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Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 
Βάσει :  
        Βάση της υπ΄αριθµ. ∆11γ/0/9/7/07.02.2013 Απόφασης  Αν.Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.∆ «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. ∆11γ/ο/3/20/20.03.2013 (ΦΕΚ 
639/Β΄/20.03.2013) Απόφαση Αν.Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.∆ «∆ιορθωτικές 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 ∆11γ/ο/7/62/20.11.2013 (3094/Β΄/05.12.2013) Απόφαση 
Υπουργού Υ.Μ.∆ «Προσθήκη - Συµπλήρωση Άρθρου στα Τιµολόγια Έργων Οδοποιίας», και βάση του 
πρακτικού Ε.∆.Τ.∆.Ε  Γ΄τριµήνου 2012. 
 
 
 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί 

το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και 
που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, 
ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου 
που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και 
σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν 
µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την 
ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα 
χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων. 

1.3 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. 
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1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους 
κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

1.3.2 Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, 
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του 
έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν 
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη 
Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή 
οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, 
εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή 
άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών 
µέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης 
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών 
ενσωµατουµένων και µή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες 
τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε 
είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους 
χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών 
που θα ισχύουν σύµφωνα µε την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές 
εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά 
περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους 
επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού 
των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού 
εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), 
κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. 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 τους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.5 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 και σύµφωνα µε τους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.3.6   Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη 
µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου 
είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή κρατικό εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους 
δηµοπράτησης. 

 
1.3.7  Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας παραγωγής 

προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων των δαπανών 
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών, 
µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά των δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής 
ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των 
εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό 
από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συµβατικούς  όρους 
(ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε 
ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή 
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης). 

  1.3.8   Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, µεταφορικών µέσων, 
µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται 
ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου. 
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1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ή 
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

1.3.10 Οι δαπάνες  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δηµοπράτησης. 
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, 
χρήση µηχανηµάτων,  εργασία, κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα 
µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, 
η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου 
επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία,η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
κυρίου του έργου η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος 
των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση 
των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για 
λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε 
περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία . 

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε τις τυχόν 
προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. 
πλην των περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία 
άρθρα του παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή εµπλουτισµού, που τυχόν θα απαιτηθεί για 
την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και 
κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που 
ισχύουν σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.13. Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και µετακινήσεις µηχανηµάτων 
και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εµπόδια στο χώρο του έργου 
(όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, µη παράδοση περιορισµένης έκτασης περιοχών του έργου, που 
απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι 
αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του 
έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων, από τις αναγκαίες µετρήσεις (τοπογραφικές, 
γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται 
από το σύνολο των συµβατικών τευχών είτε αυτές αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες 
στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιµολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν 
από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του 
κοινού γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές των 
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, 
βλάβες σε άλλα έργα κλπ.). 

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη 
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του 
κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ 
αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθµικών 
αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς 
ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων 
και µελετών συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι 
δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που 
θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα 
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα 
στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της 
παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η 
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λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από 
τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα υποβληθούν  για 
αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η 
παράδοση των στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή µορφή,σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα 
τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη 
προσαρµογής των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή 
λεπτοµερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη ‘’όπως 
κατασκευάσθηκε’’. 

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά 
προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής 
Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου. 

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, 
µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
κατασκευές και εµπόδια  σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.3.22 Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας,  κατοχυρωµένων µεθόδων, 
ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών. 

1.3.23  Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων των 
δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και 
αποµάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας 
για διατήρησή τους . 

1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους 
βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου 
(περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση 
των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.25  Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε 
όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 

1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κ.λπ. 

1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασµό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από 
τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδοµία ή και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας 
(∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται 
εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του 
έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την 
αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των 
εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 
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1.3.29  Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήµανσης 
και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και 
ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και 
εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων 
κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών 
προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά την περαίωση 
των εργασιών, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.30   Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως µελέτες 
σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες 
εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.31  Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές 
µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα 
τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται 
στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.4  Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά ΄Έξοδα 
του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως 
δαπάνες επιστασίας, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, 
συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών 
εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα. 
 
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα 
οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, του 
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του 
αναδόχου. 
 

1.5   Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
1.6 Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που είναι παρεµφερείς προς εκείνες, που 

καλύπτονται από άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
(αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης) ή επιµετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να 
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους, µε τις εξής βάσεις 
αναγωγής: 
Σωληνώσεις πάσης φύσεως από οποιοδήποτε υλικό  
Για εσωτερική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα 
υποάρθρα των αντίστοιχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής 
και µεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου 
σωλήνα σε µήκος συµβατικού σωλήνα της αµέσως µικρότερης υπάρχουσας στο παρόν Τιµολόγιο 
εσωτερικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο  
              DN/DM 
Όπου DN: Εσωτερική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

            DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος συµβατικού σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. 
 
 
 

 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε 

βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και 
πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν 
οριζοµένων ανοχών. 
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2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο 
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, 
επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της 
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος 
πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και 
των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια 
τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται 
ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον (συνοπτικό) πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι 
όροι του παρόντος. 
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Β. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. ΟΜΑ∆Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ (Σχετ.Ο∆Ο Α-17)  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-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 παραπλεύρως του µονοπατιού 

• Η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών, όπως περιορισµένα µέτωπα εκτέλεσης εργασιών, άµεσος 
καθαρισµός καταστρώµατος από τις καταπτώσεις υλικών κλπ.  

• 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, , ελεγχος 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 1.1.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ (Ο∆Ο Α-2) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-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, 
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- 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.  
 
 
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. ∆ιευκρινίζεται 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 € 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. ΦΥΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 1ο 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΛΑ∆ΩΣΗ  ∆ΕΝΤΡΩΝ ΜΕΧΡΙ  ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΌΧΙ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 3,0 Μ., ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ 
ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ. (Σχετικό ΠΡΣ ΣΤ 4.1 -  ΕΤΕΠ 02-01-01-00  και 10-06-
04-01) (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354) 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆.  
ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ (€)  

1 
Καθαρισµός υποβλάστησης  
Εργάτης ειδικευµένος 

ΠΡΣ 
112 

h 8,00 16,84 134,72 

2 
Αποκλάδωση 
Χειριστής ελαφρού µηχανήµατος 

ΠΡΣ 
115 

h 4,00 21,11 84,44 

3 
Μεταφορά υπολειµµάτων        Εργάτης 
ανειδίκευτος  

ΠΡΣ 
111 

h 4,00 15,32 61,28 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 
280,44 

 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  διακόσια ογδόντα  και σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ 
  (Αριθµητικά):   280,44 € 

 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΛΑ∆ΩΣΗ  ∆ΕΝΤΡΩΝ ΜΕΧΡΙ  ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΌΧΙ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 3,0 Μ. ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΜΙΚΡΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΛΑ∆ΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ  ΣΕ 
ΥΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΕΙΣ  
Σχετικό ΠΡΣ ΣΤ 4.1 -  ΕΤΕΠ 02-01-01-00  και 10-06-04-01) (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354) 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆.  
ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ (€)  

1 
Καθαρισµός υποβλάστησης  
Εργάτης ειδικευµένος 

ΠΡΣ 
112 

h 8,00 16,84 134,72 

2 
Αποκλάδωση  
Χειριστής ελαφρού µηχανήµατος 

ΠΡΣ 
115 

h 8,00 21,11 168,88 

3 
Μεταφορά υπολειµµάτων        
Εργάτης ανειδίκευτος  

ΠΡΣ 
111 

h 6,00 15,32 91,52 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 395,52 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια εξήντα τρία και σαράντα ένα λεπτό του ευρώ 
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  (Αριθµητικά):   395,52 € 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
 
 
ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 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) 
 

                Ολογράφως:  Ογδόντα   
                Αριθµητικώς: 80,00 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΞΗΡΟΛΙΘΟ∆ΟΜΗ ΜΕΣΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 25 ΕΚ. (ΟΙΚ 41.02.01)  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4106) )    

 
 

Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδοµή σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε 
φυσικούς λίθους". Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου, οι πλάγιες 
µεταφορές και η εργασία διαµόρφωσης της επιφανείας του προς κάλυψη εδάφους και η διαλογή και τοποθέτηση 
των αργών λίθων,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: εννέα 

 Αριθµητικά: 9,00 
 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ2ο-  
 
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, σύµφωνα µε το σχέδιο της 
Υπηρεσίας σε βραχώδη εδάφη 
(Σχετικό ΟΙΚ.41.02.01 -  ΕΤΕΠ 03-07-03-00) (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ.4106) 
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆.  
ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ (€)  

1 

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς 
τη χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς 
την καθαρή µεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη 
 

ΟΙΚ 
20.04.0

2 
κ.µ 0,12 31,00 3,72 

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 32,31 

 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

Ολογράφως:  Τριάντα δύο και τριάντα ένα λεπτά     
 Αριθµητικώς : 32,31 € 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΙΚ. 31.01: Χαλικόδεµα των 175 kg τσιµέντου. 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-3101  
 
Χαλικόδεµα των 175 kg τσιµέντου, µε χαλίκι διαστάσεων 0,7 έως 7 cm παντός είδους τµηµάτων έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου 
του έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), η διάστρωση στις προβλεπόµενες από την 
µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση και η διαµόρφωση της άνω στάθµης. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
Τιµή Εφαρµογής:  67,00 €/ m3 
 
 

ΑΡΘΡΟ4ο 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ-Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑ (Σχετικό Υ∆Ρ. 16.13) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 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. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
Ολογράφως:  πενήντα   
Αριθµητικώς: 50,00 €/τεµ. 

 
 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆. ΟΜΑ∆Α ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 
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ΑΡΘΡΟ 1 Νέο άρθρο 4 ΣΧΕΤ (ΟΙΚ 54.80.01).  Ξύλινο κιόσκι εξάγωνο (Σχ. 5). 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 
 
Το κιόσκι θα κατασκευασθεί από ξυλεία  πεύκης  πριστή  και τορνευτής εµποτισµένης σε υδατοδιαλυτά άλατα  

µε το σύστηµα κενού πίεσης κατά BS 4072 (British Standards) για µεγάλη διάρκεια ζωής Εξάγωνο πλευράς 1,65 µ. 
µε επτά (7) κολώνες πακτωµένες Φ 12εκ. - πέντε εκµεταλλεύσιµες πλευρές και µία είσοδο. Εσωτερικά οι κολώνες 
συνοδεύονται µε πάγκους και στις πέντε πλευρές. Οι πάγκοι, καθώς και τα λοιπά  στοιχεία της κατασκευής θα 
έχουν διαστάσεις σύµφωνα µε τα σχέδια και τις οδηγίες της µελέτης.  Περιµετρικά της κεντρικής κολώνας θα 
διαµορφωθεί εξάγωνο τραπεζάκι. Οι  έξι  περιφερειακές και η κεντρική κολώνα θα πακτωθούν εντός εδάφους  σε 
λάκκους διαστάσεων  0,50*0,50*0,50 µε χαλικόδεµα , αφού πισσαριστούν  οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε 
το έδαφος. 

 Στην οροφή θα υπάρχει µια στρώση από ξύλο (πέτσωµα) και ασφαλτικό κεραµίδι τύπου καναντέζε. Στις πέντε 
πλευρές και στο κάτω µέρος, σε πλάτος 1 µέτρο, θα τοποθετηθεί επένδυση από µισοστρόγγυλο ξύλο ,όπως επίσης 
και στο επάνω µέρος και των έξι πλευρών.  

Πλήρης κατεργασία (ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) των επιφανειών των ξύλων και µορφώσεως των ακµών και 
άκρων αυτών κατά το σχέδιο, συµπεριλαµβανοµένων των σιδηρών ή ορειχάλκινων κοχλιωτών συνδέσµων δια την 
σύνθεση των ξύλων και στερέωση αυτών επί άλλων τµηµάτων, ήτοι υλικά εν γένει επί τόπου, ικριώµατα και εργασία 
πλήρους κατασκευής.  

 
(Τιµή ανά τεµάχιο για την προµήθεια – µεταφορά σε θέση κατασκευής - τοποθέτηση) 
Τιµή Εφαρµογής.: 2.640  € / κιόσκι 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2. Νέο άρθρο 8 ΣΧΕΤ (ΟΙΚ 54.80.01): Τραπεζοπάγκος (Σχ. 7). 

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ  (Σχετικό ΟΙΚ 54.80.01)  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5621) 
 
Κατασκευή από πριστή εµποτισµένη ξυλεία πεύκης, διαστάσεων 180εκ Χ 160εκ (κάτοψη κατασκευής).Αποτελείται 
από ένα τραπέζι και δύο πάγκους συνδεδεµένα µεταξύ τους ως ένα σύνολο. Τα καθίσµατα είναι διαστάσεων 29 εκ 
Χ 4,5 εκ. Χ180 εκ, αποτελούµενα από δύο (2) τεµάχια ξυλείας διαστάσεων 14,5εκ. Χ 4,5εκ. Χ. 180εκ., το καθένα. Το 
τραπέζι αποτελείται από τέσσερα (4) τεµάχια ξυλείας των ίδιων διαστάσεων. 
Τα ξύλινα πόδια είναι διατοµής 100εκ. Χ 9,5 εκ. Χ 4,5εκ. , ενώ για το καλύτερη συνοχή της κατασκευής στο κάτω 
µέρος του τραπεζιού υπάρχουν δύο (2) ξύλινοι δοκοί διατοµής 99εκ Χ 9,5εκ. Χ 4,5εκ. χιαστοί, ώστε να 
προστατεύεται ο τραπεζόπαγκος από τυχόν πλάγιες καταπονήσεις. 

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 
προσωρική 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 τραπεζόπαγκου, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους, ως εξής: 
 

Ολογράφως:    πεντακόσια   
Αριθµητικώς: 500,00 €/τεµ. 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3.   (Σχ. 8). 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ – ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΞΥΛΙΝΑ (ΠΡΣ Β10.10)   
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ  5104) 
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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 
προσωρική 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: 
 

Ολογράφως:    τετρακόσια ογδόντα   
Αριθµητικώς: 480,00 €/τεµ. 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 
 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

       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) 
 

Ολογράφως:    δώδεκα   
Αριθµητικώς: 12,00 € 

     
 

     

ΑΡΘΡΟ 5. Νέο άρθρο 10 (ΟΙΚ 56.01.01):  Πινακίδα υποδοχής επισκεπτών  µε σκέπαστρο (Σχ. 9). 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5601  
 
Ξύλινη κατασκευή από ξυλεία Πεύκης, εµποτισµένης σε υδατοδιαλυτά άλατα, για µεγάλη διάρκεια ζωής. Η 

κατασκευή στηρίζεται στις δύο κολώνες τετραγωνικής διατοµής 10 cm *10 cm  που πακτώνονται στο έδαφος σε 
λάκκους µε χαλικόδεµα, αφού πισσαριστούν  οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το έδαφος. Υπάρχουν δύο 
οριζόντιοι δοκοί όµοιας διατοµής που σχηµατίζουν µε τις δύο κολώνες το πλαίσιο των ανακοινώσεων. Το πλαίσιο 
φέρει πλανιαρισµένες τάβλες για την αναγραφή των ανακοινώσεων µε καθαρή επιφάνεια πλαισίου 1,00µx1,20µ. Η 
κατασκευή θα φέρει σκέπαστρο µε πέτσωµα επενδυµένο µε κεραµίδι καναδέζικου τύπου, οι δε διαστάσεις του είναι 
1,65µx0,75µ. Από κάθε πλευρά, εξωτερικά  των ξύλινων κολώνων στήριξης, θα υπάρχουν σε επαφή, όµοιας 
διατοµής ξύλινα τεµάχια,  σταθεροποιηµένα. Σύµφωνα µε τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η πινακίδα θα 
έχει σαν κύριο περιεχόµενο ένα θεµατικό χάρτη, στον οποίο εµφανίζονται αφαιρετικά οι υφιστάµενοι δρόµοι και τα 
µονοπάτια, κύρια τοπωνύµια και χαρακτηριστικά σηµεία για τον προσανατολισµό του επισκέπτη (π.χ. πηγές, 
κτίρια, κορυφές, ρέµατα) χωρίς να επιβαρύνεται µε πολλές πληροφορίες και να γίνεται δυσανάγνωστος. Στον ίδιο 
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χάρτη σηµειώνεται η θέση του επισκέπτη («βρίσκεστε εδώ»), καθώς και ο τίτλος του υπεύθυνου για την περιοχή 
φορέα. Αναφέρεται επίσης το ειδικό καθεστώς προστασίας της περιοχής, (π.χ. περιοχή απαγόρευσης κυνηγιού 
κλπ.). 

Γενικά διάφορα µικροϋλικά στήριξης, αναγραφής της πληροφορίας και επένδυση µε plexiglass  
 
(Tιµή ανά τεµάχιο για την προµήθεια – µεταφορά σε θέση κατασκευής - τοποθέτηση)    
Προµήθεια µεταφορά τοποθέτηση 500 €/ πινακίδα  
Χάρτης και αναγραφή πληροφοριών µε ανεξίτηλα χρώµατα και επένδυση µε plexiglass 250 €/ χάρτη 
Τιµή Εφαρµογής:  750  €/ πινακίδα –χάρτη 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6. Νέο άρθρο 11 (ΟΙΚ 56.01.01):  Ξύλινη Πινακίδα Κατεύθυνσης  (Σχ. 10). 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5601  
 
Ξύλινη πινακίδα από πριστή ξυλεία κωνοφόρων, εµποτισµένη σε άλατα, για µεγάλη διάρκεια ζωής. 

∆ιαστάσεων 0,20*m*0,75m και πάχους 0,05m. Η πινακίδα στηρίζεται σε πάσσαλο διατοµής d=15cm και ύψους 
2,30m περίπου και πακτώνεται εντός λάκκου µε χαλικόδεµα. Η αναγραφή των πληροφοριών γίνεται σύµφωνα µε τα 
σχέδια και υποδείξεις της υπηρεσίας. 

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

µεταφορά σε θέση κατασκευής – τοποθέτηση). 
Προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση 72 €/ πινακίδα.  
Αναγραφή πληροφοριών µε ανεξίτηλα χρώµατα 28 €. 
Τιµή Εφαρµογής:  100  €/ πινακίδα µε ανεξίτηλα χρώµατα 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7. Νέο άρθρο 12 (ΟΙΚ 72.31): Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικών πινακίδων µιας όψης σήµανσης 
µονοπατιού Ε6 από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,5mm και διαστάσεων 15χ15εκ. (Σχ. 11). 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231  
 
Προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση τετράγωνων µεταλλικών πινακίδων µιας όψης σήµανσης µονοπατιού Ε6 

από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,5mm και διαστάσεων 15χ15cm. Η πινακίδα αρχικά θα έχει άσπρο φόντο και 
επί αυτού εντός πλαισίου σχήµατος ρόµβου µε µαύρο περίγραµµα και κίτρινο φόντο θα γράφει µε µαύρο χρώµα την 
πληροφορία «Ε6».  

Τα χρώµατα θα είναι ανακλαστικά. Τα χρώµατα πρέπει να αντέχουν στις σκληρές συνθήκες των βουνών. Για 
την αποφυγή του ξεθωριάσµατος  θα πρέπει επί της πινακίδας να υπάρχει ένα στρώµα από διαφανές ακρυλικό. 

Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν (καρφωθούν) σε δέντρα ή βράχους που βρίσκονται δίπλα στο µονοπάτι και 
κάθετα στον άξονα πορείας, ώστε να φαίνονται από µακριά. 

Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνονται: 
- Η κατασκευή των πινακίδων από επίπεδο φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 0,5mm, η 

εµπρόσθια όψη της οποίας βάφεται µε ανακλαστικά χρώµατα. 
- Τα  χρώµατα και η στρώση του ακρυλικού. 
- Η µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση µε τις φορτοεκφορτώσεις το χαµένο 

χρόνο και τη σταλία των µεταφορικών µέσων, των πινακίδων, καθώς και η προσωρινή αποθήκευση, και 
η απαιτούµενη συσκευασία κατά τη µεταφορά-αποθήκευση. 

- Η τοποθέτηση της πινακίδας (κάρφωµα) επί δένδρων ή βράχων, περιλαµβανοµένων όλων των 
απαιτούµενων µικροϋλικών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη 
τοποθέτηση. 

-  
Τιµή για ένα τεµάχιο πλήρους τοποθετηµένης µεταλλικής πινακίδας. 
Τιµή Εφαρµογής:  3,00  €/ τεµάχιο  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε . ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1. 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.) 

               Ολογράφως:    είκοσι   
 Αριθµητικώς: 20,00 €/ στρ 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΙΚ. 73.11: Μεταφορά υλικών µε ζώα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1128  
 
Μεταφορά µε ζώο ενός τόννου οποιουδήποτε υλικού . 
 
Τιµή ανά τόννο και εκατόµετρο (ton x 100 m) 
T.Ε.:  3,40  €/ 100m. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ξάνθη,  Φεβρουάριος  2016 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 
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Θεοδωρίδης Παντελής 
Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος  

µε ∆’ Βαθµό 

Τριανταφυλλίδου Μαρία  
Γεωτεχνικός-∆ασολόγος  
µε  

Οι  Συντάκτες 


