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ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 

ΝΕΣΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

 
 
                                            ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ  

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε από την υπάλληλο Αγάθη Κυρδίου, ∆ασολόγο µε Α’ 

βαθµό, σύµφωνα µε την αριθ. 11396/14-06-2017 απόφαση του ∆ιευθυντή ∆ασών Ν. 

Καβάλας και αφορά τη βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου Ανατολικού και ∆υτικού 

∆ασοκτήµατος Νέστου, για το έτος 2017. 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ 

      Η βελτίωση του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου κρίνεται απαραίτητη αλλά και 

επιβεβληµένη, αφού η βατότητά του είναι δυσχερής εξ αιτίας των δυσµενών καιρικών 

συνθηκών, που επικράτησαν κατά την χειµερινή περίοδο, αλλά και κατά την περίοδο της 

άνοιξης µε τις µεγάλης έντασης βροχοπτώσεις.  

     Το γεγονός αυτό δηµιουργεί αρκετά προβλήµατα στις µετακινήσεις και µε τις εργασίες 

συντήρησης - βελτίωσης επιτυγχάνεται: 

1) Η άνετη και ευχερής πρόσβαση όλων των πυροσβεστικών οχηµάτων και µηχανηµάτων, 

σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.  

2) Η αποτελεσµατικότερη επίβλεψη, σε επιµέρους δασικές εργασίες, όπως η 

αστυνόµευση του δασικού και θηραµατικού πλούτου, (λαθροϋλοτοµία, εκχερσώσεις, 

έλεγχος λαθροκυνηγών κλπ). 

3) Η εξυπηρέτηση ενός σηµαντικού αριθµού πολιτών, που εργάζονται σε συγγενείς (από 

πλευράς τόπου εργασίας) µε τις δασικές εργασίες, όπως η κτηνοτροφία και η 

µελισσοκοµία, καθώς και ενός σηµαντικού αριθµού περιηγητών µε σκοπό την αναψυχή 

και την γνωριµία µε το δάσος και τις ωφέλειές του. 

 

 

 

3.YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

       Σε αρκετά σηµεία του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου παρουσιάσθηκαν  

σοβαρές αλλοιώσεις, εξ αιτίας των ιδιαίτερα δυσµενών καιρικών συνθηκών (πολλές και 

έντονες βροχοπτώσεις), µε άµεση συνέπεια την κάλυψη των τάφρων από τη συνεχή ροή 

του επιφανειακού νερού στο κατάστρωµα και την διακοπή της συνέχειάς του, που 



δυσκολεύουν την κυκλοφορία των οχηµάτων. Συγκεκριµένα η βελτίωση- συντήρηση θα 

πραγµατοποιηθεί σε 37.200 χλµ του οδικού δικτύου της περιοχής Ανατολικού και ∆υτικού 

∆ασοκτήµατος Νέστου. 

 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ  ΜΕΤΡΑ 

      Τα µέτρα που προτείνονται για την συντήρηση - βελτίωση του δασικού οδικού 

δικτύου είναι τα εξής: 

α) Ισοπέδωση και µόρφωση καταστρώµατος: 186.000 m2 

β) Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου           : 24.650 τρ. µέτρα 

 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

          Ο προϋπολογισµός του έργου συντάχθηκε βάσει της υπ’αριθ. 119943/28-03-2017 

διαταγής της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης που αφορά το Τιµολόγιο Εργασιών Συντήρησης ∆ασικού Οδικού ∆ικτύου 

για το έτος 2017 και ανέρχεται σε 12.494,75 € µε Φ.Π.Α.  

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ∆ασικών Υπηρεσιών των 

Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής 

προστασίας και οδοποιίας» που περιλαµβάνεται στα εγκεκριµένα «Προγράµµατα δασικών 

δραστηριοτήτων για χρηµατοδότηση από τον Ειδικό Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου 

έτους 2017» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου έτους 2017, 

που εγκρίθηκε µε την µε αριθ. 155954/2171/09-05-2017 απόφαση του Υ.Π.ΕΝ.   

 

                                                                                    Καβάλα, Ιούνιος 2017 

      Η ∆ασάρχης  Ν. Καβάλας                        Η συντάκτρια 

 

          Ζωή Γεωργούση                                                      Αγάθη Κυρδίου  

      ∆ασολόγος µε Α’ βαθµό                                          ∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό 
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                                    ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

 

 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού  

Συντήρηση δασικού οδικού δικτυού ανατολικού και δυτικού δασοκτήµατος Νέστου για το 

έτος 2017 

 

2.   ∆ιεύθυνση του έργου 

 ∆ήµος Νέστου, αρµοδιότητας ∆ασαρχείου Καβάλας. 

 

3.   Αριθµός απόφασης έγκρισης της µελέτης 

11957 /28-06-2017 απόφαση του κ. ∆/ντή ∆ασών Ν. Καβάλας. 

4.   Στοιχεία του κυρίου του έργου 

 ∆ασαρχείο Καβάλας. 

 

5.   Στοιχεία των συντακτών του Φ.Α.Υ. 

      Αγάθη Κυρδίου , ∆ασολόγος του ∆ασαρχείου  Καβάλας  

      

6.  Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης / αναπροσαρµογής του Φ.Α.Υ. 

 Ο επιβλέπων του έργου : …………………………………………………………………… 

 

      ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

       Τεχνική έκθεση 

 Η µελέτη του έργου αφορά στη συντήρηση του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου στις 

περιοχές της ∆ηµοτικής Ενότητας Ορεινού, αρµοδιότητας του ∆ασαρχείου Καβάλας, που 

εξαιτίας των δυσµενών καιρικών συνθηκών – κυρίως κατά τη χειµερινή περίοδο – συχνά 

υφίσταται σηµαντικές ζηµιές, διαβρώσεις του καταστρώµατος, παράσυρση αδρανών υλικών, 

µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται ή ακόµη και να ανακόπτεται η κυκλοφορία των οχηµάτων. 

 

 



 

α) Όροι κατασκευής: 

     Η συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου στην περιοχή παρέµβασης Νέστου, 

αρµοδιότητας του ∆ασαρχείου Καβάλας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε όσα περιγράφονται 

στη µελέτη και µε τις προφορικές εντολές που θα δίνονται από τον επιβλέποντα του έργου. 

 

β) Περιγραφή της κατασκευής: 

     Με την παρούσα µελέτη θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 

� Ισοπέδωση και µόρφωση καταστρώµατος και βελτίωση γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών δασικής οδού άνευ καταστρώµατος (186.000 m2) 

�  Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή ερείσµατος σε κάθε είδους 

εδάφους (24.650 τρ. Μέτρα). 

 

γ)  Πρόγραµµα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου  

Το έργο πρέπει να επιθεωρείται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και να αποκαθίστανται 

άµεσα οι τυχόν ζηµιές επί του δασικού οδικού δικτύου, ώστε να υπάρχει διαρκώς ασφαλής 

και ευχερής διακίνηση οχηµάτων και ανθρώπων. 

 

 

Καβάλα Ιούνιος 2017 

Η Συντάκτρια 

 

Αγάθη Κυρδίου  

∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 

 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου Ανατολικού και ∆υτικού ∆ασοκτήµατος Νέστου, 

αρµοδιότητας ∆ασαρχείου Καβάλας, για την αντιπυρική προστασία της περιοχής. 

 

2. Σύντοµη περιγραφή του έργου  

Η µελέτη του έργου αφορά στη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου περιοχών ∆υτικού 

και Ανατολικού, αρµοδιότητας του ∆ασαρχείου Καβάλας, που εξαιτίας των δυσµενών 

καιρικών συνθηκών – κυρίως κατά τη χειµερινή περίοδο – συχνά υφίσταται σηµαντικές ζηµιές, 

όπως διαβρώσεις του καταστρώµατος, παράσυρση αδρανών υλικών, µε αποτέλεσµα να 

δυσχεραίνεται ή ακόµη και να ανακόπτεται η κυκλοφορία των οχηµάτων. 

Με την παρούσα µελέτη θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 

� Ισοπέδωση και µόρφωση καταστρώµατος και βελτίωση γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών δασικής οδού άνευ καταστρώµατος (186.000 m2) 

�  Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή ερείσµατος σε κάθε είδους 

εδάφους (24.650 τρ. µέτρα). 

 

3.   ∆ιεύθυνση του έργου  

∆ήµος Νέστου, αρµοδιότητας ∆ασαρχείου Καβάλας. 

 

4.   Στοιχεία του κυρίου του έργου 

∆ασαρχείο Καβάλας. 

 

5.   Στοιχεία των συνταξάντων του Σ.Α.Υ. 

       Αγάθη Κυρδίου, ∆ασολόγος του ∆ασαρχείου Καβάλας 

 6.   Στοιχεία των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρµοζοµένων κατά φάση µεθόδων  

εργασίας 



 Η συντήρηση των δασικών δρόµων θα ξεκινήσει µε τον καθαρισµό και µόρφωση τάφρων 

και θα συνεχιστεί µε την ισοπέδωση και µόρφωση καταστρώµατος και βελτίωση 

γεωµετρικών χαρακτηριστικών των δασικών δρόµων.  

 

7. Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων 

Προσπέλαση και ασφαλής πρόσβαση στο χώρο του έργου: 

Λόγω της µη ύπαρξης συγκεκριµένου εργοταξίου (τα µηχανήµατα κατά τη διάρκεια της 

εργασίας βρίσκονται σε συνεχή µετακίνηση), δεν µπορούν και δεν κρίνεται σκόπιµο να 

ληφθούν τα συνήθη µέτρα (σήµανση εισόδου, δίοδοι προσπέλασης ελεύθερες από οικοδοµικά 

υλικά για την ασφαλή αποµάκρυνση των εργαζοµένων σε περίπτωση κινδύνου).   

Επειδή η κύρια εργασία θα εκτελεσθεί µε χωµατουργικά µηχανήµατα, θα ληφθούν µέτρα 

ασφαλούς κίνησης και εργασίας των µηχανηµάτων. Οι χειριστές αυτών θα πρέπει να είναι 

κάτοχοι των απαραίτητων διπλωµάτων και να φροντίζουν σε συνεργασία µε τους κατόχους - 

εργολάβους των µηχανηµάτων για την εργασία αυτών, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες τεχνικές 

προδιαγραφές. Θα λαµβάνονται µέτρα για την ορθή στερέωση των µηχανηµάτων στο έδαφος 

και µέριµνα για την µείωση στο ελάχιστο των κινδύνων από τυχόν παρακείµενων καλωδίων 

υψηλής τάσης και άλλων συστηµάτων εγκαταστάσεων διανοµής.   

Τα χωµατουργικά µηχανήµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα συστήµατα 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή, ώστε ο οδηγός να προστατεύεται κατά της 

σύνθλιψης σε περίπτωση ανατροπής του µηχανήµατος, καθώς και κατά της πτώσης 

αντικειµένων. Μέριµνα για την τήρηση ασφαλών αποστάσεων των εργαζοµένων και των µη 

εχόντων σχέση µε το έργο, από το χώρο κυκλοφορίας και εργασίας των µηχανηµάτων και 

των φορτηγών.  Μέτρα για την αποτροπή κινδύνου κατολίσθησης και αποκολλήσεων των 

εδαφών των πρανών της δασικής οδού καθώς και δέντρων που βρίσκονται στα πρανή των 

οδών.   

Απαγορεύεται η αποθήκευση ή η παραµονή επί των σταθµευµένων µηχανηµάτων 

εύφλεκτων υλικών όπως καυσίµων, λαδιών κ.λ.π., κυρίως όταν η αποθήκευση αυτή ή η 

στάθµευση γίνεται εντός δασών και δασικών εκτάσεων. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα σύµφωνα  µε  την αριθ. 27/15-10-2012 Εγκύκλιο του 

Υ.ΑΝ.ΑΝ.ΥΠ.Μ.&∆ΙΚΤΥΩΝ. 

 

 Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών: Μέριµνα για την ύπαρξη φαρµακευτικού 

υλικού στο χώρο του εργοταξίου. ∆εν προβλέπεται χώρος υγιεινής και εστίασης.        

 

 

 

Καβάλα Ιούνιος 2017 

Η Συντάκτρια 

 

Αγάθη Κυρδίου  

∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό 

 

 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

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 ∆ηµοπράτησης. 

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, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές 
µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  

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 σταλίες 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 σταλία 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. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις 
αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή 
τους. 

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 κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων 
που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) 
κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και 
χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού 
και των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται 
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 



1.4 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. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 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 κ.λπ. 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: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
∆ηµόσιο 

(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. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά 
µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 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 κ.λπ., καθώς και οι 
δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις 
κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες 
εργασίες/λειτουργίες 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. 



1.10 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  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(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, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),  

(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 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 κ.λπ.). 

1.12 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 και φωτεινή 
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη 
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας κ.λπ. 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. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται 
για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 
εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, 
οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 
εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας 
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  



1.14 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. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 

1.16 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.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών 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 προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 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, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα 
συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή 
τους. 

1.20 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 Έργου. 

1.21 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 βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων 
µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε µη 
τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του 
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του 
Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή 
των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες 
εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων 
προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση 
σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και 
η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την 
εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, 
δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης 
των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 



1.25 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες 
Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.27 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 κ.λπ.), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες 
δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 
σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες 
εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς 
και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία 
περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. 

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

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(4) Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε 
τους όρους δηµοπράτησης. 

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό  και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου 
χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης 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 προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες 
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, 
τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

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

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη 
µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό και 
οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) 
δεν περιλαµβάνονται. 

(3) Νοµικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς 
προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, 
αποδεκτά όµως 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: 

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων 
από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ. 

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 σωλήνα 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. 

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής 
πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το 
λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της 
χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

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

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε 
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους 
γενικούς όρους του παρόντος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη 
της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού 
έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m

3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά 
µέτρα (m

3
), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m

3
 κάθε 

εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ 
Ο∆Ο), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και 
αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 

 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 

Η παρούσα ανάλυση τιµών συντάσσεται σύµφωνα µε την υπ’αριθ. 19943/28-03-2017 διαταγή της 

∆ιεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης που αφορά το Τιµολόγιο Εργασιών Συντήρησης ∆ασικού Οδικού ∆ικτύου για το έτος 

2017, τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α / 8-8-2016) και  σύµφωνα µε την υπ’αριθµ ∆11γ/0/9/7/7-

2-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι. περί αναπροσαρµογής και  

συµπλήρωσης των Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών 

και Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών, 

όπως ισχύει και λαµβάνοντας υπόψη και το τιµολόγιο ανάλυσης τιµών για το Γ’ τρίµηνο του 

2012. 

 

 

        ΑΡΘΡΟ 1ο  {άρθρο αναθεώρησης ΑΤΕΟ-1140} 

Εργασία ισοπέδωσης και µόρφωσης της επιφανείας του καταστρώµατος οδού µε 

διαµορφωτήρα. 

Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• Προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, 

• Κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχεριών, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση 

της εργασίας . 

Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση την πραγµατική επιφάνεια των ισοπεδωµένων δασικών δρόµων, 

µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. Όπως και στην περίπτωση γενικών εκσκαφών γαιών-

ηµιβράχου, ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επιπλέον ισοπεδώσεις, 

εκτός εάν του δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους λόγους. 

        Τιµή εφαρµογής :  0,032 €/m2  ισοπεδωθείσας επιφάνειας 

       

 

ΑΡΘΡΟ  2ο  Α-14 {άρθρο αναθεώρησης Ο∆Ο-1310} 

Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή ερείσµατος σε κάθε είδους 

εδάφους. 

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 εφαρµογής:  0,114 €/τρ. µέτρο   

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α ΑΡ.ΤΙΜΟΛ Είδος   Εργασίας 
Τιµή  

Μονάδας 

Είδος 

Μονάδας 

1 1 
Εργασία ισοπέδωσης και µόρφωσης 

της επιφάνειας του  καταστρώµατος. 
0,032 m2 

2 2 
Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου 

τριγωνικής διατοµής. 
0,114 Τρ. µέτρα 

 

     Καβάλα, Ιούνιος 2017 

       Η ∆ασάρχης Ν. Καβάλας                        Η συντάκτρια 

 

          Ζωή Γεωργούση                                                          Αγάθη Κυρδίου  

      ∆ασολόγος µε Α’ βαθµό                                          ∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




