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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 

Βάση της υπ΄αριθµ. ∆ΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/04.05.2017 (ΦΕΚ 1747/19.05.2017) Απόφασης 

Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών «Περί Κανονισµόύ Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

δηµόσιες συµβάσεις έργων»και του υπ΄αριθµ. 19943/28.03.2017 εγγράφου της ∆/νσης 

Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών «Περί τιµολογίου εργασιών συντήρησης δασικού δικτύου 

για το έτος 2017» 

 

 
ΑΡΘΡΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο   
 
Ο∆Ο Α-2   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ 

(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, 

- 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.  
 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: µηδέν ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 
 Αριθµητικά:     0,70                

 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  - ΝΕΟ 
 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΑΤΕΟ 1140) 
 
Εργασίες ισοπέδωσης και µόρφωσης της επιφάνειας του καταστρώµατος δρόµου χωρίς 
οδόστρωµα µε χρήση φορτωτή-εκσκαφέα (Άρθρο 501 Οδοποιίας, Εργασία διαµορφωτήρα). 
 
Τιµή εφαρµογής ανά τετραγωνικό µέτρο ισοπέδωσης και µόρφωσης της επιφάνειας του 
καταστρώµατος  
 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  τρία  κόµµα  δύο  λεπτά  του  Ευρώ  . 
         (Αριθµητικά):  0,032 € 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο   
 
Ο∆Ο Α-14  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ `Η ΤΑΦΡΟΥ  
                 ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ  
                 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1310) 

 
Καθαρισµός και µόρφωση πρανών και πυθµένα υφιστάµενης τάφρου τριγωνικής διατοµής ή 
τάφρου ερείσµατος, σε κάθε είδους έδαφος, µε διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη 
µελέτη, που θα εκτελεσθεί µε µηχανικά µέσα ή/και εργαλεία χειρός, µετά της µεταφοράς των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 



Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης µηχανικών µέσων,  
η δαπάνη της εργασίας καθαρισµού της τάφρου και µόρφωσης των πρανών και του 

πυθµένα της ή του ερείσµατος,  
η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισµού και µεταφοράς των παραγοµένων 

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατοµής µε πλάτος 

πυθµένα έως 0,30 m. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο  

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  έντεκα  κόµµα  τέσσερα  λεπτά του Ευρώ .  
         (Αριθµητικά):  0,114€ 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο   
 
Ο∆Ο Α-16   ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1420) 
 

Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή ορυγµάτων 
ή επιχωµάτων υφιστάµενων οδών, µε την µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων,  

• η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεσης σε 
θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς κατασκευή ή 
συµπλήρωση επιχωµάτων ή προς προσωρινή απόθεση ή προς οριστική αποµάκρυνση εκτός 
του έργου, περιλαµβανοµένης και της τυχόν εκθάµνωσης, κοπής ή/και εκρίζωσης δέντρων 
οποιασδήποτε περιµέτρου και αποµάκρυνσής τους από την περιοχή του έργου. 

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη µόρφωσης των πρανών και του 
πυθµένα της περιοχής κατάπτωσης, περιλαµβανοµένου του τυχόν αναγκαίου θρυµµατισµού 
ογκολίθων για τη διευκόλυνση της άρσης των προϊόντων κατάπτωσης  

 
Η άρση καταπτώσεων επιµετράται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 
 Αριθµητικά:    1,20 
 
 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ξάνθη,   Μάιος   2017 
 

        Ο εκτελών καθήκοντα  
                  ∆/ντη ∆ασών Ξάνθης 

 
 

ΜΟΥΧΤΑΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Γεωτεχνικός - ∆ασολόγος µε Α’ βαθµό 

 
 
 
 

Η Συντάκτης 
 
 
 

          ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Γεωτεχνικός - ∆ασολόγος µε Α’ βαθµό 

 




