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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1.1 Αντικείµενο του ̟αρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις 
ο̟οίες θα εκτελεσθεί το έργο, ό̟ως ̟ροδιαγράφεται στα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης ̟ου 
ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2 Στις τιµές µονάδος του ̟αρόντος Τιµολογίου, ̟ου αναφέρονται σε µονάδες ̟εραιωµένης 
εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες ̟ου θα εκτελεσθούν στην ̟εριοχή του 
υ̟όψη έργου, ανεξάρτητα α̟ό την θέση αυτών ̟εριλαµβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι α̟αιτούµενες δα̟άνες για την ̟λήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 
έργου, σύµφωνα µε τους όρους του ̟αρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των 
υ̟ολοί̟ων τευχών ∆ηµο̟ράτησης του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δα̟άνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι α̟αραίτητη για 
την ̟λήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή 
διαµφισβήτηση δεν µ̟ορεί να θεµελιωθεί ̟ου να έχει σχέση µε το είδος και την α̟όδοση 
των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού ̟ροσω̟ικού, ό̟ως 
και την δυνατότητα χρησιµο̟οίησης ή όχι µηχανικών µέσων. 

1.3 Σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά, µνηµονεύονται (για α̟λή 
διευκρίνιση του όρου "κάθε δα̟άνη") οι ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο 
̟εριεχόµενο των τιµών του ̟αρόντος Τιµολογίου. 

1.3.1 Οι δα̟άνες των κάθε είδους ε̟ιβαρύνσεων στα υλικά α̟ό φόρους, δασµούς, ειδικούς 
φόρους κ.λ̟. [ ̟λην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  
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Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας ̟εριλαµβάνονται οι δασµοί και λοι̟οί φόροι, 
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για ̟ροµήθειες εξο̟λισµού και εφοδίων γενικά 
του έργου. Κατά συνέ̟εια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν 
̟αρέχεται ουσιαστικά στην Υ̟ηρεσία, ̟ου θα ε̟ο̟τεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε 
άλλη Υ̟ηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ο̟οιασδή̟οτε βεβαίωσης για την 
̟αροχή ο̟οιασδή̟οτε ατέλειας ή α̟αλλαγής α̟ό τους δασµούς και τους υ̟όλοι̟ους 
φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξο̟λισµού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή α̟αλλαγής έµµεσα 
ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν α̟αλλάσσεται α̟ό τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
µεταφορικών µέσων.  

1.3.2 Οι δα̟άνες ̟ροµηθείας των ̟άσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, α̟οθήκευσης, 
φύλαξης, ε̟εξεργασίας τους (αν α̟αιτείται) και ̟ροσέγγισής τους, µε τις α̟αιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων 
και τις α̟αιτούµενες ̟λάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών ̟ερι̟τώσεων, ̟ου η µεταφορά 
̟ληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

Οµοίως οι δα̟άνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών 
µέσων) των ̟λεοναζόντων ή/και ακατάλληλων ̟ροϊόντων εκσκαφών και λοι̟ων υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους α̟όρριψης, λαµβανοµένων υ̟όψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοι̟ούς όρους δηµο̟ράτησης. 

1.3.3 Οι δα̟άνες µισθών, ηµεροµισθίων, υ̟ερωριών, υ̟ερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδα̟ούς ή/και αλλοδα̟ούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς κλ̟.), δώρων εορτών, ε̟ιδοµάτων ̟ου καθορίζονται α̟ό τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλ̟), νυκτερινής α̟ασχόλησης (̟λην των 
έργων ̟ου η εκτέλεσή τους ̟ροβλέ̟εται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται 
ιδιαιτέρως) κλ̟, του ̟άσης φύσεως ̟ροσω̟ικού (ε̟ιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων 
των ειδικοτήτων, υ̟αλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων 
και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλ̟.) ηµεδα̟ού ή αλλοδα̟ού ̟ου α̟ασχολείται 
για την κατασκευή του έργου, ε̟ί τό̟ου ή ο̟ουδή̟οτε αλλού. 

1.3.4 Οι δα̟άνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 
εργαστηρίων και λοι̟ών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και α̟οχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς 
και λοι̟ών α̟αιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµο̟ράτησης. 

1.3.5 Οι δα̟άνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 
α̟οµάκρυνσής τους µετά την ̟εραίωση του έργου, καθώς και οι δα̟άνες α̟οκατάστασης 
των χώρων κατά τρό̟ο α̟οδεκτό α̟ό την Υ̟ηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
Περιβαλλοντικούς Ορους. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δα̟άνες για την εγκατάσταση, εξο̟λισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν ̟ροβλέ̟εται, 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 Υ̟ηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµο̟ράτησης. 

1.3.7 Οι δα̟άνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων ̟αραγωγής σκυροδέµατος, και 
̟ροκατασκευασµένων στοιχείων (όταν ̟ροβλέ̟ονται ̟ρος ενσωµάτωση στο έργο) στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 
Στις δα̟άνες αυτές ̟εριλαµβάνονται: η εξασφάλιση του α̟αιτουµένου χώρου, η κατασκευή 
των υ̟οδοµών, κτιριακών και λοι̟ών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του 
α̟αιτουµένου κατά ̟ερί̟τωση εξο̟λισµού, οι λειτουργικές δα̟άνες ̟άσης φύσεως, οι 
φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των ̟ρώτων υλών στην µονάδα και των ̟αραγοµένων 



̟ροϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η α̟οσυναρµολόγηση 
των εγκαταστάσεων µετά το ̟έρας των εργασιών, η καθαίρεση των υ̟οδοµών τους (βάσεις, 
τοιχία κλ̟ κατασκευές α̟ό σκυρόδεµα ή ο̟οιοδή̟οτε άλλο υλικό) και α̟οκατάστασης του 
χώρου σε βαθµό α̟οδεκτό α̟ό την Υ̟ηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
Περιβαλλοντικούς όρους.  

 
Οι ως άνω όροι για την α̟οξήλωση των µονάδων και α̟οκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρµογή στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις: 

 
(α)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο ̟ου έχει ̟αραχωρηθεί α̟ό το ∆ηµόσιο 
(β)  Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους ̟ου έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει 

δοθεί ̟ροσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 
 
1.3.8 Τα ̟άσης φύσεως ασφάλιστρα για το ̟ροσω̟ικό του Εργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά 

µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λο̟ές ασφαλιστικές 
καλύψεις ό̟ως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων του Εργου. 

 

1.3.9 Οι δα̟άνες των µέτρων ̟ροστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της ̟ρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της α̟οφυγής βλαβών σε 
κινητά ή ακίνητα ̟ράγµατα τρίτων, της α̟οφυγής ρύ̟ανσης ρεµάτων, ̟οταµών, ακτών κλ̟, 
καθώς και οι δα̟άνες των µέτρων ̟ροστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της ε̟οχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλ̟) 
και µέχρι την οριστική ̟αραλαβή τους.  

1.3.10 Οι δα̟άνες διεξαγωγής των ελέγχων ̟οιότητος και οι δα̟άνες κατασκευής των ̟άσης 
φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων"̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοι̟ούς όρους 
δηµο̟ράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, εργασία κλ̟.) 

1.3.11 Οι δα̟άνες διάθεσης, ̟ροσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 
εξο̟λισµού και µέσων (̟.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) ̟ου α̟αιτούνται για την κατασκευή του 
έργου στο ̟λαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις ο̟οίες ̟εριλαµβάνονται τα 
µισθώµατα, η µεταφορά ε̟ί τό̟ου, η συναρµολόγηση (όταν α̟αιτείται), η α̟οθήκευση, η 
φύλαξη, η ασφάλιση, οι α̟οδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα 
λι̟αντικά και λοι̟ά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι ε̟ισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο 
του έργου, οι ηµεραργίες για ο̟οιαδή̟οτε αιτία, οι ̟άσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις 
(̟ου δεν οφείλονται σε υ̟αιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η α̟οσυναρµολόγησή τους (εάν 
α̟αιτείται) και η α̟οµάκρυνσή τους α̟ό το Εργο.  

Περιλαµβάνονται ε̟ίσης οι ̟άσης φύσεως δα̟άνες του εφεδρικού εξο̟λισµού ̟ου 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώ̟ιση βλαβών ή για ο̟οιαδή̟οτε άλλη αιτία. 

 
1.3.12 Οι δα̟άνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την ενα̟όθεση των εργαλείων, 

µηχανηµάτων κ.λ̟. 

1.3.13 Οι ε̟ιβαρύνσεις α̟ό καθυστερήσεις, µειωµένη α̟όδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και 
̟ροσω̟ικού ̟ου οφείλονται: 

(α)  σε εµ̟όδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα  
(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες α̟αιτήσεις αντιµετώ̟ισης των εµ̟οδίων α̟ό τους αρµόδιους για αυτά 

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλ̟.),  
(γ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµ̟οδίων,  
(δ)  στην διενέργεια των α̟αιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (το̟ογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοι̟ές υ̟οχρεώσεις του Αναδόχου ̟ου 



̟ροβλέ̟ονται στα τεύχη δηµο̟ράτησης, είτε τα ως άνω α̟οζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγµένα στο ̟οσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του ̟αρόντος Τιµολογίου  

(ε) σε ̟ροσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη ̟εριοχή του έργου για 
ο̟οιαδή̟οτε αιτία (̟.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υ̟οδοµών, βλάβες 
σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλ̟.). 

 
1.3.14 Οι δα̟άνες των το̟ογραφικών εργασιών (α̟οτυ̟ώσεων, ̟ασσαλώσεων, ανα̟ασσαλώσεων, 

̟ύκνωσης τριγωνοµετρικού και ̟ολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών 
αφετηριών κλ̟) ̟ου α̟αιτούνται για την χάραξη των ε̟ιµέρους στοιχείων του έργου, οι 
δα̟άνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν α̟αιτείται για την ̟ροσαρµογή των στοιχείων 
της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λε̟τοµερειών. 

 

Ε̟ίσης οι δα̟άνες ανίχνευσης και εντο̟ισµού εµ̟οδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 
εκ̟όνησης µελετών αντιµετώ̟ισης αυτών (λ.χ. υ̟άρχοντα θεµέλια, υψηλός οριζοντας 
υ̟ογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δα̟άνες 
σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και 
Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 Οι δα̟άνες α̟οτύ̟ωσης τεχνικών έργων και λοι̟ών εγκαταστάσεων ̟ου α̟αντώνται στο 
χώρο του έργου, οι δα̟άνες ε̟αλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε το̟ογραφικές µεθόδους 
καθώς και οι δα̟άνες λήψης ε̟ιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντι̟αράσταση µε ε̟ρόσω̟ο της 
Υ̟ηρεσίας και σύνταξης των ̟άσης φύσεως ε̟ιµετρητικών σχεδίων, ̟ινάκων και 
υ̟ολογισµών ̟ου θα υ̟οβληθούν στην Υ̟ηρεσία ̟ρος έλεγχο. 

1.3.16 Η δα̟άνη σύνταξης των ανα̟τυγµάτων και ̟ινάκων ο̟λισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί 
δεν ̟εριλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δα̟άνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων 
µε την ένδειξη "ό̟ως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δα̟άνες των αντλήσεων (εκτός α̟ό την ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟άρχει δυνατότητα 
̟αροχέτευσης ̟ρος φυσικό ή τεχνητό α̟οδέκτη υδάτων) καθώς και των ̟ροσωρινών 
διευθετήσεων για την αντιµετώ̟ιση των ε̟ιφανειακών, υ̟ογείων και ̟ηγαίων νερών ώστε 
να ̟ροστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υ̟άρχοντα έργα και το 
̟εριβάλλον γενικότερα, εκτός αν ̟ροβλέ̟εται διαφορετικά στα τεύχη δηµο̟ράτησης. 

1.3.18 Οι δα̟άνες διατήρησης, κατά την ̟ερίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου 
καθαρού και α̟αλλαγµένου α̟ό ξένα ̟ρος το έργο αντικείµενα, ̟ροϊόντα εκσκαφών κλ̟., 
καθώς και οι δα̟άνες για την α̟όδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και 
ελεύθερου α̟ό ο̟οιεσδή̟οτε ̟ροσωρινές κατασκευές και ό̟ως στους εγκεκριµένους 
̟εριβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.3.19 Οι δα̟άνες ̟ου α̟ορρέουν α̟ό δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
̟ου εφαρµόζονται κατά ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.20 Οι δα̟άνες διαµόρφωσης ̟ροσβάσεων, ̟ροσ̟ελάσεων και δα̟έδων εργασίας στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής ̟ου θα α̟αιτηθεί σε 
ο̟οιοδή̟οτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερη ε̟ιµέτρηση αυτών στα 
συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δα̟άνες α̟οξήλωσης των ̟ροσωρινών κατασκευών και 
̟εριβαλλοντικής α̟οκατάστασης των χώρων (̟ροσβάσεων, ̟ροσ̟ελάσεων, δα̟έδων 
εργασίας κ.λ.̟.) εκτός εάν υ̟άρχει έγγραφη α̟οδοχή της Υ̟ηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.3.21 Οι δα̟άνες ̟ρόληψης και α̟οκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι α̟οζηµιώσεις 
για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά ε̟ί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση 
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξο̟λισµού του Αναδόχου (̟.χ. µεταφορικών µέσων 
µεγάλης χωρητικότητας, ερ̟υστριοφόρων µηχανηµάτων κλ̟) ̟ου οφείλονται σε µη τήρηση 



των συµβατικών όρων, των υ̟οδείξεων της Υ̟ηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 
γενικότερα σε υ̟αιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δα̟άνες διάθεσης γραφείων και λοι̟ών ευκολιών στην Ε̟ιβλέ̟ουσα Υ̟ηρεσία, σύµφωνα 
µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοι̟ούς όρους δηµο̟ράτησης. 

1.3.23 Οι δα̟άνες των ειδικών µελετών, ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα τεύχη δηµο̟ράτησης να εκ̟ονηθούν 
α̟ό τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, ό̟ως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες 
ικριωµάτων κλ̟. 

1.3.24 Οι δα̟άνες έκδοσης των α̟αιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών α̟ό τις αρµόδιες Αρχές, 
την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερη 
̟ληρωµή ̟ρος τούτο στα τεύχη δηµο̟ράτησης. 

1.3.25 Οι δα̟άνες λήψης µέτρων για την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος, α̟ό την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την ̟αραλαβή του Έργου, ό̟ως αυτά καθορίζονται στις 
σχετικές µελέτες και στους ̟εριβαλλοντικούς όρους, εκτός αν ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερη 
̟ληρωµή ̟ρος τούτο στα τεύχη δηµο̟ράτησης. 

1.3.26 Οι δα̟άνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες 
οι υ̟όλοι̟ες ειδικές δα̟άνες ̟ου βαρύνουν τον Ανάδοχο, ό̟ως αυτές αναφέρονται στους 
υ̟όλοι̟ους όρους δηµο̟ράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δα̟άνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του ̟αραλαβή. 

1.3.28 Η το̟οθέτηση ενηµερωτικών ̟ινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υ̟οδείξεις της Υ̟ηρεσίας. 

 

1.4 Οι τιµές µονάδας του ̟αρόντος Τιµολογίου ̟ροσαυξάνονται κατά το ̟οσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο ο̟οίο ̟εριλαµβάνονται οι ̟άσης 
φύσεως κρατήσεις ή υ̟οχρεώσεις αυτού, ό̟ως δα̟άνες διοίκησης και ε̟ίβλεψης του 
Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
̟ροµήθειες εγγυητικών ε̟ιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λ̟., τα ε̟ισφαλή έξοδα 
̟άσης φύσεως καθώς και το ̟ροσδοκώµενο κέρδος α̟ό την εκτέλεση των εργασιών. 

 
 Το ως άνω ̟οσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις 

εκατό (28%) του ̟ροϋ̟ολογισµού των εργασιών, ό̟ως αυτός ̟ροκύ̟τει βάσει των τιµών του 
Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 
1.5  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου ε̟ιβαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η ε̟ιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών 
είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών ε̟ιµετρητικών σχεδίων και 
̟ινάκων, λαµβανοµένων υ̟όψη των έγγραφων εντολών της Υ̟ηρεσίας και των εκάστοτε 
οριζοµένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υ̟ηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
̟ροκειµένου να ε̟ιβεβαιώσει την ορθότητα των ε̟ιµετρητικών στοιχείων ̟ου υ̟οβάλει ο 
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται µε δική του δα̟άνη να διαθέσει τον α̟αιτούµενο 
εξο̟λισµό και ̟ροσω̟ικό για την υ̟οστήριξη της Υ̟ηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου. 

2.1.3 Η ̟ληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της ̟ραγµατικής ̟οσότητας κάθε εργασίας, 
ε̟ιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, ε̟ί την τιµή µονάδας της 
εργασίας, ό̟ως αυτή καθορίζεται στο ̟αρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο. 

 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρό̟ος και η µονάδα ε̟ιµέτρησης, καθώς και ο τρό̟ος 
̟ληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες ̟αραγράφους των ̟αρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
και των ε̟ί µέρους εργασιών του ̟αρόντος Τιµολογίου.  

2.1.5 Αν το ̟εριεχόµενο ένός ε̟ιµέρους άρθρου του ̟αρόντος Τιµολογίου, ̟ου αναφέρεται σε 
µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή α̟οτελεί ̟λήρη α̟οζηµίωση για την 
ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες ε̟ιµέρους εργασίες 
δεν θα ε̟ιµετρώνται ούτε θα ̟ληρώνονται στο ̟λαίσιο άλλου άρθρου ̟ου 
̟εριλαµβάνεται στο Τιµολόγιο. 

2.1.6 Στη ̟ερί̟τωση ο̟οιασδή̟οτε διαφωνίας µε τον συνο̟τικό ̟ίνακα τιµών, υ̟ερισχύουν οι 
όροι του ̟αρόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Α Ρ Θ Ρ Α    Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Υ 
 

(Χρησιµο̟οιήθηκαν άρθρα και τιµές α̟ό  τα Αναλυτικά Τιµολόγια Οικοδοµικών Έργων(ΑΤΟΕ ) 

 και τα Αναλυτικά τιµολόγια Έργων Πρασίνου (ΑΤΕΠ),  Γ΄ Τριµήνου 2012 ) 
 

 
 
Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο   
 

ΟΙΚ. 22.65 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275  
 
Α̟οξήλωση κιγκλιδωµάτων, ο̟οιουδή̟οτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την συσσώρευση των 
αχρήστων υλικών ̟ρος φόρτωση και την ταξινόµηση και α̟οθήκευση των χρησίµων υλικών. 
 
22.65.01 Για ξύλινα κιγκλιδώµατα  
 

Τιµή  εφαρµογής ανά κυβικό µέτρο (m3) ξυλείας 

 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΕΥΡΩ    

(Αριθµητικώς) :    56,00 € 

 
 
 
Β. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο   

 

ΟΙΚ. 10.03 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 

 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-11.26 
 
Μεταφορά µε τα χέρια, κλ̟, δηλ. µε ζεµ̟ίλι, τζιβιέρα και λοι̟ά ̟αρεµφερή µέσα, ενός τόνου 
ο̟οιουδή̟οτε υλικού ανά δεκάµετρο οριζόντιας α̟οστάσεως. Η α̟όσταση της καθ' ύψος 
µεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια µε συντελεστή ̟ροσαύξησης 2,0. 
 
Τιµή εφαρµογής ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m) 
 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   

(Αριθµητικώς) :    5,60 € 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 3ο   

 

ΟΙΚ. 10.07 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
 
Μεταφορά µε αυτοκίνητο ο̟οιουδή̟οτε υλικού, ανά χιλιόµετρο α̟οστάσεως. 
 
 
ΟΙΚ 10.07.01 ∆ΙΑ ΜΕΣΟΥ  Ο∆ΩΝ  ΚΑΛΗΣ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-1126 

 
Μεταφορά µε αυτοκίνητο ο̟οιουδή̟οτε υλικού, ανά χιλιόµετρο α̟οστάσεως, ε̟ί οδού 
ε̟ιτρέ̟ουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 
Τιµή εφαρµογής ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) 
 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ   

(Αριθµητικώς) :    0,35 € 

 
  
Γ. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  ΝΕΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β2) 

 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-51.04  

 

Κατασκευή ξύλινης ̟ερίφραξης µε ξυλο̟ασσάλους Φ 8 cm,  καθαρού (εκτός εδάφους) ύψους 1,20 
m, ανά 1,50 m και τους διαγώνιους ̟ασσάλους ̟ου θα α̟αιτηθούν. Περιλαµβάνεται η ̟ροµήθεια 
και µεταφορά των ̟ασσάλων στον τό̟ο του έργου, η το̟οθέτησή τους, τα υλικά στήριξης (̟ρόκες 
κλ̟) και οι δα̟άνες του α̟αιτουµένου εργατοτεχνικού ̟ροσω̟ικού και των εργαλείων. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ    
(Αριθµητικώς) :    20,00 € 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
  
ΟΙΚ 51.02    ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΓΜΑ ΠΙΣΣΑΣ 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-51.02  
 

Ε̟άλειψη ξυλείας µε θερµό µείγµα ̟ίσσας ̟λήρως οµογενο̟οιηµένο (κατράµωµα) α̟οτελούµενο 

ενδεικτικά α̟ό 8 µέρη υγρό̟ισσας (black), 7 µέρη ̟ίσσας, 3 µέρη κολοφωνίου και 2 µέρη ανθέων 

θείου, σε ε̟ανειληµµένες ε̟ιστρώσεις µέχρις ε̟ιτεύξεως συνολικού ελάχιστου ̟άχους 3 mm µε τα 

υλικά και µικροϋλικά και εργασία ̟λήρους ε̟άλειψης. 

 

Τιµή εφαρµογής  ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  

 



(Ε̟ιφάνεια ε̟άλειψης ενός ̟ασσάλου καστανιάς = 2*̟*r*Η= 2*3,14*0,04*0,40=0,10τ.µ.) 

(Ανά 3 µέτρα ̟ερίφραξη: ε̟ιφάνεια ε̟άλειψης δύο ̟άσσαλων καστανιάς = 2 x 0,10τ.µ = 0,20τ.µ.) 

 

(Ολογράφως) :  ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθµητικώς) :  11,20 €  

 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  (ΝΕΟ) 
  
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΕΣ ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ  ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑ  

(ΣΧΕΤ. ΟΙΚ- 77.96) 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-77.44 
Ε̟άλειψη ξύλινων ε̟ιφανειών µε µυκητοκτόνα σκευάσµατα µε χρώµα για την ̟ροστασία του 
ξύλου έναντι ̟ροσβολής α̟ό µικροοργανισµούς (̟αράσιτα, µύκητες, κλ̟). Περιλαµβάνεται η 
̟ροµήθεια του σκευάσµατος, η κατάλληλη ̟ροετοιµασία της ε̟ιφάνειας, η εφαρµογή στρώσης 
εµ̟οτισµού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως ̟άχους 80 µm.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

(Ολογράφως) :  ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθµητικώς) :  4,50 €  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ξάνθη, Σε̟τέµβριος 2016 
    Ο ∆ασάρχης Ξάνθης  

 
 
 

      ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος 
Γεωτεχνικός ∆ασολόγος 
          µε Α΄ βαθµό 

 

 
                          Ξάνθη, Σε̟τέµβριος  2016 
                                     Οι Συντάκτριες 

 
 

    ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ  Μαγδαληνή 
Γεωτεχνικός-∆ασολόγος               ∆ασο̟όνος µε Β΄ βαθµό 
         µε Α’ Βαθµό 

  
  




