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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

 

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ     

            ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ 

 

  

                    

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
 

Βάση της υπ΄αριθμ. Δ11γ/0/9/7/07.02.2013 Απόφασης  Αν.Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.Δ 

«Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων  Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, 

Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών»  (Φ.Ε.Κ 

363/Β’/19.02.2013 ), όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ΄αριθμ. Δ11γ/ο/3/20/20.03.2013 (ΦΕΚ 

639/Β΄/20.03.2013) Απόφαση Αν.Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.Δ «Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση 

Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων  Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, 

Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών»  και 

συμπληρώθηκε με την Δ11γ/ο/7/62/20.11.2013 (3094/Β΄/05.12.2013) Απόφαση Υπουργού Υ.Μ.Δ 

«Προσθήκη - Συμπλήρωση Άρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας», και βάση του πρακτικού Ε.Δ.Τ.Δ.Ε  

Γ΄τριμήνου 2012. 

 
 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

 

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

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

Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

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

Έργου. Οι τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 

εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, 

σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 

μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα κάτωθι: 

 

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

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

διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  
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1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 

υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 

επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής  τους,  με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, 

τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλιές των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες 

μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα 

άρθρα του Τιμολογίου.  

  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλιά μεταφορικών μέσων) 

των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους 

χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με 

την Ε.Σ.Υ.  

 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., 

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

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

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

κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 

νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 

(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, 

οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή 

αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

 

1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (με ενοικίαση ή αγορά), διαρρύθμισης αυτών, 

ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 

ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών 

εγκαταστάσεων,  καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης. 

 

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, απομάκρυνσής τους 

μετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 

αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

 

1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, 

εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε 

στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 

τους όρους δημοπράτησης. 

 

1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-σκευασμένων στοιχείων, 

εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών 

υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός 

αυτού.  

 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 

υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 

περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 

μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 

ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας 

των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ  κατασκευές από σκυρόδεμα ή 

οποιοδήποτε άλλο υλικό)  και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 

σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει 

δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

 

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

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

καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 

 

1.1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και 

την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των 

όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων 

ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης 

ρεμάτων, ποταμών, ακτών  κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε 

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

σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 

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

‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 

μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

 

1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου 

στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η 

μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, 

οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά 

αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για 

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

υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η 

απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

1.1.12 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης 

και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων  αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, 

ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται 

ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  

 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων 

υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων και των λοιπών όρων δημοπράτησης. 

 

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

προσωπικού που οφείλονται: 

 

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

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

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

εργασιών),  

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

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

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

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
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προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 

ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχημάτων,  

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

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

σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 

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

εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από 

την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 

πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, 

ήτοι για την περίφραξη  των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 

ενημέρωση του κοινού, την σήμανση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 

από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των 

παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την 

πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

 

1.1.15 Οι δαπάνες των πάσης φύσεως τοπογραφικών εργασιών (που απαιτούνται για την χάραξη των 

επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (για την προσαρμογή των 

στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάμενες κατασκευές 

κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του 

Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας του Έργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθμού 

αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του 

έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι 

δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 

σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών  που θα 

υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

  

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

περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 

 

1.1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία  των εντοπιζομένων με 

ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.   

 

1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, 

υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα 

υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

 

1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού 

και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. Καθώς και οι 

δαπάνες για την  απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 

οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους 

ορίζεται. 
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1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσι-τεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών. 

 

1.1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 

τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 

στάδιο των εργασιών, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας 

κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 

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

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 

όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου. 

 

1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε 

είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή 

την διακίνηση του εξοπλισμού του Αναδόχου (που οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση 

των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα 

σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 

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

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

 

1.1.26 Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση 

εξοπλισμού και υλικών  κατασκευής του Έργου (κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, 

σήμανση, συντήρηση, περιβαλλοντική αποκατάσταση μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

κατασκευής του Έργου), καθώς και οι δαπάνες  τελικής διαμόρφωσης των χώρων χώρων απόθεσης 

των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών μετά την περαίωση των εργασιών, 

σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τους όρους δημοπράτησης. 

 

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

Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές 

μελέτες και τους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο 

στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.1.28 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού  και γενικά όλες οι 

υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 

υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

 

1.1.29 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση 

των εργασιών. 

 

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

 

  

1.2 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 

και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή 

υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, 

φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, προμηθειών εγγυητικών επιστολών, 

διοικητικών εξόδων, εξόδων λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα πάσης 

φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
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Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό 

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

Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

 

1.4   Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 

παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά σύμφωνα 

με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι 

δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα 

με το ακόλουθο παράδειγμα: 

 

Σωληνώσεις δικτύων άρδευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου, PVC κλπ 

 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα 

υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 

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

χρησιμοποιούμενου σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής 

διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

 

     DN / DM  

 

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο. 

   

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

υπάρχουσα διάμετρος. 

 

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

Τιμολογίου 
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Α. Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

(Πρακτικό Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων Γ΄ τριμήνου 2012) 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΩΔ. 

ΠΡΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΒΑΣΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

(€) 

ΜΕΣΗ 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

(%) 

ΜΕΣΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (h) 

ΩΡΟΜΙ-   

ΣΘΙΟ                 

(€) 

1 
Εργάτης  

ανειδίκευτος 

ΠΡΣ 

111 
ημ. 62,99 13,58 65,891 7,75 15,32 

2 Τεχνίτης 
ΠΡΣ 

113 
ημ 81,71 13,58 65,891 7,75 19,86 

 

 

 

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

- ΝΕΟ 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ (Σχετ.ΟΔΟ Α-17)  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1420) 

 

Καθαρισμός επιφάνειας καταστρώματος μονοπατιού από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τεμάχη, 

με μηχανικά μέσα και χειρωνακτική υποβοήθηση, χωρίς χρήση εκρηκτικών, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας 

και των δυσχερειών αυτής , με απόθεση των προϊόντων παραπλεύρως του μονοπατιού 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Ο καθαρισμός παρειών, στρογγυλεύσεων βράχων του καταστρώματος 

• Η συγκέντρωση, μεταφορά και απόθεση των παραγομένων προϊόντων παραπλέυρως του μονοπατιού 

• Η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών, όπως περιορισμένα μέτωπα εκτέλεσης εργασιών, άμεσος 

καθαρισμός καταστρώματος οδού από τις καταπτώσεις υλικών κλπ.  

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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• Η  αποκατάσταση του τοπίου μετά το πέρας των εργασιών 

• Οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού  

• Η λήψη των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας (εργασίες σε ύψος, , έλεγχος ανεξέλεκτης πτώσης 

βραχοτεμαχίων προς τα κατάντη της οδού, εργοταξιακή σήμανση, κλπ), . 

 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας καταστρώματος  που καθαρίστηκε.  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  δύο 

 Αριθμητικά:      2,00 € 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟ Α-2) 

(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. 
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• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του 

βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή 

ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' 

ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

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

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

εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 

περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 

περιορισμούς.  

 

 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, 

δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης 

φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και 

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 

 

 

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

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 

αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές 

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  μηδέν και εβδομήντα λεπτά του ευρώ 

 Αριθμητικά:       0,70 € 

 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
-ΝΕΟ   

 

ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΩΝ  4 M (Σχετ ΠΡΣ ΣΤ 4.3.1) 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354) 

 

Κοπή μεγάλων δέντρων ύψους άνω των 4μ.,σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-

01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων 

κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   διακόσια   

 Αριθμητικώς: 80,00 

 

ΟΜΑΔΑ B΄: ΦΥΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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ΑΡΘΡΟ 4

ο 
- ΝΕΟ 

 

Κατασκευή λίθινου σκαλοπατιού μήκους 1,5μ  πλάτους 0,45μ και ύψους 0,25μ, διαμορφωμένο από 

ξηρολιθοδομή μια ορατής όψεως από αργούς λίθους της περιοχής, ύστερα από σχετική κατεργασία, σε 

γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη. 

(Σχετικό ΟΙΚ.41.02.01 -  ΕΤΕΠ 03-07-03-00) (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ.4106) 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ.  
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€)  

1 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 

χωρίς τη χρήση μηχανικών 

μέσων, χωρίς την καθαρή 

μεταφορά των προϊόντων 

εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη 

 

ΟΙΚ 

20.04.0

1 

κ.μ 0,12 20,25 2,43 

1 
Τεχνίτης για διάστρωση 

υλικού 

ΠΡΣ 

113 
h 0,9 19,86 17,87 

2 
Εργάτης ανειδίκευτος για 

συλλογή υλικού 

ΠΡΣ 

111 
h 0,7 15,32 10,72 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 31,02 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα ένα και δύο λεπτά     

 Αριθμητικώς : 31,02 € 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΠΡΣ Β2)    

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104) 

 

Κατασκευή ξύλινης περίφραξης με ξυλοπασσάλους Φ 4 cm,  καθαρού (εκτός εδάφους) ύψους 0,70 m, ανά 

1,00 m και τους διαγώνιους πασσάλους που θα απαιτηθούν. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά 

των πασσάλων στον τόπο του έργου, η τοποθέτησή τους, τα υλικά στήριξης (πρόκες κλπ) και οι δαπάνες 

του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    δώδεκα   

 Αριθμητικώς: 12,00 € 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Δ. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
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ΑΡΘΡΟ 6
ο 

 

 ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ – ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΞΥΛΙΝΑ (ΠΡΣ Β10.10)   

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104) 

 

Ξύλινα παγκάκια μήκους 180 cm, πλάτους 50 cm και ύψους 80 cm (εκτός αν προβλέπονται διαφορετικές 

διαστάσεις στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης), με κάθισμα εργονομικά διαμορφωμένο, αποτελούμενο 

από τρεις ξύλινες δοκίδες, τυπικών διαστάσεων 4x14x180 cm,  πλάτη από με δοκίδες πάχους 4 cm και 

μήκους 1,80 m και πόδια έδρασης και στήριξης της πλάτης από ξυλεία διατομής 8 x 12 cm (ή σύμφωνα με 

τη μελέτη). 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων των 

καθιστικών, η προσωρινή αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση και στερέωση ή 

πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα 

πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας 

των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, ως εξής: 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    τετρακόσια ογδόντα   

 Αριθμητικώς: 480,00 €/τεμ. 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  –ΝΕΟ 

 

ΞΥΛΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΟΣ)(Σχετικό ΟΙΚ 54.80.01 -  ΕΤΕΠ  03-08-

01-00) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5621) 

 

Ξύλινη πινακίδα με βέλος, από πριστή ξυλεία κωνοφόρων, εμποτισμένη σε άλατα για μεγάλη διάρκεια 

ζωής. Οι διαστάσεις περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της μελέτης. Η στήριξη  θα γίνει επί  

πασσάλου κυκλικής διατομής 0,12μ. και ύψους 2,25μ. που πακτώνεται εντός λάκκου βάθους 0,40μ. με 

χαλικόδεμα. Η αναγραφή  των πληροφοριών θα γίνει με ανεξίτηλα χρώματα και το περιεχόμενο αυτό θα 

διαμορφωθεί μετά από υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται διάφορα μικροϋλικά στήριξης και αναγραφής της πληροφορίας (προμήθεια – 

μεταφορά και τοποθέτηση) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ  03-08-01-00 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένης πινακίδας 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    εκατόν τριάντα   

 Αριθμητικώς: 130,00 € 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
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ΑΡΘΡΟ 8
ο
 –ΝΕΟ 

 

ΞΥΛΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ)(Σχετικό ΟΙΚ 54.80.01 -  ΕΤΕΠ  03-

08-01-00) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5621) 

 

Ξύλινη πινακίδα με βέλος, από πριστή ξυλεία κωνοφόρων, εμποτισμένη σε άλατα για μεγάλη διάρκεια 

ζωής. Οι διαστάσεις περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της μελέτης. Η στήριξη  θα γίνει επί  

πασσάλου κυκλικής διατομής 0,08μ. και ύψους 2,00μ. που πακτώνεται εντός λάκκου βάθους 0,35μ. με 

χαλικόδεμα. Η αναγραφή  των πληροφοριών θα γίνει με ανεξίτηλα χρώματα και το περιεχόμενο αυτό θα 

διαμορφωθεί μετά από υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται διάφορα μικροϋλικά στήριξης και αναγραφής της πληροφορίας (προμήθεια – 

μεταφορά και τοποθέτηση) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ  03-08-01-00 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένης πινακίδας 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    εκατό   

 Αριθμητικώς: 100,00 € 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 – ΝΕΟ  

 

ΞΥΛΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΔΙΠΛΗΣ Η΄ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ (ΤΡΙΠΛΗΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Σχετικό ΟΙΚ 54.80.01 -  ΕΤΕΠ  03-08-

01-00) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5621) 

 

Ξύλινη πινακίδα με βέλη, από πριστή ξυλεία κωνοφόρων, εμποτισμένη σε άλατα για μεγάλη διάρκεια 

ζωής. Οι διαστάσεις περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της μελέτης. Η στήριξη  θα γίνει επί  

πασσάλου κυκλικής διατομής 0,08μ. και ύψους 2,00μ. που πακτώνεται εντός λάκκου βάθους 0,35μ. με 

χαλικόδεμα. Η αναγραφή  των πληροφοριών θα γίνει με ανεξίτηλα χρώματα και το περιεχόμενο αυτό θα 

διαμορφωθεί μετά από υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται διάφορα μικροϋλικά στήριξης και αναγραφής της πληροφορίας (προμήθεια – 

μεταφορά και τοποθέτηση) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση πινακίδας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  03-

08-01-00 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένης πινακίδας 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    εκατόν τριάντα   

 Αριθμητικώς: 130,00 € 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
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ΑΡΘΡΟ 10
ο
 – ΝΕΟ  

 

ΞΥΛΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  (Σχετικό ΟΙΚ 54.80.01) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5621) 

 

Ξύλινη πινακίδα από πριστή ξυλεία κωνοφόρων, εμποτισμένη σε άλατα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι 

διαστάσεις της θα είναι 0,4μ. Χ 0,30μ. Χ 0,05μ. και θα στηρίζεται σε πάσσαλο κυκλικής διατομής 0,10μ. και 

ύψους 2,2μ. που πακτώνεται εντός λάκκου βάθους 0,35μ. με χαλικόδεμα. Η αναγραφή  των πληροφοριών 

θα γίνει με ανεξίτηλα χρώματα και το περιεχόμενο αυτό θα διαμορφωθεί μετά από υποδείξεις της 

Υπηρεσίας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται διάφορα μικροϋλικά στήριξης και αναγραφής της πληροφορίας (προμήθεια – 

μεταφορά και τοποθέτηση) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση πινακίδας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  03-

08-01-00 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένης πινακίδας 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    εκατό   

 Αριθμητικώς: 100,00 € 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

ΑΡΘΡΟ 11
Ο
 - ΝΕΟ 

 

ΑΠΟΞΕΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΕΣ ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ (Σχετικό ΟΙΚ. 77.44) 

(Αναθεωρείται μ ε το άρθρο ΟΙΚ-7744) 

 

Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από 

μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ). Κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, για 

την επίτευξη λείας επιφάνειας κατάλληλης για βερνίκωμα,. Πλήρης απόξεση της επιφανείας με κατάλληλο 

μηχάνημα εφοδιασμένο με απορροφητήρα, για την απομάκρυνση του παλιού βερνικιού και αλλοιώσεων 

(σήψης), ψιλοστοκάρισμα, και εφαρμογή στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων 

ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μm. 

 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
). 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  έξι και πέντε λεπτά   

 Αριθμητικώς: 6,05 €/ m
2
. 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 –ΝΕΟ 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ-ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ (Σχετικό ΥΔΡ. 16.13) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6732) 

 

Παροχή νερού-υδροληψία. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εκσκαφή, η αποκάλυψη και η επανεπίχωση του 

υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης, η στεγανή σύνδεση και δοκιμασία του σωλήνα παροχής και η προμήθεια 

και τοποθέτηση όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων, δηλαδή ταφ ρακορ 1/2΄΄ και κάθε άλλο 

μικροϋλικό που απαιτείται για την σύνδεση του σωλήνα παροχής και την πλήρη στεγανότητα. Τα υλικά θα 

πρέπει να είναι ονομαστικής πίεσης 16Atm. 

 

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  πενήντα   

 Αριθμητικώς: 50,00 €/τεμ. 

 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

ΑΡΘΡΟ 13
ο 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΦΥΤΕΥΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ ΚΛΠ), ΣΕ ΑΛΣΗ, ΠΑΡΚΑ, 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΠΡΣ ΣΤ8.2.1) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5390)   

 

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ), απομάκρυνσή τους από τους 

χώρους του έργου και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται,  σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 

 

 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    είκοσι   

 Αριθμητικώς: 20,00  € 

 

 

 

Ξάνθη,   Μάιος 2016 

Ο εκτελών καθήκοντα Διευθυντή   

            Δασών Ξάνθης 

 

 

Παναγιώτης Μουχταρίδης 

Δασολόγος με Δ’ Βαθμό 

 

                          Οι Συντάκτες 

 

 

 

 Θεοδωρίδης Παντελής          Τριανταφυλλίδου Μαρία 

Δασολόγος  με Δ’ Βαθμό        Δασολόγος  με Δ’ Βαθμό 

 


