οι ο*οίες θα εκτελεστούν στην *εριοχή 
του Έργου. Οι τιµές µονάδος *εριλαµβάνουν όλες τις δα*άνες *ου αναφέρονται στην 
*εριγραφή των εργασιών, καθώς και όσες α*αιτούνται για την *λήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοι*ά Τεύχη ∆ηµο*ράτησης. 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µ*ορεί να θεµελιωθεί, ως *ρος το είδος και την α*όδοση των 
µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού *ροσω*ικού και την 
δυνατότητα χρησιµο*οίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
*αρόντος. 
Σύµφωνα µε τα *αρα*άνω, µε τις τιµές µονάδος του *αρόντος Τιµολογίου  *ροκύ*τει το 
*ροϋ*ολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των ε*ί µέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι ο*οίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές 
µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι *εριοριστικά, *εριλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους ε*ιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών α*ό φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λ*., *λην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν α*αλλάσσεται α*ό τα 
τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  

1.1.2 Οι δα*άνες *ροµηθείας των *άσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, α*οθήκευσης, φύλαξης, 
ε*εξεργασίας τους (αν α*αιτείται) και *ροσέγγισής τους, µε τις α*αιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις 
α*αιτούµενες *λάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών *ερι*τώσεων, *ου η µεταφορά *ληρώνεται 
ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

 Οµοίως οι δα*άνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών 
µέσων) των *λεοναζόντων ή/και ακατάλληλων *ροϊόντων εκσκαφών και λοι*ών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους α*όρριψης, λαµβανοµένων υ*όψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοι*ούς όρους δηµο*ράτησης. 
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 Το κόστος υ*οδοχής σε α*οδεκτούς χώρους, των α*οβλήτων α*ό εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), ό*ως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. *ρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υ*ουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν *εριλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές 
του τιµολογίου. 

 Ως «κόστος υ*οδοχής σε α*οδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου 
χώρου α*ό την *αράδοση των υλικών αυτών και την ε*έκεινα διαχείρισή τους. 

1.1.3 Οι δα*άνες µισθών, ηµεροµισθίων, υ*ερωριών, υ*ερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδα*ούς ή/και αλλοδα*ούς ασφαλιστικούς 
οργανισµούς κλ*.), δώρων εορτών, ε*ιδοµάτων *ου καθορίζονται α*ό τις ισχύουσες εκάστοτε 
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 
εξαιρεσίµων αργιών κ.λ*.), νυκτερινής α*ασχόλησης (*λην των έργων *ου η εκτέλεσή τους 
*ροβλέ*εται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λ*., του *άσης φύσεως 
*ροσω*ικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, ε*ιστηµονικού *ροσω*ικού και των ε*ιστατών µε 
εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδα*ού ή αλλοδα*ού *ου α*ασχολείται για την κατασκευή του 
έργου, ε*ί τό*ου ή ο*ουδή*οτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δα*άνες για την εγκατάσταση, εξο*λισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν *ροβλέ*εται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υ*ηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµο*ράτησης. 

1.1.5 Οι δα*άνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων *αραγωγής *ροκατασκευασµένων 
στοιχείων, εφ’ όσον *ροβλέ*ονται α*ό τους όρους δηµο*ράτησης, συγκροτηµάτων *αραγωγής 
θραυστών υλικών (σ*αστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λ*., στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
Στις δα*άνες αυτές *εριλαµβάνονται: η εξασφάλιση του α*αιτουµένου χώρου, η κατασκευή 
των υ*οδοµών, κτιριακών και λοι*ών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του α*αιτουµένου 
κατά *ερί*τωση εξο*λισµού, οι λειτουργικές δα*άνες *άσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
µεταφορές των *ρώτων υλών στην µονάδα και των *αραγοµένων *ροϊόντων µέχρι τις θέσεις 
ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η α*οσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το 
*έρας των εργασιών, η καθαίρεση των υ*οδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλ* κατασκευές α*ό 
σκυρόδεµα ή ο*οιοδή*οτε άλλο υλικό) και α*οκατάστασης του χώρου σε βαθµό α*οδεκτό α*ό 
την Υ*ηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
Οι ως άνω όροι για την α*οξήλωση των µονάδων και α*οκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρµογή στις ακόλουθες *ερι*τώσεις: 
(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο *ου έχει *αραχωρηθεί α*ό το 

∆ηµόσιο 
(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους *ου έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 

έχει δοθεί *ροσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριµένου έργου. 

1.1.6 Τα *άσης φύσεως ασφάλιστρα για το *ροσω*ικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά 
µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι ε*ιβαρύνσεις α*ό την εκτέλεση των εργασιών υ*ό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 
και την λήψη των α*αιτουµένων *ροστατευτικών µέτρων, οι δα*άνες των µέτρων *ροστασίας 
των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της *ρόληψης ατυχηµάτων 
εργαζοµένων ή τρίτων, της α*οφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα *ράγµατα τρίτων, της 
α*οφυγής ρύ*ανσης ρεµάτων, *οταµών, ακτών κ.λ*., καθώς και οι δα*άνες των µέτρων 



*ροστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της ε*οχής του έτους 
(εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λ*.) και µέχρι την οριστική *αραλαβή 
τους.  

1.1.8 Οι δα*άνες διεξαγωγής των ελέγχων *οιότητος και οι δα*άνες κατασκευής των *άσης φύσεως 
‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ *ου *ροβλέ*ονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοι*ούς όρους 
δηµο*ράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, εργασία κ.λ*.) 

1.1.9 Οι δα*άνες διάθεσης, *ροσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 
εξο*λισµού και µέσων (*.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) *ου α*αιτούνται για συγκεκριµένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο *λαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις 
ο*οίες *εριλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά ε*ί τό*ου, η συναρµολόγηση (όταν 
α*αιτείται), η α*οθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι α*οδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και 
τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λι*αντικά και λοι*ά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι ε*ισκευές, οι 
µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για ο*οιαδή*οτε αιτία, οι *άσης φύσεως 
σταλίες και καθυστερήσεις (*ου δεν οφείλονται σε υ*αιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
α*οσυναρµολόγησή τους (εάν α*αιτείται) και η α*οµάκρυνσή τους α*ό το Έργο.  
Περιλαµβάνονται ε*ίσης οι *άσης φύσεως δα*άνες του εφεδρικού εξο*λισµού *ου διατηρείται 
σε ετοιµότητα για την αντιµετώ*ιση βλαβών ή για ο*οιαδή*οτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δα*άνες *ροµηθείας ή *αραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης και τυχόν *ροσωρινών α*οθέσεων και ε*αναφορτώσεων αδρανών υλικών 
*ροέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλ*. *λην των *ερι*τώσεων *ου στα οικεία άρθρα του 
*αρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά *ληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα *ου 
ε*ισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

  Περιλαµβάνονται οι δα*άνες *λύσεως, ανάµιξης ή εµ*λουτισµού των υλικών, ώστε να 
αντα*οκρίνονται στις *ροβλε*όµενες α*ό την Μελέτη του Έργου *ροδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υ*όψη των σχετικών *εριβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι ε*ιβαρύνσεις α*ό καθυστερήσεις, µειωµένη α*όδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και 
*ροσω*ικού *ου οφείλονται: 
(α)  σε εµ*όδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

κ.λ*.),  
(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών α*αλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης 

των εργασιών (υ*ό την *ροϋ*όθεση ότι *αρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης 
των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες α*αιτήσεις αντιµετώ*ισης των εµ*οδίων α*ό τους αρµόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λ*.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµ*οδίων,  
(ε)  στην διενέργεια των α*αιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (το*ογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοι*ές υ*οχρεώσεις του Αναδόχου 
*ου *ροβλέ*ονται στα τεύχη δηµο*ράτησης, είτε τα ως άνω α*οζηµιώνονται ιδιαίτερα 
είτε είναι ανηγµένα στο *οσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του *αρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας *εζών και οχηµάτων,  
(ζ) σε *ροσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη *εριοχή του έργου για 

ο*οιαδή*οτε αιτία (*.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υ*οδοµών, 
βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλ*.). 

1.1.12 Οι δα*άνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση *εζών και οχηµάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, ό*ως ενδεικτικά: 



(1) Οι δα*άνες *ροσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων *λάτους έως 3,0 m, για την 
α*οκατάσταση της κυκλοφορίας *εζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται α*αραίτητο 
α*ό την Υ*ηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  

(2) Οι δα*άνες λήψης *ροστατευτικών µέτρων για την α*ρόσκο*τη και ασφαλή κυκλοφορία 
*εζών και οχηµάτων στην *ερίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, ό*ου α*αιτείται, 
ήτοι για την *ερίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 
ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου 
(*λην εκείνης *ου *ροκύ*τει α*ό µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την 
*ροσωρινή διευθέτηση και α*οκατάσταση της κυκλοφορίας κλ*. καθώς και οι δα*άνες για 
την α*οµάκρυνση των *αρα*άνω *ροσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την 
*εραίωση των εργασιών και την *λήρη α*οκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 

1.1.13 Οι δα*άνες των το*ογραφικών εργασιών (α*οτυ*ώσεων, *ασσαλώσεων, ανα*ασσαλώσεων, 
*ύκνωσης τριγωνοµετρικού και *ολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών 
αφετηριών κ.λ*.) *ου α*αιτούνται για την χάραξη των ε*ιµέρους στοιχείων του έργου, οι 
δα*άνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν α*αιτείται για την *ροσαρµογή των στοιχείων της 
οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λε*τοµερειών, οι δα*άνες ανίχνευσης και εντο*ισµού 
εµ*οδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκ*όνησης µελετών αντιµετώ*ισης αυτών (λ.χ. 
υ*άρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υ*ογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής 
Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οι δα*άνες α*οτύ*ωσης τεχνικών έργων και λοι*ών εγκαταστάσεων *ου α*αντώνται στο 
χώρο του έργου, οι δα*άνες ε*αλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε το*ογραφικές µεθόδους 
καθώς και οι δα*άνες λήψης ε*ιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντι*αράσταση µε εκ*ρόσω*ο της 
Υ*ηρεσίας και σύνταξης των *άσης φύσεως ε*ιµετρητικών σχεδίων, *ινάκων και υ*ολογισµών 
*ου θα υ*οβληθούν στην Υ*ηρεσία *ρος έλεγχο. 

 1.1.15 Η δα*άνη σύνταξης των ανα*τυγµάτων και *ινάκων ο*λισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν 
*εριλαµβάνονται στη µελέτη. 

1.1.16 Οι δα*άνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντο*ιζοµένων 
µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δα*άνες των αντλήσεων (*λην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
*οταµών ή στην *ερί*τωση *ου δεν υ*άρχει δυνατότητα *αροχέτευσης *ρος φυσικό ή τεχνητό 
α*οδέκτη υδάτων) καθώς και των *ροσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώ*ιση των 
ε*ιφανειακών, υ*ογείων και *ηγαίων νερών ώστε να *ροστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόµενα οσο και τα υ*άρχοντα έργα και το *εριβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
*ροβλέ*εται διαφορετικά στα τεύχη δηµο*ράτησης. 

1.1.18 Οι δα*άνες *ου α*ορρέουν α*ό δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών *ου 
εφαρµόζονται κατά ο*οιονδή*οτε τρό*ο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δα*άνες διαµόρφωσης *ροσβάσεων, *ροσ*ελάσεων και δα*έδων εργασίας στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής *ου θα α*αιτηθεί σε ο*οιοδή*οτε 
στάδιο των εργασιών, όταν δεν *ροβλέ*εται ιδιαίτερη ε*ιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, 
καθώς και οι δα*άνες α*οξήλωσης των *ροσωρινών κατασκευών και *εριβαλλοντικής 
α*οκατάστασης των χώρων (*ροσβάσεων, *ροσ*ελάσεων, δα*έδων εργασίας κ.λ*.) εκτός εάν 
υ*άρχει έγγραφη α*οδοχή της Υ*ηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δα*άνες για την *ροστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. *ου 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή ε*ηρεάζονται το*ικά α*ό τις εκτελούµενες εργασίες, Την 
α*οκλειστική ευθύνη για την *ρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και *οινικά και µέχρι *εραίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 



1.1.21 Οι δα*άνες *ρόληψης και α*οκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι α*οζηµιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά ε*ί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξο*λισµού του Αναδόχου (*.χ. µεταφορικών µέσων 
µεγάλης χωρητικότητας, ερ*υστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λ*.) *ου οφείλονται σε µη τήρηση 
των συµβατικών όρων, των υ*οδείξεων της Υ*ηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 
γενικότερα σε υ*αιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν *ροβλέ*εται ιδιαίτερη *ληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι *άσης φύσεως δα*άνες 
για τις εργοταξιακές οδούς *ου *ροκύ*τουν α*ό τη µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου 
και α*αιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξο*λισµού και υλικών κατασκευής του Έργου 
(µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης α*ό ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή 
βελτίωση υ*αρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δα*άνες εξασφάλισης των 
αναγκαίων χώρων α*όθεσης των *λεοναζόντων ή ακαταλλήλων *ροϊόντων εκσκαφών 
(καταβολή τιµήµατος *ρος ιδιοκτήτες, αν α*αιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή 
οδών *ροσ*έλασης ή ε*έκταση ή βελτίωση υ*αρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων 
µετά την *εραίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους *εριβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δα*άνες των *ροεργασιών στις *αλιές ή νέες ε*ιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή 
ασφαλτικών ε*ιστρώσεων ε*' αυτών, ό*ως *.χ. σκού*ισµα, καθαρισµός, δηµιουργία ο*ών 
αγκύρωσης (*ικούνισµα), καθώς και οι δα*άνες µεταφοράς και α*όθεσης των *ροϊόντων *ου 
*αράγονται ως α*οτέλεσµα των *αρα*άνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δα*άνες διάνοιξης τοµών ή ο*ών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λ*., µε ο*οιαδή*οτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
*ροβλέ*εται ιδιαίτερη *ληρωµή *ρος τούτο στα τεύχη δηµο*ράτησης. 

1.1.25 Οι δα*άνες των ειδικών µελετών, *ου *ροβλέ*εται στα τεύχη δηµο*ράτησης να εκ*ονηθούν 
α*ό τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, ό*ως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και 
ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λ*. 

1.1.26 Οι δα*άνες έκδοσης των α*αιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών α*ό τις αρµόδιες Αρχές, 
την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν *ροβλέ*εται ιδιαίτερη 
*ληρωµή *ρος τούτο στα τεύχη δηµο*ράτησης. 

1.1.27 Οι δα*άνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και α*ρόσκο*της λειτουργίας των 
υ*αρχόντων στην *εριοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, α*οχέτευσης και 
α*οστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λ*.), τα ο*οία ε*ηρεάζονται α*ό την 
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανε*αρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 
(2) θα ε*ιβαρυνθεί υ*έρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 

µέτρα για να α*οτρέψει την είσοδο φερτών υλών α*ό τις χωµατουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

Οι τιµές µονάδας του *αρόντος Τιµολογίου *ροσαυξάνονται κατά το *οσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο ο*οίο *εριλαµβάνονται οι *άσης φύσεως δα*άνες οι ο*οίες δεν 
µ*ορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 
ό*ως, κρατήσεις ή υ*οχρεώσεις αυτού, ό*ως δα*άνες διοίκησης και ε*ίβλεψης του Έργου, σήµανσης 
εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, *ροµήθειες εγγυητικών ε*ιστολών, 
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λ*., τα ε*ισφαλή έξοδα *άσης φύσεως καθώς και το *ροσδοκώµενο κέρδος 
α*ό την εκτέλεση των εργασιών. 
Το ως άνω *οσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του *ροϋ*ολογισµού των 
εργασιών, ό*ως αυτός *ροκύ*τει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 



(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή ά*αξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα ο*οία 
*εριλαµβάνουν τις δα*άνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων *.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοι*ών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον *ροβλέ*εται στα έγγραφα της 
σύµβασης. 

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

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων ε*ιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον *ροβλέ*εται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(4) Εξο*λισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και α*οχέτευσης, καθώς και λοι*ών α*αιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε 
τους όρους δηµο*ράτησης. 

(5) Α*οµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την 
*εραίωση του έργου, καθώς και οι δα*άνες α*οκατάστασης των χώρων κατά τρό*ο 
α*οδεκτό  και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητο*οίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του α*αιτούµενου εξο*λισµού γενικής 
χρήσης (*.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς *ροσω*ικού), ό*ως *ροβλέ*εται στο 
χρονοδιάγραµµα του έργου και α*οκινητο*οίησης µε το *έρας του *ροβλε*όµενου 
χρόνου α*ασχόλησης. 

(7) Οι δα*άνες ε*ισκό*ησης των µελετών του έργου και τυχόν συµ*ληρώσεις 
τρο*ο*οιήσεις, εφόσον δεν *εριλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

(8) Οι δα*άνες συµ*λήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 
(10) Για εγγυητικές. 
(11) Ασφάλισης του έργου. 
(12) Προσυµβατικού σταδίου. 
(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής *ροστασίας. 
(14) Για ε*ισφαλή έξοδα *άσης φύσεως (*.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοι*ών 

εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, α*αιτήσεως για µελέτες *ου µ*ορεί να 
*ροκύψουν κατά την *ορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και α*αίτηση 
ισχυρής νοµικής υ*οστήριξης, α*αιτήσεις για µέτρα *ροστασίας α*ό µη ληφθείσες 
υ*όψη ακραίες ε*ιτό*ου συνθήκες, κλο*ές µη καλυ*τόµενες α*ό ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα α*ό τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα 
ο*οία *εριλαµβάνουν τις δα*άνες: 

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

(2) Προσω*ικού γενικής ε*ιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υ*ό την *ροϋ*όθεση 
µόνιµης και α*οκλειστικής α*ασχόλησης στο έργο (σε *ερί*τωση µη µόνιµης και 
α*οκλειστικής α*ασχόλησης θα λαµβάνεται υ*όψη ο χρόνος α*ασχόλησης και η 
διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες *εριλαµβάνονται και οι δα*άνες για 



*ροβλε*όµενες νόµιµες α*οζηµιώσεις. Το ε*ιστηµονικό *ροσω*ικό και οι ε*ιστάτες, µε 
εξειδικευµένο αντικείµενο (*.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν 
*εριλαµβάνονται. 

(3) Νοµικής υ*οστήριξης  
(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της *αρα*άνω κατηγορίας *ροσω*ικού *.χ. χρήση 

αυτοκινήτων 
(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης *.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς 

*ροσω*ικού  
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και *αραµέτρων *ου *ροβλέ*ονται στους εγκεκριµένους 

*εριβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση *ρος αυτούς 
(8) Συντήρησης του έργου για τον *ροβλε*όµενο χρόνο 
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 
(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της ε*ιχείρησης, 

κόστος  έδρας ε*ιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινο*ραξίας 
  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) ε*ί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 
  Εάν *ροκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών *ου *αρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι *αρεµφερών *ρος αυτές εργασιών *ου *εριλαµβάνονται στο *αρόν Τιµολόγιο, 
α*οδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµο*ράτησης, ή εργασιών *ου ε*ιµετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του *αρόντος Τιµολογίου 
µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο *αράδειγµα: 
(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί α*οχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων α*ό 

σκυρόδεµα, PVC κ.λ*. 
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµο*οιούµενου σωλήνα διαφορετική α*ό τις αναφερόµενες 
στα υ*οάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του *αρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο *ροστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του 
χρησιµο*οιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο *αρόν Τιµολόγιο 
ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

     DN / DM  
  ό*ου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµο*οιούµενου σωλήνα 
   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα *ου *εριλαµβάνεται στο *αρόν 

Τιµολόγιο. 
Αν δεν υ*άρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµο*οιείται η αµέσως µεγαλύτερη 
υ*άρχουσα διάµετρος. 
(2) Μόρφωση αρµών µε *ροκατασκευασµένες *λάκες τύ*ου FLEXCELL ή αναλόγου 
Για *άχος DN χρησιµο*οιούµενης *λάκας µεγαλύτερο α*ό το *άχος της συµβατικής *λάκας 
του *αρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της ε*ιφάνειας της χρησιµο*οιούµενης 
*λάκας σε ε*ιφάνεια συµβατικής *λάκας *άχους 12 mm, µε βάση το λόγο:  

     DN / 12 
 ό*ου DN: Το *άχος της χρησιµο*οιούµενης *λάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύ*ου HYDROFOIL PVC 



Για *λάτος ΒN χρησιµο*οιούµενης ταινίας µεγαλύτερο α*ό το *λάτος της συµβατικής ταινίας 
του *αρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµο*οιούµενης 
ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας *λάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  
 ό*ου ΒΝ: Το *λάτος της χρησιµο*οιούµενης ταινίας σε mm 

Παρεµφερής *ρακτική µ*ορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες *ερι*τώσεις άρθρων του 
*αρόντος Τιµολογίου. 

Ό*ου στα ε*ιµέρους άρθρα υ*άρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των ο*οίων έχει αρθεί µε α*όφαση η 
υ*οχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µ*ορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 
*ρότυ*ο *ου θα *εριλαµβάνεται σε σχετικό *ίνακα στους γενικούς όρους του *αρόντος. 
 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
  

2.1.1 Η ε*ιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων 
µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών ε*ιµετρητικών 
σχεδίων και *ινάκων, λαµβανοµένων υ*όψη των έγγραφων εντολών της 
Υ*ηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υ*ηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση 
της, *ροκειµένου να ε*ιβεβαιώσει την ορθότητα των ε*ιµετρητικών στοιχείων *ου 
υ*οβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υ*οχρεούται µε δική του δα*άνη να διαθέσει 
τον α*αιτούµενο εξο*λισµό και *ροσω*ικό για την υ*οστήριξη της Υ*ηρεσίας 
στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η *ληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της *ραγµατικής *οσότητας κάθε 
εργασίας, ε*ιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, ε*ί την 
τιµή µονάδας της εργασίας, ό*ως αυτή καθορίζεται στο *αρόν Περιγραφικό 
Τιµολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρό*ος και η µονάδα ε*ιµέτρησης, καθώς και ο 
τρό*ος *ληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες *αραγράφους των *αρακάτω 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των ε*ί µέρους εργασιών του *αρόντος Τιµολογίου.  

2.1.5 Αν το *εριεχόµενο ένός ε*ιµέρους άρθρου του *αρόντος Τιµολογίου, *ου 
αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή α*οτελεί *λήρη 
α*οζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε 
οι ίδιες ε*ιµέρους εργασίες δεν θα ε*ιµετρώνται ούτε θα *ληρώνονται στο *λαίσιο 
άλλου άρθρου *ου *εριλαµβάνεται στο Τιµολόγιο. 

2.1.6 Στη *ερί*τωση ο*οιασδή*οτε διαφωνίας µε τον συνο*τικό *ίνακα τιµών, 
υ*ερισχύουν οι όροι του *αρόντος. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α.  Οι τιµές µονάδος του �αρόντος Τιµολογίου �ου φέρουν την σήµανση [*] 

�αρα�λέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµ�εριλαµβάνουν την 
δα�άνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά �ερί�τωση, υλικών ή �ροϊόντων. 

 
 Η ∆ηµο�ρατούσα Αρχή θα �ροσθέτει στις τιµές αυτές την δα�άνη του µεταφορικού 



έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
 Για τον �ροσδιορισµό της ως άνω δα�άνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι 

ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές �εριοχές   
 - α*όσταση < 5 km 0,28   
 - α*όσταση ≥ 5 km 0,21   
Εκτός �όλεως   
 · οδοί καλής βατότητας   
 - α*όσταση < 5 km 0,20   
 - α*όσταση ≥ 5 km 0,19   
 · οδοί κακής βατότητας   
 - α*όσταση < 5 km 0,25   
 - α*όσταση ≥ 5 km 0,21   
 · εργοταξιακές οδοί   
 - α*όσταση < 3 km 0,22   
 - α*όσταση ≥ 3 km 0,20   
Πρόσθετη τιµή για �αρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον �ροσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του �αρόντος τιµολογίου των ο�οίων οι εργασίες ε�ιµετρώνται σε 
κυβικά µέτρα (m3), κατά τον τρό�ο �ου καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 
Σε καµµία �ερί�τωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής ε�ι�λήσµατος ή ο�οιαδή�οτε 
άλλη �ροσαύξηση και ο υ�ολογισµός γίνεται µε βάση τα ε�ιµετρούµενα m3 κάθε 
εργασίας, ό�ως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 
Η δα�άνη του µεταφορικού έργου, ό�ως �ροσδιορίζεται στο �αρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ 
ΟΙΚ), �ροστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων �ου ε�ισηµαίνονται µε [*], και 
αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
�ροβλέ�εται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 

 
Β. Στις τιµές µονάδος του �αρόντος Τιµολογίου �ου φέρουν την σήµανση [**] 

�αρατίθεται η τιµή �ου αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά 
υλικά. Οταν διαφορο�οιούνται τα �οιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων 
ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών �ου αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, 
η ∆ηµο�ρατούσα Αρχή θα �ροσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (�ερι�τώσεις 
ξυλείας, καραµικών �λακιδίων και µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και 
�οιοτήτων). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Α Ρ Θ Ρ Α    Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Υ 
 
Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  ΝΕΟ 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ. 22.65.01) 
 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275  
 
Α*οξήλωση ξύλινης γέφυρας µήκους 13,00 µέτρων και *λάτους 1,80 µέτρων, µε την συσσώρευση των 
αχρήστων υλικών *ρος φόρτωση. 
 
Τιµή  εφαρµογής ανά κυβικό µέτρο (m3) ξυλείας 
 
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΕΥΡΩ    
(Αριθµητικώς) : 56,00 € 
 
Β. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο   
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ (ΟΙΚ. 10.03)  
 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-11.26 
 
Μεταφορά µε τα χέρια, κλ*, δηλ. µε ζεµ*ίλι, τζιβιέρα και λοι*ά *αρεµφερή µέσα, ενός τόνου 
ο*οιουδή*οτε υλικού ανά δεκάµετρο οριζόντιας α*οστάσεως. Η α*όσταση της καθ' ύψος µεταφοράς 
ανάγεται σε οριζόντια µε συντελεστή *ροσαύξησης 2,0. 
 
Τιµή εφαρµογής ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m) 
 
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
(Αριθµητικώς) :  5,60 € 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο   
 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΟΙΚ. 10.07)  
 
Μεταφορά µε αυτοκίνητο ο*οιουδή*οτε υλικού, ανά χιλιόµετρο α*οστάσεως. 
 
∆ΙΑ ΜΕΣΟΥ  Ο∆ΩΝ  ΚΑΛΗΣ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΟΙΚ 10.07.01) 
 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-1136 
 
Μεταφορά µε αυτοκίνητο ο*οιουδή*οτε υλικού, ανά χιλιόµετρο α*οστάσεως, ε*ί οδού ε*ιτρέ*ουσας 
ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 
Τιµή εφαρµογής ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) 
 
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ   
(Αριθµητικώς) :    0,35 € 



 
Γ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΑΛΙΚΟ∆ΕΜΑΤΑ   
 
ΑΡΘΡΟ 4ο   
 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΧΩΡΗΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΙΚ 20.04)   
 
 Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2122  
 
Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, εκτός α*ό 
αερόσφυρες, *λάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά ε*ιφανείας βάσεως έως 12,00 
m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m α*ό το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30 m, του ο*οίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υ*οβιβάζεται µε εφ' ά*αξ ή συνεχή άντληση 
(η ο*οία *ληρώνεται ιδιαίτερα), µε την ανα*έταση των *ροϊόντων, την µόρφωση των *αρειών και του 
*υθµένα και την τυχόν αναγκαία σ*οραδική αντιστήριξη των *αρειών, σύφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων" 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ε*ί ορύγµατος, µε την µεταφορά των *ροϊόντων εκσκαφών σε 
ο*οιαδή*οτε α*όσταση. Ε*ιµέτρηση µε λήψη διατοµών *ρο και µετά την εκσκαφή. 

 
ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΓΑΙΩ∆Η- ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆Η (20.04.01)   
 
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ   
(Αριθµητικώς) :    20,25 € 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο   
 
ΧΑΛΙΚΟ∆ΕΜΑ ΤΩΝ 175kg ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (ΟΙΚ 31.01) 
 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3101 
 
Χαλικόδεµα των 175 kg τσιµέντου, µε χαλίκι διαστάσεων 0,7 έως 7 cm *αντός είδους τµηµάτων έργου, 
σε ο*οιοδή*οτε ύψος ή βάθος α*ό την ε*ιφάνεια του εδάφους., σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος". 
 
Συµ*εριλαµβάνεται η *ροµήθεια των υλικών ε*ί τό*ου του έργου, η ανάµιξη (χειρωνακτικά ή µε 
αναµικτήρα σκυροδέµατος), η διάστρωση στις *ροβλε*όµενες α*ό την µελέτη θέσεις, η συµ*ύκνωση 
και η διαµόρφωση της άνω στάθµης,  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ   
(Αριθµητικώς) :    67,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο   ΝΕΟ   
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ  (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 54.80.01) 
 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5621 
 
Κατασκευή ξύλινης γέφυρας ανοίγµατος δεκατριών µέτρων (13,00m), η ο*οία συντίθεται α*ό δύο 
κολώνες έδρασης µήκους δεκα*έντε µέτρων (l=15,00m) και διαµέτρου τριάντα εκατοστών (d=0,30m), 
α*ό εµ*οτισµένη υ*ό *ίεση µε υδατοδιαλυτά άλατα ξυλεία *εύκης, *ου γεφυρώνουν το άνοιγµα και 
σταθερο*οιούνται στα υ*άρχοντα λίθινα βάθρα. Το κατάστρωµα διαµορφώνεται α*ό τάβλες (*λάκες) 
α*ό εµ*οτισµένη υ*ό *ίεση µε υδατοδιαλυτά άλατα *ριστή ξυλεία *εύκης, διαστάσεων 
1,50mχ0,15mχ0,05m και 2,50mχ0,15mχ0,05m στις θέσεις ό*ου θα σταθερο*οιείται το *ροστατευτικό 
κιγκλίδωµα µε αντηρίδες. 
 
Περιλαµβάνεται η *ροµήθεια και µεταφορά των υλικών και των µικροϋλικών στον τό*ο του έργου, η 
το*οθέτησή τους, καθώς και οι δα*άνες του α*αιτουµένου εργατοτεχνικού *ροσω*ικού και των 
εργαλείων. 
 
Τιµή  εφαρµογής ανά κυβικό µέτρο (m3) ξυλείας 
 
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ    
(Αριθµητικώς) : 730,00 € 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο   ΝΕΟ   
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β2) 
 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5104 
 
Κατασκευή *λευρικού *ροστατευτικού ξύλινου κιγκλιδώµατος εκατέρωθεν του καταστρώµατος της 
γέφυρας  µε *ασσάλους Φ 8 cm, οµοιόµορφους και ευθυτενείς α*ό ξυλεία καστανιάς καθαρού ύψους 
ενός µέτρου και είκοσι εκατοστών (1,20 m), ανά ένα µέτρο και είκοσι εκατοστά (1,20m), τους 
οριζόντιους και διαγώνιους *ασσάλους καθώς και τις αντηρίδες *ου θα α*αιτηθούν. 
  
Περιλαµβάνεται η *ροµήθεια και µεταφορά των υλικών και µικροϋλικών στον τό*ο του έργου, η 
το*οθέτησή τους, και οι δα*άνες του α*αιτουµένου εργατοτεχνικού *ροσω*ικού και των εργαλείων. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ    
(Αριθµητικώς) :    15,00 € 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο   ΝΕΟ   
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β2) 
 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5104 
 



Κατασκευή ξύλινης *ερίφραξης µε *ασσάλους Φ 8 cm, οµοιόµορφους και ευθυτενείς α*ό ξυλεία 
καστανιάς, καθαρού (εκτός εδάφους) ύψους 1,20 m, ανά 1,50 m και τους διαγώνιους *ασσάλους *ου 
θα α*αιτηθούν.  
 
Περιλαµβάνεται η *ροµήθεια και µεταφορά των υλικών και µικροϋλικών στον τό*ο του έργου, η 
το*οθέτησή τους, και οι δα*άνες του α*αιτουµένου εργατοτεχνικού *ροσω*ικού και των εργαλείων. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ    
(Αριθµητικώς) :    20,00 € 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο   ΝΕΟ   
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΥ (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ54.80.01) 
 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5621 
 
Κατασκευή τρα*εζό*αγκου α*ό *ριστή ξυλεία *εύκης, εµ*οτισµένη υ*ό *ίεση µε υδατοδιαλυτά 
άλατα, διαστάσεων 180εκ X 160εκ (κάτοψη κατασκευής). Α*οτελείται α*ό ένα τρα*έζι και δύο 
*άγκους συνδεδεµένα µεταξύ τους ως ένα σύνολο. Τα καθίσµατα είναι διαστάσεων 29εκ X 4,5εκ X 
180εκ, α*οτελούµενα α*ό δύο (2) τεµάχια ξυλείας διαστάσεων 14,5εκ X 4,5εκ X 180εκ, το καθένα. Το 
τρα*έζι α*οτελείται α*ό τέσσερα (4) τεµάχια ξυλείας των ίδιων διαστάσεων. 
Τα ξύλινα *όδια είναι διατοµής 100εκ X 9,5εκ X 4,5εκ, ενώ για την καλύτερη συνοχή της κατασκευής 
στο κάτω µέρος του τρα*εζιού υ*άρχουν δύο (2) ξύλινοι δοκοί διατοµής 99εκ X 9,5εκ X 4,5εκ χιαστί, 
ώστε να *ροστατεύεται ο τρα*εζό*αγκος α*ό τυχόν *λάγιες κατα*ονήσεις. 
 
Προµήθεια, µεταφορά ε*ιτό*ου και εγκατάσταση σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
 
Στην τιµή µονάδας *εριλαµβάνεται η συσκευασία και α*οσυσκευασία των ε*ιµέρους στοιχείων του 
τρα*εζό*αγκου, η *ροσωρινή α*οθήκευση και φύλαξη τους στο εργοτάξιο, η συναρµολόγηση και 
στερέωση ή *άκτωσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του *ροµηθευτή και τα σχέδια λε*τοµερειών της 
µελέτης, τα *άσης φύσεως υλικά *ου α*αιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη 
µέτρων *ροστασίας του α*ό φθορές και ρύ*ανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του 
έργου. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου τρα*εζό*αγκου: 
 
(Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
(Αριθµητικώς): 500,00 €  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο   
 
ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΞΥΛΙΝΑ (ΠΡΣ Β10.10) 
 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5104 
 
Ξύλινα *αγκάκια µήκους 180cm, *λάτους 50cm και ύψους 80cm (εκτός αν *ροβλέ*ονται 
διαφορετικές διαστάσεις στα σχέδια λε*τοµερειών της µελέτης), µε κάθισµα εργονοµικά 
διαµορφωµένο, α*οτελούµενο α*ό τρεις ξύλινες δοκίδες, τυ*ικών διαστάσεων 4x14x180cm, *λάτη 
α*ό µε δοκίδες *άχους 4cm και µήκους 1,80cm και *όδια έδρασης και στήριξης της *λάτης α*ό ξυλεία 
διατοµής 8x12cm (ή σύµφωνα µε τη µελέτη). 



 
Προµήθεια, µεταφορά ε*ιτό*ου και εγκατάσταση, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
 
Στην τιµή µονάδας *εριλαµβάνεται η συσκευασία και α*οσυσκευασία των ε*ιµέρους στοιχείων των 
*αγκακιών, η *ροσωρινή α*οθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρµολόγηση και 
στερέωση ή *άκτωσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του *ροµηθευτή και τα σχέδια λε*τοµερειών της 
µελέτης, τα *άσης φύσεως υλικά *ου α*αιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη 
µέτρων *ροστασίας α*ό φθορές και ρύ*ανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του 
έργου. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου *αγκακιού  
 
(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
(Αριθµητικώς): 480,00 €.  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο   ΝΕΟ  
 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ51.01) 
 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-51.01 
 
Ανακατασκευή ξύλινου σκαλο*ατιού α*ό ξυλεία καστανιάς, στο ο*οίο το ύψος (ρίχτι) α*οτελεί 
οριζόντιος κορµός διαµέτρου είκοσι εκατοστών (d=0,20m), *ου σταθερο*οιείται σε  κατακόρυφους 
*ασσάλους µήκους *ενήντα εκατοστών (l=0.50m) και διαµέτρου δέκα εκατοστών (d=0,10m), οι ο*οίοι 
εµ*ηγνύονται  στο έδαφος για το σκο*ό αυτό. Το *άτηµα διαµορφώνεται α*ό κατάλληλα υλικά 
εκσκαφών.  
Περιλαµβάνεται η *ροµήθεια και µεταφορά των υλικών κατασκευής στον τό*ο του έργου, η 
το*οθέτησή τους, τα υλικά στερέωσης και οι δα*άνες του α*αιτουµένου εργατοτεχνικού *ροσω*ικού 
και των εργαλείων. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) *λήρους ανακατασκευασµένου σκαλο*ατιού 
 
Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ  ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ    
(Αριθµητικώς) :    25,00 € 
 
  ΑΡΘΡΟ 12ο  
  
ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΓΜΑ ΠΙΣΣΑΣ (ΟΙΚ 51.02)     
 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-51.02  
 
Ε*άλειψη ξυλείας µε θερµό µείγµα *ίσσας *λήρως οµογενο*οιηµένο (κατράµωµα) α*οτελούµενο 
ενδεικτικά α*ό 8 µέρη υγρό*ισσας (black), 7 µέρη *ίσσας, 3 µέρη κολοφωνίου και 2 µέρη ανθέων 
θείου, σε ε*ανειληµµένες ε*ιστρώσεις µέχρις ε*ιτεύξεως συνολικού ελάχιστου *άχους 3 mm µε τα 
υλικά και µικροϋλικά και εργασία *λήρους ε*άλειψης. 
 
Τιµή εφαρµογής  ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
(Ολογράφως) :  ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς) :  11,20 €  
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 13ο  (ΝΕΟ) 
  
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΕΣ ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ  ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑ (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ- 77.96) 
 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-77.44 
 
Ε*άλειψη ξύλινων ε*ιφανειών µε µυκητοκτόνα σκευάσµατα µε χρώµα για την *ροστασία του ξύλου 
έναντι *ροσβολής α*ό µικροοργανισµούς (*αράσιτα, µύκητες, κλ*). Περιλαµβάνεται η *ροµήθεια 
του σκευάσµατος, η κατάλληλη *ροετοιµασία της ε*ιφάνειας, η εφαρµογή στρώσης εµ*οτισµού 
αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως *άχους 80 µm.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
(Ολογράφως) :  ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς) :  4,50 €  
 
 
 

Ξάνθη, Νοέµβριος 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆ασάρχης Ξάνθης  

 
 

 
ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος 

Γεωτεχνικός ∆ασολόγος 
µε Α΄βαθµό 

 

 
Η Συντάκτρια 

 
 
 

ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία 
Γεωτεχνικός-∆ασολόγος       

µε Α’ βαθµό 


