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Σ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 
 
          ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 
          Οι παοόμςεπ γεμικξί όοξι Σιμξλξγίξσ απξςελξύμ αμαπόρπαρςξ μέοξπ όλχμ ςχμ 
Άοθοχμ ςξσ Σιμξλξγίξσ. 
1. ςιπ ςιμέπ ςξσ παοόμςξπ Σιμξλξγίξσ, πξσ αματέοξμςαι ρε μξμάδεπ ςελειχμέμηπ 
εογαρίαπ και πξσ ιρυύξσμ εμιαία για όλεπ ςιπ εογαρίεπ πξσ θα εκςελερςξύμ ρςημ πεοιξυή ςξσ 
σπόφη έογξσ   αμενάοςηςα από ςη θέρη και ςημ έκςαρη ασςώμ, πεοιλαμβάμξμςαι η ανία ςχμ 
σλικώμ, η εογαρία και όλεπ ξι δαπάμεπ πξσ απαιςξύμςαι έρςχ και αμ δεμ καςαμξμάζξμςαι 
οηςά, αλλά είμαι απαοαίςηςεπ για ςημ πλήοη και έμςευμη εκςέλερη ςχμ εογαριώμ ςξσ έογξσ 
και ςέλεια λειςξσογία, ρύμτχμα με ςξσπ όοξσπ ςξσ παοόμςξπ και ςα λξιπά ςεύυη και ρυέδια 
όπχπ ασςά αμαγοάτξμςαι ρςημ διακήοσνη ςξσ έογξσ. 
2. ςιπ ςιμέπ ςξσ παοόμςξπ Σιμξλξγίξσ πεοιλαμβάμξμςαι μεςανύ ςχμ πιξ πάμχ 
αματεοξμέμχμ, ξπχρδήπξςε ςα παοακάςχ: 
2.1     Οι δαπάμεπ ποξμήθειαπ και μεςατξοάπ ρςξμ ςόπξ υοήρεχπ, απξθηκεύρεχπ, 
τσλάνεχπ, επενεογαρίαπ και ποξρέγγιρηπ όλχμ αμεναιοέςχπ ςχμ αμαγκαίχμ σλικώμ για ςξ 
έογξ, με όλεπ ςιπ απαιςξύμεμεπ τξοςξεκτξοςώρειπ και ςιπ κάθε είδξσπ μεςακιμήρειπ μέυοι 
ςημ πλήοη εμρχμάςχρη ασςώμ.  
2.2     Όλεπ ξι μόμιμεπ κοαςήρειπ πξσ ιρυύξσμ όπχπ δαρμξί, ειρτξοέπ κ.λ.π. 
2.3     Οι δαπάμεπ μιρθώμ, ημεοξμιρθίχμ, σπεοχοιώμ, αρταλίρεχπ σπέο Ι.Κ.Α. κ.λ.π.,  
          δώοχμ εξοςώμ, επιδόμαςξπ σγείαπ, απξζημιώρεχμ λόγχ απξλύρεχπ ςξσ κάθε είδξσπ 
ειδικεσμέμξσ ή όυι ποξρχπικξύ ςχμ γοατείχμ,εογξςανίχμ,μηυαμημάςχμ ρσμεογείχμ κ.λ.π. 
2.4     Οι δαπάμεπ διαθέρεχπ και λειςξσογίαπ  ςχμ μηυαμημάςχμ, πξσ απαιςξύμςαι για  
εκςέλερη κάθε εογαρίαπ, μέρα ρςιπ ξπξίεπ πεοιλαμβάμξμςαι ςα μιρθώμαςα, η απξθήκεσρη, η 
τύλανη, η αρτάλιρη,η επιβάοσμρη για λόγξσπ απξρβέρεχπ, η επιρκεσή και ρσμςήοηρη, ξι 
για ξπξιαδήπξςε αιςία ημεοαογίεπ, η παοαλαβή, μεςατξοά επί ςόπξσ και επιρςοξτή ασςώμ, 
ξι άγξμεπ μεςακιμήρειπ ςξσπ ςα  απαιςξύμεμα καύριμα και λιπαμςικά, ςα αρτάλιρςοα κ.λ.π.  
2.5    Οι δαπάμεπ καθσρςεοήρεχμ λόγχ εογξςανιακώμ γεμικά δσρυεοειώμ, πξσ ποξέουξμςαι 
από παοέμβαρη ςχμ ξογαμιρμώμ ή εςαιοειώμ κξιμήπ χτέλειαπ ή λόγχ ςχμ σπαουξσρώμ 
ρσμθηκώμ κσκλξτξοίαπ και εμπξδίχμ και δσρυεοειώμ πξσ δημιξσογξύμςαι από ασςέπ , όπχπ 
και ςηπ ςσυόμ μειχμέμηπ απξδόρεχπ ςχμ μηυαμημάςχμ και ςχμ εογαςξςευμιςώμ. 
2.6     Οι κάθε τύρεχπ δαπάμεπ για εογαλεία, ικοιώμαςα και ξπξιαδήπξςε βξηθηςική 
καςαρκεσή. 
2.7    Οι δαπάμεπ εογαρςηοιακώμ ελέγυχμ ή δξκιμώμ, όπξσ ασςέπ απαιςξύμςαι ρύμτχμα με 
ςαρυεςικά άοθοα ςξσ παοόμςξπ ςιμξλξγίξσ , ςηπ σγγοατήπ Τπξυοεώρεχμ, ςχμ Σευμικώμ 
Ποξδιαγοατώμ και ςχμ όοχμ Δημξποάςηρηπ. 



2.8  Οι πάρηπ τύρεχπ  δαπάμεπ υαοάνεχμ, παρραλχμάςχμ, λήφεχπ διαςξμώμ, 
εγκαςαρςάρεχπ σφξμεςοικώμ ατεςηοιώμ κ.λ.π. για ςημ ακοιβή ξοιζξμςιξγοατική και 
σφξμεςοική ςξπξθέςηρη ςχμ έογχμ και ςιπ καςαμεςοήρειπ και επιμεςοήρειπ. 
2.9     Οι δαπάμεπ ςοξπξπξιήρεχπ ςηπ μελέςηπ και ςχμ ρσμβαςικώμ ρυεδίχμ ςχμ έογχμ , χπ 
επίρηπ και ξι πάρηπ τύρεχπ δαπάμεπ ρσμςάνεχπ λεπςξμεοειακώμ ρυεδίχμ, καςαρκεσήπ 
πιμάκχμ και διαγοαμμάςχμ, όπξσ ποξβλέπξμςαι ρςιπ Σευμικέπ Ποξδιαγοατέπ ή ρε άλλα 
ςεύυη ή ρυέδια ςηπ μελέςηπ. 
2.10   Οι δαπάμεπ εμημεοώρεχπ και εναρταλίρεχπ με ρήμαςα, καςά ςα ιρυύξμςα και ςιπ 
σπξδείνειπ  
          ςηπ Τπηοερίαπ, ςηπ κσκλξτξοίαπ και ςξσ κξιμξύ από κάθε κίμδσμξ, με ρήμαμρη ή 
πεοίτοανη κάθε επικίμδσμξσ υώοξσ ςξσ εογξςανίξσ ςξσ αμαδόυξσ ή ςχμ ξδώμ κσκλξτξοίαπ 
και ποξρπελάρεχμ. 
2.11   Οι δαπάμεπ διακηούνεχπ. 
3.     ςιπ ςιμέπ ςξσ παοόμςξπ Σιμξλξγίξσ δεμ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ςα γεμικά και επιρταλή 
ένξδα, εογαλεία, εγκαςαρςάρειπ, ότελξπ ςξσ Εογξλάβξσ ( Εογξλαβικό Ότελξπ),ςξ ξπξίξ για 
ςημ ποξκειμέμη  Εογξλαβία  καθξοίζεςαι  ρε Δέκα Οκςώ επί ςξιπ Εκαςό (18%) και 
καςαβάλλεςαι  ρςξμ Εογξλάβξ επάμχ ρςημ ανία όλχμ ςχμ εογαριώμ, όπχπ  ποξκύπςει βάρη  
ςχμ Σιμξλξγίχμ και ςχμ Σιμώμ Μξμάδαπ Νέχμ Εογαριώμ, πξσ ςσυόμ  θα καμξμιρςξύμ  ρςημ 
διάοκεια ςηπ Εογξλαβίαπ. Δεμ ρσμπεοιλαμβάμεςαι ακόμα ξ Υ.Π.Α., ξ ξπξίξπ βαούμει ςξμ 
κύοιξ ςξσ έογξσ. 
4.       Για σλικά υξοηγξύμεμα από ςημ Τπηοερία δεμ καςαβάλλεςαι καμέμα πξρξρςό 
ξτέλξσπ. 
5.       Επίρηπ ρςημ ςιμή ςχμ πάρηπ τύρεχπ σλικώμ δαμειξθαλάμξσ πεοιλαμβάμεςαι και η  
          δαπάμη ποξεςξιμαρίαπ, εκρκατήπ δαμειξθαλάμχμ , η δαπάμη μόοτχρηπ ςχμ παοειώμ 
και ςξσ πσθμέμα ςξσπ , ςσυόμ απαιςξύμεμεπ αμςλήρειπ σδάςχμ, δαπάμη εκβοαυιρμξύ και 
θοαύρηπ έςρι ώρςε μα ποξκύφει θοασρςό σλικό καςάλληλξ. Η θέρη ίδοσρηπ ςξσ υώοξσ 
απόληφηπ αδοαμώμ σλικώμ θα σπξδειυθεί από ςημ Τπηοερία  και ραμ απόρςαρη μεςατξοάπ 
ςξσ σλικξύ θα λητθεί ασςή.  
6. Για ςημ Εογξλαβία ασςή ιρυύξσμ  ξι   Όοξι πξσ πεοιέυξμςαι ρςα Σιμξλόγια ςηπ 
Μελέςηπ ςα ξπξία ρσμςάυθηκαμ με βάρη ςα άοθοα ςξσ Εμιαίξσ Σιμξλξγίξσ Έογχμ Οδξπξιίαπ 
2004 και ςιπ αμάγκεπ ςξσ έογξσ και ρςα σπόλξιπα σμβαςικά Σεύυη και θα ποέπει μα 
λαμβάμξμςαι σπόφη από ςξσπ Διαγχμιζξμέμξσπ  καςά ςημ  διαμόοτχρη ςξσ πξρξρςξύ 
εκπςώρεχπ ςηπ Ποξρτξοάπ ασςώμ. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
Για ςιπ ςιμέπ ςχμ μέχμ άοθοχμ, δημιξσογήθηκε μέξ ςιμξλόγιξ, ςξ ξπξία ρσμςάυθηκε έυξμςαπ 
χπ γμώμξμα αμςίρςξιυεπ εογαρίεπ πξσ εκςελεί η Τπηοερία ρε όμξοεπ εκςάρειπ (υοξμικέπ 
ρπξσδέπ, ξι βαρικέπ ςιμέπ ςξσ Γ΄ Σοιμήμξσ ςξσ 2012 καθώπ και ξι ςιμαοιθμικέπ ςξσ έςξσπ 
2012 €. 
 
 
Άοθοξ 1ξ  υες. Σ4.1.1 
Δαρξκξμικξί - αμςιπσοικξί υειοιρμξί σπξβαθμιρμέμχμ δαρώμ Σοαυείαπ Πεύκηπ. 
Κχδικόπ Αμαθεώοηρηπ ΠΡ 5354 
ΕΣΕΠ 10-06-04-01 
 
Για ςημ κλάδεσρη ςχμ σφηλώμ (6-8m) αςόμχμ πεύκηπ μέυοι ςξ ύφξπ ςχμ 2m από ςξ έδατξπ, 
ξμξίχπ ςημ  κλάδεσρη ςχμ κοαρπεδικώμ αςόμχμ, ςημ κλάδεσρη ςχμ μεαοώμ και υαμηλώμ 
πεύκχμ (4-6m) μέυοι ςξ 1/3 ςξσ ύφξσπ ςξσπ.  
Όλξι ξι υειοιρμξί θα ποαγμαςξπξιηθξύμ ςηοώμςαπ πιρςά όλξσπ ςξσπ καμόμεπ πξσ 
πεοιγοάτξμςαι λεπςξμεοώπ ρςξ κετάλαιξ 5 Σευμική πεοιγοατή επέμβαρηπ ςηπ παοξύραπ 
μελέςηπ. 
Η εογαρία πεοιλαμβάμει ςη δαπάμη ςξσ εογαςξςευμικξύ ποξρχπικξύ πξσ θα εογαρςεί, ςχμ 
μηυαμημάςχμ και ςχμ εογαλείχμ πξσ θα υοηριμξπξιηθξύμ. 



Εογάςηπ σλξςόμξπ – υειοιρςήπ ελατοξύ μηυαμήμαςξπ (Α.Σ.Ε.Π. 115) 
4,74 ώοεπ * 21,11 € /ώοα = 100,00 € /ρςο 
Σιμή αμά ρςοέμμα. 
Σιμή εταομξγήπ: 100,00 ΕΤΡΩ 
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          Δαζολόγος  με Α΄ βαθμό                                                                     Δαζολόγος  με  Α΄ βαθμό 
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ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 
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                                                                Σσίγγης Αμδρέας 
                                                           Δασολόγος με  Α΄ βαθμό 
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€ 

  

1 
τεη. 
Σ4.1.1 

Δαζοκομικοί - ανηιπσρικοί τειριζμοί 
σποβαθμιζμένων δαζών Σρατείας Πεύκης 

ΠΡ-5354 στρ. 100,00 

  
  

 
  

   

 

 

 
 
 
 

 

 

   

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ ΕΡΓΑΙΩΝ   

   
Α/Α 

 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟΤ 

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ 
ΕΙΔΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 
  

ΜΟΝΑΔΕ 

   

1 
τεη. 
Σ4.1.1 

Δαζοκομικοί - ανηιπσρικοί τειριζμοί 
σποβαθμιζμένων δαζών Σρατείας Πεύκης 

στρ. 148,00 
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