
 

 

 

  

ΜΜΜΑΑΑΡΡΡΤΤΤΙΙΙΟΟΟΣΣΣ   222000111999   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΔΡΑΜΑ 

ΔΑΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ 

 

ΟΟΟΡΡΡΙΙΙΣΣΣΙΙΙΚΚΚΗΗΗ      ΜΜΜΕΕΕΛΛΛΕΕΕΣΣΣΗΗΗ   

ΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΑΙΚΟΤ 
ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΑΩΝ-

ΕΠΕΙΓΟΤΕ ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΑΙΚΟΤ 
ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ  ΔΑΑΡΧΕΙΟΤ 

Κ.ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ ΕΣΟΤ 2019 
 



                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΙΣΙΚΘ  ΜΕΛΕΣΘ 
 

 

ΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΘΡΘΘ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ 
ΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΑΩΝ – ΕΠΕΙΓΟΤΕ 
ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΘΡΘΘ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ  

ΔΑΑΡΧΕΙΟΤ Κ.ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ ΕΣΟΤ 2019 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

1.  ΕΚΘΕΘ 

2.  ΦΑΤ & ΑΤ 

3.  ΠΡΟΜΕΣΡΘΘ 

4.  ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

5.  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

6.  ΧΑΡΣΕ 

                                                                                                 Κ. ΝΕΤΡΟΚΟΠΙ   19/03 /2019 
Ο ΤΝΣΑΚΣΘ 

 

 

 

                ΜΑΝΑΡΙΔΘ ΜΙΧΑΘΛ  
                ΔΑΟΛΟΓΟ ΜΕ Aϋ ΒΑΘΜΟ 

 

 

   

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΑΚΘΣ 
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΔΑΜΑΣ 

ΔΑΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ 

 



                                                ΕΚΘΕΘ 
 

ΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΘΡΘΘ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΑΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΤΕ ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΘΡΘΘ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ 

ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ  ΔΑΑΡΧΕΙΟΤ Κ.ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ ΕΣΟΤ 2019 
 

 

Ι . ΓΕΝΙΚΑ 
 

  Θ μελζτθ αυτι ςυντάςςεται φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. 3765/15-3-2019 (ΑΔΑ: 
ΩΗ58ΟΡ1Τ-ΙΦ4) Απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δαςϊν Δράμασ, για ανάκεςθ τθσ μελζτθσ, ςτον 

Μαναρίδθ Μιχαιλ, Δαςολόγο τθσ Υπθρεςίασ μασ.  
 Το ςυνολικό μικοσ των Δαςοδρόμων που προβλζπεται να βελτιωκοφν με τθν 
μελζτθ αυτι είναι   57+704  χλμ. 
 

ΙΙ. ΚΟΠΟ 
 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να εξαςφαλίςουμε  τθν ςυνεχι και απρόςκοπτθ 
λειτουργία των δαςόδρομων τθσ περιοχισ του Δαςαρχείου Κ.Νευροκοπίου , παρζχοντασ ςυνεχείσ 
και αςφαλείσ κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ ςτα πυροςβεςτικά αυτοκίνθτα και τα αυτοκίνθτα 
μεταφοράσ προςωπικοφ πρόλθψθσ και άμεςθσ καταςτολισ των δαςικϊν πυρκαγιϊν ςτθν περιοχι 
που το κυρίαρχο είδοσ που υπάρχει είναι το Ρεφκο. 

 Στισ περιοχζσ των Δας. Συμπλεγμάτων Δυτικά και Νοτιοδυτικά Λεκάνθσ Κ.Νευροκοπίου και  
Εξοχισ - Λευκογείων - Κ.Νευροκοπίου παρατθρικθκε  ςε πολλά τμιματα των δαςικϊν 
οδϊν τθσ περιοχισ λόγω των ζντονων καιρικϊν φαινομζνων κατά τθν διάρκεια του χειμϊνα  
τα πρανι ζχουν καταρρεφςει και  καλφψει μζροσ τθσ τάφρου και του καταςτρϊματοσ του 
υποκείμενου δαςικοφ οδικοφ δικτφου με αποτζλεςμα να είναι αδφνατθ θ κυκλοφορία των 
οχθμάτων για τον παραπάνω λόγω κρίνονται επείγουςεσ οι εργαςίεσ για να εξαςφαλίςουμε  
τθν ςυνεχι κυκλοφορία των δαςόδρομων .  

 

 

ΙΙI. ΤΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΘ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ  
  

  Το μεγαλφτερο μζροσ του Δαςικοφ οδικοφ δικτφου του Δαςικοφ 

Συμπλζγματοσ του Δαςαρχείου Κ.Νευροκοπίου βρίςκεται ςε μεγάλα υψόμετρα ςτα οποία 
ζχουμε αυξθμζνεσ χιονοπτϊςεισ, που ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυνεχι κυκλοφορία και 
μετακίνθςθ των μεγάλων οχθμάτων διακίνθςθσ δαςικϊν προϊόντων, κακϊσ και τθν 
κυκλοφορία οχθμάτων τθσ υπθρεςίασ μασ και  πυροςβεςτικϊν αυτοκίνθτων, ζχει ςαν 
αποτζλεςμα τθν φκορά των Δαςικϊν Δρόμων. Επίςθσ παρατθροφνται καταπτϊςεισ 
πρανϊν, παράςυρςθ επιχωμάτων, πλιρωςθ τάφρων και τεχνικϊν, που ζχουν ςαν 
αποτζλεςμα τθν διακοπι τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων λόγω των ζντονων καιρικϊν 
φαινομζνων κατά τθν διάρκεια του χειμϊνα  . 
 Συνεπϊσ θ επείγουςα ςυντιρθςθ του δαςικοφ οδικοφ δικτφου όπωσ προβλζπεται 
ςτθν μελζτθ αυτι, δθλαδι Ιςοπζδωςθ καταςτρϊματοσ, κακαριςμόσ τάφρου   και θ άρςθ 
καταπτϊςεων  κεωρείται επείγουςα.  

Για τα ζντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατοφν ςτθν ευρφτερθ  περιοχι του Κ. 
Νευροκοπίου παρακάτω παρατίκενται κλιματολογικά ςτοιχεία των τελευταίων ετϊν. 
 



 

IV. ΚΛΙΜΑ 

Για τον προςδιοριςμό των κλιματικϊν ςυνκθκϊν ςτθριηόμαςτε ςτα μετεωρολογικά 

ςτοιχεία του Στακμοφ Ρερικωρίου, (με κωδικό 92), του Ρεριφερειακοφ Κζντρου 

Ρροςταςίασ Φυτϊν και Ροιοτικοφ Ελζγχου  τθσ Καβάλασ. Επιςθμαίνεται ότι ο 

μετεωρολογικόσ Στακμόσ βρίςκεται ςε υψόμετρο 590μ. και ςτο ςθμείο με  γεωγραφικζσ 

ςυντεταγμζνεσ ΕΓΣΑ 481484 και 4573636. Για τθν δεκαετία 2005-2014 κατεγράφθςαν από 

τον Μετεωρολογικό Στακμό τα παρακάτω κλιματολογικά  



ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΙΝΑΚΑ  ΜΔΩΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΩΝ  Μ.. Κ. ΝΔΤΡΟΚΟΠΙΟΤ 

ΔΣΗ ΙΑΝ. ΦΔΒ. MAP. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΤΝ. ΙΟΤΛ. ΑΤΓ. ΔΠ. ΟΚΣ. ΝΟΔ. ΓΔΚ. Μ.Ο. 
2005 -0,1 -1,9 4,7 8,9 14,6 16,5 19,6 19,2 15,4 9,1 2 -1,2 8,9 

2006 -1,8 -1,7 5,5 10,2 14,1 16,3 18,4 19,8 15,1 11,1 3,3 -0,8 9,1 

2007 1,9 2,9 5,4 9,1 15,3 18,6 20,5 19,8 13,7 12,7   12,0 

2008             - 

2009    8 14 17 19 18 14 10 4 3 12 

2010 1 1 4 9 14 15 18 21 15 8 8 1 10 

2011 0 1 4 8 12 16 19 19 16 7 0 -1 8 

2012 -7 -5,7 3 9 13 19 20 19 15 11 6  10 

2013 0       20 14 9 6 -1 8 

2014 1 2           2 

M.O 0 0 4 9 13 17 19 19 15 9 5 1 8 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΠΙΝΑΚΑ  ΜΔΩΝ ΒΡΟΥΟΠΣΩΔΩΝ(mm) Μ.. Κ. ΝΔΤΡΟΚΟΠΙΟΤ 

ΔΣΗ ΙΑΝ. ΦΔΒ. MAP. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΤΝ. ΙΟΤΛ. ΑΤΓ. ΔΠ. ΟΚΣ. ΝΟΔ. ΓΔΚ. SUM 

2005              

2006              

2007              

2008              

2009    19,2 0,8 3,6 44 56,2 66,2 86,4 65,6 134,4 475,4 

2010 44 185,6 38,2 13,8 28,4 27,6 18 22,2 52,4 180,4 48,8 80,6 740 

2011 38,4 28,6 28,2 20,2 118,4 44,4 8,4 73 55,6 65,2 6,2 42,2 528,8 

2012 120,2 91,8 35,8 41,4 4,8 0,6 0,6 1,2 0,8 6,8 45,6  349,8 

2013 0       0 3 0 0 0 3 

2014 0 0           0 

SUM 202.6 306 102,2 94,6 152,4 76,2 71 151,6 178 338,8 166,2 257,2 2096,8 

M.O 40,5 61,2 34 23,6 38,1 19,1 17,8 30,3 35,6  67,76 33,24 51,44 795,54 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΠΙΝΑΚΑ  ΔΛΑΥΙΣΩΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΩΝ  Μ.. Κ. ΝΔΤΡΟΚΟΠΙΟΤ 

ΔΣΗ ΙΑΝ. ΦΔΒ. MAP. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΤΝ. ΙΟΤΛ. ΑΤΓ. ΔΠ. ΟΚΣ. ΝΟΔ. ΓΔΚ. Μ.Ο. 
2005 -0,1 -1,9 4,7 8,9 14,6 16,5 19,6 19,2 15,4 9,1 2 -1,2 8,9 

2006 -1,8 -1,7 5,5 10,2 14,1 16,3 18,4 19,8 15,1 11,1 3,3 -0,8 9,1 

2007 1,9 2,9 5,4 9,1 15,3 18,6 20,5 19,8 13,7 12,7   12,0 

2008             - 

2009    8 14 17 19 18 14 10 4 3 12 

2010 1 1 4 9 14 15 18 21 15 8 8 1 10 

2011 0 1 4 8 12 16 19 19 16 7 0 -1 8 

2012 -7 -5,7 3 9 13 19 20 19 15 11 6  9,3 

2013 0       20 14 9 6 -1 8 

2014 1 2           2 

ΜΙΝ -7 -5,7 3 8 12 15 18 18 13,7 7 0 -1,2  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΠΙΝΑΚΑ  ΜΔΓΙΣΩΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΩΝ  Μ.. Κ. ΝΔΤΡΟΚΟΠΙΟΤ 

ΔΣΗ ΙΑΝ. ΦΔΒ. MAP. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΤΝ. ΙΟΤΛ. ΑΤΓ. ΔΠ. ΟΚΣ. ΝΟΔ. ΓΔΚ. Μ.Ο. 
2005 -0,1 -1,9 4,7 8,9 14,6 16,5 19,6 19,2 15,4 9,1 2 -1,2 8,9 

2006 -1,8 -1,7 5,5 10,2 14,1 16,3 18,4 19,8 15,1 11,1 3,3 -0,8 9,1 

2007 1,9 2,9 5,4 9,1 15,3 18,6 20,5 19,8 13,7 12,7   12,0 

2008             - 

2009    8 14 17 19 18 14 10 4 3 12 

2010 1 1 4 9 14 15 18 21 15 8 8 1 10 

2011 0 1 4 8 12 16 19 19 16 7 0 -1 8 

2012 -7 -5,7 3 9 13 19 20 19 15 11 6  9,3 

2013 0       20 14 9 6 -1 8 

2014 1 2           2 

ΜΑΥ 1,9 2,9 5,5 10,2 15,3 19 20,5 21 16 12,7 8 3  
 

 



Θ Θερμοκραςία καταγράφεται ςτο φψοσ τθσ κϊμθσ ςτα 3μ. Θ οριηόντια και θ κατακόρυφθ εξάπλωςθ των φυτϊν αλλά και τθσ 

βλάςτθςθσ εξαρτάται  από τθν κερμοκραςία του αζρα ςε ςυνδυαςμό με τθν υγραςία του αζρα. Θ κερμοκραςία του αζρα μεταβάλλεται με 

το φψοσ τθσ ατμόςφαιρασ (κατακόρυφθ μεταβλθτότθτα) και με το γεωγραφικό πλάτοσ (οριηόντια μεταβλθτότθτα).  

Με βάςθ λοιπόν τα παραπάνω κλιματολογικά ςτοιχεία καταρτίςτθκε το ακόλουκο  όμβρο κερμικό διάγραμμα που αφορά τθν περίοδο 

2005-2014 και ςτο οποίο παρατθροφμε τα εξισ: 

 

 



  

Στο διάγραμμα παρουςιάηονται δφο καμπφλεσ θ μπλε είναι του φψουσ των 

βροχοπτϊςεων ανά μινα και θ κόκκινθ είναι των μζςων κερμοκραςιϊν ανά μινα. Στα 

ςθμεία όπου αυτζσ οι δφο καμπφλεσ τζμνονται ζχουμε φψοσ βροχισ ίςο με το διπλάςιο 

τθσ μζςθσ μθνιαίασ κερμοκραςίασ δθλαδι  =2Τ. Θ επιφάνεια εντόσ των δφο καμπυλϊν 

αποτελεί γραφικι ζκφραςθ τθσ διάρκειασ και τθσ εντάςεωσ τθσ ξθράσ περιόδου (Πηγή: 

Bagnouls & Gaussen 1957). 

Συνεπϊσ ςτθν περιοχι μελζτθσ θ ξθροκερμικι περίοδο διαρκεί τρεισ μινεσ Ιοφνιο, 

Ιοφλιο και Αφγουςτο, με κερμότερο μινα τον Αφγουςτο με Μζςθ μζγιςτθ κερμοκραςία 

τουσ 19
ο
C, και με ψυχρότερο μινα τον Ιανουάριο  με Μζςθ ελάχιςτθ κερμοκραςία τουσ 

0
ο
C. Ο μινασ με το μεγαλφτερο φψοσ βροχόπτωςθσ είναι ο Οκτϊβριοσ, με Μζςο φψοσ 

βροχισ 67,76mm, ενϊ ο μινασ με το χαμθλότερο φψοσ βροχόπτωςθσ, είναι ο Ιοφλιοσ με 

Μζςο φψοσ βροχισ 17,8mm. Το ετιςιο φψοσ βροχισ είναι 2096,3 mm  ενϊ το Μζςο 

ετιςιο φψοσ βροχισ είναι 174,69 mm και θ Μζςθ ετιςια Θερμοκραςία 9,25ο
C. 

Για τθν περιοχι τθσ Μεςογείου δίνει καλά αποτελζςματα θ εξίςωςθ του EMBERGER που 

δίνει το βροχομετρικό πθλίκο Q=                     100P                                    

                                                                              {(M+m) / 2}*(M-m) 

Όπνπ  
P= Η Μέζε εηήζηα βξνρφπησζε ζε ρηιηνζηά mm 

M= ε Μέζε κέγηζηε ηηκή ησλ κέγηζησλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ ζεξκφηεξνπ κήλα ζε απφιπηνπο 

βαζκνχο 

m= ε Μέζε ηηκή ησλ ειάρηζησλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ ςπρξφηεξνπ κήλα ηνπ έηνπο ζε απφιπηνπο 

βαζκνχο  

Q = ην νκβξνζεξκηθφ πειίθν ηνπ Emberger ζηελ πεξηνρή κειέηεο  

 

Για τθν περιοχι Μελζτθσ το  = 174,69mm, Μ= 19 ο
C, το m= 0

 ο
C 

Από τθν εξίςωςθ προκφπτει θ τιμι του Q= 96,8. 

Με βάςθ το κλιματικό διάγραμμα του Emberger-Sauvage το οποίο είναι 

προςαρμοςμζνο ςτουσ βιοκλιματικοφσ τφπουσ τθσ περιοχισ τθσ Μεςογείου, 

αντιςτοιχοφμε ςε κάκε βιοκλιματικό όροφο, ομάδα φυτοκοινωνιϊν οι οποίεσ 

χαρακτθρίηονται  από παρόμοιεσ οικολογικζσ παραμζτρουσ. Οι καμπφλεσ του 

διαγράμματοσ αποτελοφν τα όρια των βιοκλιματικϊν ορόφων και οι κάκετεσ γραμμζσ 

ςτθν τετμθμζνθ m διαιροφν περαιτζρω τον κάκε βιοκλιματικό όροφο ςε υπορόφουσ. 

Ζτςι διακρίνουμε τουσ παρακάτω βιοκλιματικοφσ ορόφουσ, οι οποίοι απεικονίηονται ςτο 

παρακάτω κλιματικό διάγραμμα του Emberger & Sauvage. 

 



  

 

 

 

 

Οη 5 βηοθιηκαηηθοί 

ορόθοη ηοσ 

Emberger & 

Sauvage 

Γηα θάζε βηοθιηκαηηθό όροθο αλάιογα κε ηης ηηκές ποσ 

ιακβάλεη ο ζσληειεζηής Σκ ζε ο
C ταραθηερίδοληαη οη 

τεηκώλες ως αθοιούζως: 

αραξηαλφο m>7
o
C Υεηκψλαο ζεξκφο 

Ξεξφο 3
 o
C<m<7

 o
C Υεηκψλαο ήπηνο 

Ηκίμεξνο 0
 o
C<m<3

 o
C Υεηκψλαο ςπρξφο 

Ύθπγξνο m<0
 o
C Υεηκψλαο δξηκχο 

Τγξφο   

 

 

Συνεπϊσ ςτθν περιοχι μελζτθσ ο βιοκλιματικόσ όροφοσ είναι υγρόσ με δριμφ χειμϊνα 
και ςφντομο δροςερό καλοκαίρι. Επιπρόςκετα τα υπάρχοντα υδροφόρα ρζματα που 
διαςχίηουν το δάςοσ, κατά τθν καλοκαιρινι περίοδο αυξάνουν τθν υγραςία του εδάφουσ 
και του αζρα και δθμιουργοφν ζτςι ευνοϊκότερεσ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ τθσ δαςικισ 
βλάςτθςθσ.  Γενικά το κλίμα τθσ περιοχισ ιδιαίτερα λόγο του δριμφ χειμϊνα που ςε 
ςυνδυαςμό με τθν ςυνεχι κυκλοφορία και μετακίνθςθ των μεγάλων οχθμάτων 
διακίνθςθσ δαςικϊν προϊόντων, κακϊσ και τθν κυκλοφορία οχθμάτων τθσ υπθρεςίασ 
μασ και  πυροςβεςτικϊν αυτοκίνθτων, ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν φκορά των Δαςικϊν 
Δρόμων. Επίςθσ παρατθροφνται καταπτϊςεισ πρανϊν, παράςυρςθ επιχωμάτων, 
πλιρωςθ τάφρων και τεχνικϊν, που ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν διακοπι τθσ 
κυκλοφορίασ των οχθμάτων τθν περίοδο του Χειμϊνα. 
 



  

V. ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
 

1. ΤΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΘ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ  
  

 Στο προσ Βελτίωςθ Δαςικό Δίκτυο ζχουν καταςκευαςτεί ςχεδόν όλα τα 
απαραίτθτα τεχνικά ζργα,  ςε οριςμζνουσ δρόμουσ δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ καταςκευι 
των τάφρων  . 
 Το μεγαλφτερο μζροσ του Δαςικοφ οδικοφ δικτφου βρίςκεται ςε μεγάλα 
υψόμετρα ςτα οποία ζχουμε αυξθμζνεσ χιονοπτϊςεισ, που ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυνεχι 
κυκλοφορία και μετακίνθςθ των μεγάλων οχθμάτων διακίνθςθσ δαςικϊν προϊόντων, 
κακϊσ και τθν κυκλοφορία οχθμάτων τθσ υπθρεςίασ μασ και  πυροςβεςτικϊν 
αυτοκίνθτων, ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν φκορά των Δαςικϊν Δρόμων. Επίςθσ 
παρατθροφνται καταπτϊςεισ πρανϊν, παράςυρςθ επιχωμάτων, πλιρωςθ τάφρων και 
τεχνικϊν, που ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν διακοπι τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων τθν 
περίοδο του Χειμϊνα. 

 Στισ περιοχζσ των Δας. Συμπλεγμάτων Δυτικά και Νοτιοδυτικά Λεκάνθσ 
Κ.Νευροκοπίου και Εξοχισ - Λευκογείων - Κ.Νευροκοπίου παρατθρικθκε  ςε πολλά 
τμιματα των δαςικϊν οδϊν τθσ περιοχισ τα πρανι ζχουν καταρρεφςει και  καλφψει 
μζροσ τθσ τάφρου και του καταςτρϊματοσ του υποκείμενου δαςικοφ οδικοφ δικτφου, ςε 
πολλζσ δαςικζσ οδοφσ ςτισ οποίεσ, λόγω τθσ μεγάλθσ παροχισ όμβριων υδάτων και τθσ 
μεταφοράσ φερτϊν υλικϊν, το μζγεκοσ τθσ τάφρου ζχει περιοριςτεί, με αποτζλεςμα τθν 
μείωςθ τθσ δυνατισ διερχόμενθσ παροχισ όμβριων υδάτων από τουσ ςυγκεκριμζνουσ 
δρόμουσ και τον κίνδυνο διάβρωςθσ και καταςτροφισ του καταςτρϊματοσ τθσ 
υπερκείμενθσ δαςικισ οδοφ και ςε τμιματα δαςικϊν οδϊν ςτα οποία το κατάςτρωμα 
του υπάρχοντοσ δικτφου ζχει καταςτραφεί και κακιςτά δφςκολθ ι και αδφνατθ τθν 
κυκλοφορία, κακϊσ και ςε δρόμουσ ςτουσ οποίουσ το κατάςτρωμα εμφανίηει μικρότερεσ 
αλλοιϊςεισ  με ςκοπό τθν βελτίωςθ του για τθν αποτροπι παρακϊλυςθσ τθσ 
κυκλοφορίασ από μεγαλφτερθ καταςτροφι.  

 Πλα τα παραπάνω ζχουν ςαν  αποτζλεςμα να είναι αδφνατθ θ κυκλοφορία των 
οχθμάτων για τουσ παραπάνω λόγουσ κρίνονται επείγουςεσ οι εργαςίεσ για να 
εξαςφαλίςουμε  τθν ςυνεχι κυκλοφορία των δαςόδρομων .  
 

2. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΒΕΛΣΙΩΘ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 
 

 
Θα εκτελεςτοφν τα παρακάτω ζργα και εργαςίεσ ςε τμιματα των δαςικϊν οδϊν 

ανάλογα με τθν φκορά ι καταςτροφι που ζχουν υποςτεί.  
 

α Ιςοπζδωςθ καταςτρϊματοσ  

 

Θ παροφςα εργαςία κα πραγματοποιθκεί ςε τμιματα δαςικϊν οδϊν ςτα οποία το 
κατάςτρωμα του υπάρχοντοσ δικτφου ζχει καταςτραφεί και κακιςτά δφςκολθ ι και 
αδφνατθ τθν κυκλοφορία, κακϊσ και ςε δρόμουσ ςτουσ οποίουσ το κατάςτρωμα 
εμφανίηει μικρότερεσ αλλοιϊςεισ  με ςκοπό τθν βελτίωςθ του για τθν αποτροπι 
παρακϊλυςθσ τθσ κυκλοφορίασ από μεγαλφτερθ καταςτροφι.   

Θ ιςοπζδωςθ του καταςτρϊματοσ κα γίνει κατά κζςεισ που υπάρχουν μεγάλεσ 
διαβρϊςεισ ςτο κατάςτρωμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί  τςάπα (jcb).   

  

 



  

    β Κακαριςμόσ τάφρων αποχζτευςθσ  
 

Θ παροφςα εργαςία κα πραγματοποιθκεί ςε τμιματα δαςικϊν οδϊν ςτα οποία θ 
υπάρχουςα τάφροσ, λόγω μεταφοράσ φερτϊν υλικϊν από τθν ροι όμβριων υδάτων, ζχει 
πλθρωκεί και εμποδίηεται θ ομαλι ροι των επιφανειακϊν απορρεόντων όμβριων υδάτων 
δθμιουργϊντασ κίνδυνο διάβρωςθσ του καταςτρϊματοσ.  

Ο πλιρθσ κακαριςμόσ και μόρφωςθ των πρανϊν και του πυκμζνα τθσ υφιςτάμενθσ 
τάφρου τριγωνικισ διατομισ ι ερείςματοσ, ςε κάκε είδουσ ζδαφοσ κα γίνει με  μθχανικά 
μζςα  ( τςάπα) ι και με τα χζρια, και τα προϊόντα εκςκαφισ κα  μεταφερκοφν  ςε 
κατάλλθλθ παρακείμενθ κζςθ. 

  

δ Άρςθ καταπτϊςεων πρανϊν 

 

Θ παροφςα εργαςία κα πραγματοποιθκεί ςε τμιματα των δαςικϊν οδϊν των οποίων 
τα πρανι ζχουν καταρρεφςει και  καλφψει μζροσ τθσ τάφρου και του καταςτρϊματοσ 
του υποκείμενου δαςικοφ οδικοφ δικτφου.  

Θ άρςθ καταπτϊςεων ι κατολιςκιςεων εδάφουσ οποιαςδιποτε φφςεωσ από τα 
πρανι ορυγμάτων ι επιχωμάτων υφιςτάμενων οδϊν, κα γίνει με τςάπα και τα προϊόντα 

εκςκαφισ κα μεταφερκοφν ςε κατάλλθλθ παρακείμενθ κζςθ, κατά τθν εργαςία αυτι κα 

γίνει επίςθσ διαπλάτυνςθ των δαςικϊν οδϊν κατά κζςεισ για τθν διευκόλυνςθ τθσ 
πρόςβαςθσ  των Δαςικϊν οδϊν ςε περίπτωςθ που κα υπάρξει  ξανά το πρόβλθμα  ςτθν 

περιοχι. 
 

 

Οι δρόμοι μου κα γίνουν επεμβάςεισ περιγράφονται ςτθν προμζτρθςθ των εργαςιϊν.  
 

 

Για τισ επείγουςεσ εργαςίεσ Συντιρθςθσ Δαςικοφ Οδικοφ Δικτφου και ζργων προςταςίασ 
Δαςϊν   κα εκτελεςκοφν οι παρακάτω εργαςίεσ Συνολικά : 

Α/Α ΔΗΓΟ  ΔΡΓΑΗΑ   ΜΟΝΑΓΔ ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

1 Ιζνπέδσζε κε δηακνξθσηήξα   72.033,50 κ2
 

3 Καζαξηζκφο θαη κφξθσζε ππαξ-   6.793,00 ηξ.κ. 
  ρνπζαο ηάθξνπ δηα πάζεο θχζεο       

  εδάθε       

4 Άξζε θαηαπηψζεσλ δηα πάζεο   1.120,00 m3 

  Φχζεσο εδάθε       

 

 

 

VΙ . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

   

Σφμφωνα με τον ςυνθμμζνο πίνακα του προχπολογιςμοφ θ δαπάνθ για τισ 

Επείγουςεσ εργαςίεσ υντιρθςθσ Δαςικοφ Οδικοφ Δικτφου και ζργων προςταςίασ 
Δαςϊν ανζρχεται ςε   10.000,00  €.  Ο Ρροχπολογιςμόσ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα Νομοκεςία και οι τιμζσ των άρκρων, είναι αυτζσ που ορίηονται, από τουσ 
ιςχφοντεσ πίνακεσ τιμϊν περιγραφικϊν  τιμολογίων (ςφμφωνα με το Ν. 4412/2016 
(Φ.Ε.Κ. 147 Α/ 8-8-2016)), όπωσ αυτοί ιςχφουν ςιμερα . 
 

 



  

VIΙ.  ΕΚΣΕΛΕΘ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Θ εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν κα γίνει   από  το  Δαςαρχείο  Κ. Νευροκοπίου 
από πιςτϊςεισ με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100003 τθσ ΑΕΠ 531 που κα διατεκοφν για τον ςκοπό αυτό.  
 

 

    Ο ΤΝΣΑΚΣΘ 

 

 

 

 

                     Μαναρίδθσ Μιχαιλ 

           Δαςολόγοσ με Αϋ βακμό  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ 
(Φ.Α.Τ.) 

 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ  
(.Α.Τ.) 

 



  

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦAY) 
 

ΜΕΛΕΣΘ  
ΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΘΡΘΘ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ 
ΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΑΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΤΕ 
ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΘΡΘΘ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ  

ΔΑΑΡΧΕΙΟΤ Κ.ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ ΕΣΟΤ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Κ. Νευροκόπι,  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦAY) 
(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3,7,8,9,10,11) 

ΣΜΖΜΑ Α 

  

  
ΓΔΝΗΚΑ 
 

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ:  
Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να εξαςφαλίςουμε  τθν ςυνεχι και 

απρόςκοπτθ λειτουργία των δαςόδρομων τθσ περιοχισ του Δαςαρχείου 

Κ.Νευροκοπίου , παρζχοντασ ςυνεχείσ και αςφαλείσ κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ ςτα 
πυροςβεςτικά αυτοκίνθτα και τα αυτοκίνθτα μεταφοράσ προςωπικοφ πρόλθψθσ και 
άμεςθσ καταςτολισ των δαςικϊν πυρκαγιϊν ςτθν περιοχι που το κυρίαρχο είδοσ που 
υπάρχει είναι το Ρεφκο. 

 Στισ περιοχζσ των Δας. Συμπλεγμάτων Δυτικά και Νοτιοδυτικά Λεκάνθσ 
Κ.Νευροκοπίου και  Εξοχισ - Λευκογείων - Κ.Νευροκοπίου παρατθρικθκε  ςε 
πολλά τμιματα των δαςικϊν οδϊν τθσ περιοχισ λόγω των ζντονων καιρικϊν 
φαινομζνων κατά τθν διάρκεια του χειμϊνα  τα πρανι ζχουν καταρρεφςει και  
καλφψει μζροσ τθσ τάφρου και του καταςτρϊματοσ του υποκείμενου δαςικοφ 
οδικοφ δικτφου με αποτζλεςμα να είναι αδφνατθ θ κυκλοφορία των οχθμάτων 
για τον παραπάνω λόγω κρίνονται επείγουςεσ οι εργαςίεσ για να 
εξαςφαλίςουμε  τθν ςυνεχι κυκλοφορία των δαςόδρομων .  
 

2. Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ:  
Πλθ θ περιοχι ευκφνθσ  Δθμοςίων Δαςϊν του Δαςαρχείου Κ.Νευροκοπίου. 
 
 

3. Αξηζκφο αδείαο: 
 

4. ηνηρεία ησλ θπξίσλ ηνπ έξγνπ: 
Γαζαξρείν Κ. Νεπξνθνπίνπ. 
 

 5. ηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ ΦΑΤ:  
Μαλαξίδεο Μηραήι, ΠΔ Γεσηερληθφο – Γαζνιφγνο κε Α΄ βαζκφ ηνπ Γαζαξρείνπ Κ. 
Νεπξνθνπίνπ. 
 

6. ηνηρεία ησλ ππεπζχλσλ ελεκέξσζεο/αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ: 
Μαλαξίδεο Μηραήι, ΠΔ Γεσηερληθφο – Γαζνιφγνο κε Α΄ βαζκφ ηνπ Γαζαξρείνπ Κ. 
Νεπξνθνπίνπ. 

  

 

 

 ΣΜΖΜΑ Β 

  
ΜΖΣΡΧΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖ ΦΑΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

1.  
Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ:  

(βλέπε ζσνημμένη Τετνική Έκθεζη) 



  

 

2. 
Παξαδνρέο κειέηεο   

 

 

 

 

Α. ΤΛΙΚΑ 

2.Α.1 Καηηγορία ζκσροδέμαηος 300 kg 

2.Α.2   

2.Α.3   

2.Α.4     

2.Α.5     

2.Α.6     

2.Α.7     

2.Α.8     

   

Β. ΔΓΑΦΟ 

2.Β.1 Αργιλοαμμώδες  

2.Β.2   

2.Β.3   

2.Β.4     

2.Β.5     

2.Β.6     

  
  

Γ. ΔΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

2.Γ.1 Σειζμικόηηηα περιοτής IIΙ 
2.Γ.2 Σειζμική επιηάτσνζη 

εδάθοσς 

α = 0.24 

2.Γ.3   

2.Γ.4   

2.Γ.5   

2.Γ.6     

2.Γ.7     

2.Γ.8     

2.Γ.9     

2.Γ.10     

2.Γ.11     

2.Γ.12     

2.Γ.13     

2.Γ.14     

2.Γ.15     



  

2.Γ.16     

  

  

  

  

ΣΜΖΜΑ Γ 

    

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 

Σπρφλ επηζεκάλζεηο ζηα αθφινπζα ζηνηρεία δελ ππάξρνπλ. 
1. Θέζεηο δηθηχσλ 

 1.1 
Ύδξεπζεο. 

 1.2 
Απνρέηεπζεο. 

 1.3 Ηιεθηξνδφηεζεο (πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο). 

 1.4 παξνρήο δηαθφξσλ αεξίσλ. 

 1.5 παξνρήο αηκνχ. 

 1.6 Κελνχ. 

 1.7 αλίρλεπζεο ππξθαγηάο. 

 1.8 Ππξφζβεζεο. 

 1.9 Κιηκαηηζκνχ. 

 1.10 Θέξκαλζεο. 

 1.11 ινηπψλ δηθηχσλ εληφο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ (κε νξαηψλ). 

 1.12 ινηπψλ δηθηχσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εληνπηζζεί ή κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν έρνπλ γίλεη γλσζηά θαη εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 
ππφςε θαηά ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο. 

2. εκεία ησλ θεληξηθψλ δηαθνπηψλ 
Γηα ηε γεληθή δηαθνπή ησλ δηαθφξσλ παξνρψλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 1. 

3. Θέζεηο πιηθψλ πνπ ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν.  
 3.1 ακίαληνο θαη πξντφληα απηνχ. 

 3.2 Ταινβάκβαθαο. 

 3.3 Πνιπνπξεζάλε. 

 3.4 Πνιπζηεξίλε. 

 3.5 άιια πιηθά. 

4. Ιδηαηηεξφηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ θηηξίνπ. 
εκεηψλνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ζην ζχλνιν ή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (π.ρ. 
πεξηπηψζεηο πξνθαηαζθεπήο, πξνέληαζεο, ζεκεηαθψλ θνξηίσλ, θιπ.). 

5. Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδχλνπ. 
Όπσο θαίλνληαη ζηε κειέηε ππξνπξνζηαζίαο. 

6. Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο. 
7. Υψξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε. 
8. Άιιεο δψλεο θηλδχλνπ. 
9. Καζνξηζκφο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία (γηα ιφγνπο 

π.ρ. εμαεξηζκνχ, απαγσγήο βιαπηηθψλ παξαγφλησλ, απνκάθξπλζεο πδάησλ, θιπ.) 

  

  

 



  

 

 

 

ΣΜΖΜΑ Γ 

 
 

 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 

            Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππφγεηα ή ηάθξνπο, εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο φπνπ ππάξρεη 
θίλδπλνο αζθπμίαο, πληγκνχ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνχο, θπζηθνχο θαη βηνινγηθνχο 
παξάγνληεο.  
 

            Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο.  

 

 

 

ΣΜΖΜΑ Δ 

 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΗΧΝ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΧΝ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ 

 

Η Βειηίσζε Γαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη 
ζηε κειέηε θαη  κε ηηο πξνθνξηθέο εληνιέο πνπ ζα δίλνληαη απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ ν 
νπνίνο ζα επηζεσξεί ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ . 

  Κ. Νευροκόπι       19/03 /2019  

     

                                                Ο υντάκτθσ 

 

 

 

             Μαναρίδθσ Μιχαιλ 

                                                                                      Δαςολόγοσ με Αϋ βακμό 
  

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (AY) 

 

ΜΕΛΕΣΘ  
ΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΘΡΘΘ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ 
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ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (AY) 
(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3,4,5,6,8,9,10) 

ΣΜΘΜΑ Α 

  

ΓΕΝΙΚΑ 

 
1 Είδοσ του ζργου και χριςθ αυτοφ:  

Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να εξαςφαλίςουμε  τθν ςυνεχι και απρόςκοπτθ 
λειτουργία των δαςόδρομων τθσ περιοχισ του Δαςαρχείου Κ.Νευροκοπίου , παρζχοντασ 
ςυνεχείσ και αςφαλείσ κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ ςτα πυροςβεςτικά αυτοκίνθτα και τα 
αυτοκίνθτα μεταφοράσ προςωπικοφ πρόλθψθσ και άμεςθσ καταςτολισ των δαςικϊν 

πυρκαγιϊν ςτθν περιοχι που το κυρίαρχο είδοσ που υπάρχει είναι το Ρεφκο. 
 Στισ περιοχζσ των Δας. Συμπλεγμάτων Δυτικά και Νοτιοδυτικά Λεκάνθσ 
Κ.Νευροκοπίου και  Εξοχισ - Λευκογείων - Κ.Νευροκοπίου παρατθρικθκε  ςε πολλά 
τμιματα των δαςικϊν οδϊν τθσ περιοχισ λόγω των ζντονων καιρικϊν φαινομζνων 
κατά τθν διάρκεια του χειμϊνα  τα πρανι ζχουν καταρρεφςει και  καλφψει μζροσ τθσ 
τάφρου και του καταςτρϊματοσ του υποκείμενου δαςικοφ οδικοφ δικτφου με 
αποτζλεςμα να είναι αδφνατθ θ κυκλοφορία των οχθμάτων για τον παραπάνω λόγω 
κρίνονται επείγουςεσ οι εργαςίεσ για να εξαςφαλίςουμε  τθν ςυνεχι κυκλοφορία των 
δαςόδρομων .  

 
2 Σφντομθ Ρεριγραφι του ζργου:  

Θα εκτελεςκοφν τα παρακάτω ζργα και εργαςίεσ για τθν καλφτερθ προςζγγιςθ του 
ςκοποφ τθσ μελζτθσ: 

 

Στουσ δαςικοφσ δρόμουσ : 
1.  Ιςοπζδωςθ δαςικοφ οδικοφ δικτφου 

2.  Κακαριςμόσ τάφρων αποχζτευςθσ (όπου υπάρχουν). 
3.  Άρςθ καταπτϊςεων . 

 
3

. 
Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου:  
Πλθ θ περιοχι ευκφνθσ  Δθμοςίων Δαςϊν του  Δαςαρχείου Κ.Νευροκοπίου. 
 

4

. 
Στοιχεία του κυρίου του ζργου:  
Δαςαρχείο Κ. Νευροκοπίου  

 

 
5

. 
Στοιχεία του υπόχρεου για τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ:  
Μαναρίδθσ Μιχαιλ  Δαςολόγοσ του Δαςαρχείου Κ. Νευροκοπίου. 
  

6

. 
Ρεριγραφι των φάςεων εκτζλεςθσ του ζργου και των εφαρμοηομζνων κατά φάςθ 
μεκόδων εργαςίασ.  
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Για τθν Βελτίωςθ του Δαςικοφ Οδικοφ Δικτφου κα εκτελεςκοφν οι παρακάτω εργαςίεσ 
ςυνολικά: 

 

Α/Α ΔΗΓΟ  ΔΡΓΑΗΑ   ΜΟΝΑΓΔ ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

1 Ιζνπέδσζε κε δηακνξθσηήξα   72.033,50 κ2
 

3 Καζαξηζκφο θαη κφξθσζε ππαξ-   6.793,00 ηξ.κ. 
  ρνπζαο ηάθξνπ δηα πάζεο θχζεο       

  εδάθε       

4 Άξζε θαηαπηψζεσλ δηα πάζεο   1.120,00 m3 

  Φχζεσο εδάθε       

 

  

Φ
άζ

ε 
1ε

 

Κίλδσλοη 
  Πεγές θηλδύλωλ Φ  

1.

1 

 ΣΜΖΜΑ Β 

 
 
ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Φ 
Α 
 
Δ 
Η 
 

Δ 
Ρ 
Γ 
Α 
 
Η 
Α 
 

(1) Χωμαηοσργικές 
εργαζίες 

1,1 

 



  

01000. Αζηνρίεο 
εδάθνπο 

     

01100. Φπζηθά 
πξαλή 

01101 
Καηνιίζζεζε. Απνπζία/αλεπάξθεηα 
ππνζηήξημεο 

2 

01102 
Απνθνιιήζεηο. Απνπζία/αλεπάξθεηα 
πξνζηαζίαο 

 

01103 
ηαηηθή επηθφξηηζε. 
Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκφο 

 

01104 
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία   

01105 
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο  

01106 
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο  

01200. Σερλεηά 

πξαλή & Δθζθαθέο 
01201 

Καηάξξεπζε. Απνπζία/αλεπάξθεηα 
ππνζηήξημεο 

2 

01202 
Απνθνιιήζεηο. Απνπζία/αλεπάξθεηα 
πξνζηαζίαο 

 

01203 
ηαηηθή επηθφξηηζε. Τπεξχςσζε  

01204 
ηαηηθή επηθφξηηζε. 
Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκφο 

 

01205 
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία   

01206 
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο  

01207 
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο  

01300. Τπόγεηεο 
εθζθαθέο 

01301 
Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. 
Αλππνζηήισηα ηκήκαηα 

 

01302 
Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. Αλεπαξθήο 
ππνζηχισζε 

 

01303 
Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. 
Καζπζηεξεκέλε ππνζηχισζε 

 

01304 
Καηάξξεπζε κεηψπνπ πξνζβνιήο  

01400. Καζηδήζεηο 
01401 

Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο  

01402 
Πξνυπάξρνπζα ππφγεηα θαηαζθεπή  

01403 
Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ  

01404 
Δξππζκφο  

01405 
Γεσινγηθέο/γεσρεκηθέο κεηαβνιέο  

01406 
Μεηαβνιέο πδξνθφξνπ νξίδνληα  

01407 
Τπνζθαθή/απφπιπζε  

01408 
ηαηηθή επηθφξηηζε  

01409 
Γπλακηθή θαηαπφλεζε-θπζηθή αηηία  

01410 
Γπλακηθή θαηαπφλεζε-αλζξσπνγελήο αηηία  



  

01500. Άιιε πεγή 
01501 

   

01502 
   

01503 
   

02000. Κίλδπλνη 
από εξγνηαμηαθό 
εμνπιηζκό 

     

02100. Κίλεζε 
νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ 

02101 
πγθξνχζεηο νρήκαηνο-νρήκαηνο  

02102 
πγθξνχζεηο νρήκαηνο-πξνζψπσλ 1 

02103 
πγθξνχζεηο νρήκαηνο-ζηαζεξνχ εκπνδίνπ 1 

02104 
πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο-νρήκαηνο 2 

02105 
πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο-ζηαζεξνχ 
εκπνδίνπ 

2 

02106 
Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο ζπζηεκάησλ  

02107 
Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο αθηλεηνπνίεζε 1 

02108 
Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Αλεπαξθήο 
πξνζηαζία 

 

02109 
Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο.-Δθηξνρηαζκφο  

02200. Αλαηξνπή 
νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ 

02201 
Αζηαζήο έδξαζε 2 

02202 
Τπνρψξεζε εδάθνπο/δαπέδνπ 2 

02203 
Έθθεληξε θφξησζε  

02204 
Δξγαζία ζε πξαλέο 2 

02205 
Τπεξθφξησζε  

02206 
Μεγάιεο ηαρχηεηεο  

02300. 

Μεραλήκαηα κε 
θηλεηά κέξε 

02301 
ηελφηεηα ρψξνπ 1 

02302 
Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο  

02303 
Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ-
πηψζεηο 

 

02304 
Αλεπαξθήο θάιπςε θηλ. ηκεκάησλ-
παγηδεχζεηο κειψλ 

1 

02305 
Σειερεηξηδφκελα κεραλήκαηα & ηκήκαηά ηνπο  

02400. Δξγαιεία 
ρεηξόο 

02401  Σκαπτικά εργαλεία  

02402    

02403    

02500. Άιιε πεγή 
02501    



  

02502    

02503    

03000. Πηώζεηο 
από ύςνο 

    

03100. Οηθνδνκέο-

θηίζκαηα 
03101 

Καηεδαθίζεηο  

03102 
Κελά ηνίρσλ  

03103 
Κιηκαθνζηάζηα  

03104 
Δξγαζία ζε ζηέγεο  

03200. Γάπεδα 
εξγαζίαο - 
πξνζπειάζεηο 

03201 
Κελά δαπέδσλ  

03202 
Πέξαηα δαπέδσλ  

03203 
Δπηθιηλή δάπεδα   

03204 
Οιηζζεξά δάπεδα   

03205 
Αλψκαια δάπεδα   

03206 
Αζηνρία πιηθνχ δαπέδνπ  

03207 
Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο  

03208 
Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκφζθαιεο  

03209 
Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία αλάξηεζεο  

03210 
Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία κεραληζκνχ  

03211 
Κηλεηά δάπεδα. Πξφζθξνπζε  

03300. Ιθξηώκαηα 
03301 

Κελά ηθξησκάησλ  

03302 
Αλαηξνπή. Αζηνρία ζπλαξκνιφγεζεο  

03303 
Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο  

03304 
Καηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνχ ηθξηψκαηνο  

03305 
Καηάξξεπζε. Αλεκνπίεζε  

03400. 

Σάθξνη/θξέαηα 
03401  Τάυρος  

03402 
   

03500. Άιιε πεγή 
03501 

   

03502 
   

03503 
   

04000. Δθξήμεηο . 
Δθηνμεπόκελα 

     



  

πιηθά-ζξαύζκαηα 

04100. Δθξεθηηθά - 
Αλαηηλάμεηο 

04101 
Αλαηηλάμεηο βξάρσλ  

04102 
Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπψλ  

04103 
Αηειήο αλαηίλαμε ππνλφκσλ  

04104 
Απνζήθεο εθξεθηηθψλ  

04105 
Υψξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθψλ  

04106 
Γηαθπγή-έθιπζε εθξεθηηθψλ αεξίσλ & 
κηγκάησλ 

 

04200. Γνρεία θαη 
δίθηπα ππό πίεζε 

04201 
Φηάιεο αζεηηιίλεο/νμπγφλνπ  

04202 
Τγξαέξην  

04203 
Τγξφ άδσην  

04204 
Αέξην πφιεο  

04205 
Πεπηεζκέλνο αέξαο  

04207 
Γίθηπα χδξεπζεο  

04208 
Διαηνδνρεία/πδξαπιηθά ζπζηήκαηα  

04300. Αζηνρία 
πιηθώλ ππό έληαζε 

04301 
Βξαρψδε πιηθά ζε ζιίςε  

04302 
Πξνεληάζεηο νπιηζκνχ/αγθπξίσλ  

04303 
Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ ζηνηρείσλ  

04304 
πξκαηφζρνηλα   

04305 
Δμνιθεχζεηο  

04306 
Λαμεχζεηο/ηεκαρηζκφο ιίζσλ  

04400. 

Δθηνμεπόκελα 
πιηθά 

04401 
Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα  

04402 
Ακκνβνιέο  

04403 
Σξνρίζεηο/ιεηάλζεηο  

04500. Άιιε πεγή 
04501 

   

04502 
   

04503 
   

05000. Πηώζεηο-

κεηαηνπίζεηο 
πιηθώλ & 
αληηθεηκέλσλ 

     

05100. Κηίζκαηα - 
05101 

Αζηνρία. Γήξαλζε  



  

θέξσλ νξγαληζκόο 
05102 

Αζηνρία. ηαηηθή επηθφξηηζε  

05103 
Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε  

05104 
Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή 
θαηαπφλεζε 

 

05105 
Καηεδάθηζε   

05106 
Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ  

05200. Οηθνδνκηθά 
ζηνηρεία 

05201 
Γήξαλζε πιεξσηηθψλ ζηνηρείσλ  

05202 
Γηαζηνιή-ζπζηνιή πιηθψλ  

05203 
Απνμήισζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ  

05204 
Αλαξηεκέλα ζηνηρεία & εμαξηήκαηα  

05205 
Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε  

05206 
Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε  

05207 
Καηεδάθηζε   

05208 
Αξκνιφγεζε/απαξκνιφγεζε πξνθαηαζθ. 
ζηνηρείσλ 

 

05300. 

Μεηαθεξόκελα 
πιηθά - 
Δθθνξηώζεηο 

05301 
Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. 
Αθαηαιιειφηεηα/αλεπάξθεηα 

 

05302 
Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Βιάβε 1 

05303 
Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Τπεξθφξησζε  

05304 
Απφθιηζε κεραλήκαηνο. Αλεπαξθήο έδξαζε 1 

05305 
Αηειήο/έθθεληξε θφξησζε  

05306 
Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ  

05307 
Πξφζθξνπζε θνξηίνπ  

05308 
Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο  

05309 
Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ  

05310 
Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. Τπεξθφξησζε  

05311 
Δξγαζία θάησ απφ ζηιφ  

05400. 

ηνηβαζκέλα πιηθά 
05401 

Τπεξζηνίβαζε  

05402 
Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ πεξηνξηζκνχ ζσξνχ  

05403 
Αλνξζνινγηθή απφιεςε  

05500. Άιιε πεγή 
05501 

   

05502 
   



  

05503 
   

06000. Ππξθατέο      

06100. Δύθιεθηα 
πιηθά 

06101 
Έθιπζε/δηαθπγή εχθιεθησλ αεξίσλ  

06102 
Γεμακελέο/αληιίεο θαπζίκσλ  

06103 
Μνλσηηθά, δηαιχηεο, PVC θιπ. εχθιεθηα  

06104 
Αζθαιηνζηξψζεηο/ρξήζε πίζζαο  

06105 
Απηαλάθιεμε-εδαθηθά πιηθά  

06106 
Απηαλάθιεμε-απνξξίκκαηα  

06107 
Δπέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο. Αλεπαξθήο 
πξνζηαζία 

 

06200. πηλζήξεο & 
βξαρπθπθιώκαηα 

06201 
Δλαέξηνη αγσγνί ππφ ηάζε  

06202 
Τπφγεηνη αγσγνί ππφ ηάζε  

06203 
Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππφ ηάζε  

06204 
Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθφ ζπηλζήξα  

06300. Τςειέο 
ζεξκνθξαζίεο 

06301 
Υξήζε θιφγαο-νμπγνλνθνιιήζεηο  

06302 
Υξήζε θιφγαο-θαζζηηεξνθνιιήζεηο  

06303 
Υξήζε θιφγαο-ρπηεχζεηο  

06304 
Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο  

06305 
Ππξαθηψζεηο πιηθψλ  

06400. Άιιε πεγή 
06401 

   

06402 
   

06403 
   

07000. 

Ηιεθηξνπιεμία 

     

07100. Γίθηπα-

εγθαηαζηάζεηο 
07101 

Πξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα  

07102 
Πξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα  

07103 
Πξνυπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα  

07104 
Πξνυπάξρνληα επίηνηρα δίθηπα  

07105 
Γίθηπν ειεθηξνδφηεζεο έξγνπ  

07106 
Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία  

07200. Δξγαιεία-
07201 

Ηιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα  



  

κεραλήκαηα 
07202 

Ηιεθηξνθίλεηα εξγαιεία  

07300. Άιιε πεγή 
07301 

   

07302 
   

07303 
   

08000. 

Πληγκόο/Αζθπμία 

     

08100. Νεξό 
08101 

Τπνβξχρηεο εξγαζίεο  

08102 
Δξγαζίεο ελ πισ-πηψζε  

08103 
Βχζηζε/αλαηξνπή πισηνχ κέζνπ  

08104 
Παξφρζηεο/παξάιηεο εξγαζίεο. Πηψζε  

08105 
Παξφρζηεο/παξάιηεο εξγαζίεο. Αλαηξνπή 
κεραλήκαηνο 

 

08106 
Τπαίζξηεο ιεθάλεο /Γεμακελέο. Πηψζε  

08107 
Τπαίζξηεο ιεθάλεο /Γεμακελέο. Αλαηξνπή 
κεραλήκαηνο 

 

08108 
Πιεκκχξα/Καηάθιπζε έξγνπ  

08200. Αζθπθηηθό 
πεξηβάιινλ 

08201 
Βάιηνη, ηιείο, θηλνχκελεο άκκνη  

08202 
Τπφλνκνη, βφζξνη, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί  

08203 
Βχζηζε ζε ζθπξφδεκα, αζβέζηε ,θιπ  

08204 
Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν-αλεπάξθεηα 
νμπγφλνπ 

 

08300. Άιιε πεγή 
08301 

   

08302 
   

08303 
   

09000. Δγθαύκαηα      

09100. Τςειέο 
ζεξκνθξαζίεο 

09101 
πγθνιιήζεηο/ζπληήμεηο  

09102 
Τπέξζεξκα ξεπζηά   

09103 
Ππξαθησκέλα ζηεξεά  

09104 
Σήγκαηα κεηάιισλ  

09105 
Άζθαιηνο/πίζζα  

09106 
Καπζηήξεο  

09107 
Τπεξζεξκαηλφκελα ηκήκαηα κεραλψλ  

09200. Καπζηηθά 
09201 

Αζβέζηεο  



  

πιηθά 
09202 

Ομέα  

09203 
   

09300. Άιιε πεγή 
09301 

   

09302 
   

09303 
   

10000. Έθζεζε ζε 
βιαπηηθνύο 
παξάγνληεο 

     

10100. Φπζηθνί 
παξάγνληεο 

10101 
Αθηηλνβνιίεο  

10102 
Θφξπβνο/δνλήζεηο  

10103 
θφλε 1 

10104 
Τπαίζξηα εξγαζία. Παγεηφο 1 

10105 
Τπαίζξηα εξγαζία. Καχζσλαο 1 

10106 
Υακειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο  

10107 
Τςειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο  

10108 
Τγξαζία ρψξνπ εξγαζίαο  

10109 
Τπεξπίεζε/ππνπίεζε  

10110 
   

10111 
   

10200. Υεκηθνί 
παξάγνληεο 

10201 
Γειεηεξηψδε αέξηα  

10202 
Υξήζε ηνμηθψλ πιηθψλ  

10203 
Ακίαληνο  

10204 
Αηκνί ηεγκάησλ  

10205 
Αλαζπκηάζεηο 
πγξψλ/βεξλίθηα,θφιιεο,κνλσηηθά,δηαιχηεο 

 

10206 
Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ  

10207 
Καπζαέξηα κεραλψλ εζση. θαχζεο  

10208 
πγθνιιήζεηο  

10209 
Καξθηλνγφλνη παξάγνληεο  

10210 
   

10211 
   



  

10212 
   

10300. Βηνινγηθνί 
παξάγνληεο 

10301 
Μνιπζκέλα εδάθε  

10302 
Μνιπζκέλα θηίξηα  

10303 
Δξγαζία ζε ππνλφκνπο, βφζξνπο, 
βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο 

 

10304 
Υψξνη πγηεηλήο  

10305   

10306   

10307 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΣΜΖΜΑ Γ 

  

 

 
ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Β 

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

(1) 

ΠΗΓΔ 
ΚΙΝΓΤΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΔΙ 
ΔΡΓΑΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΗ 
ΝΟΜΟΘΔΙΑ (*) 

(4) 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣ
ΙΚΑ Ή ΔΙΓΙΚΑ 
ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ 

ΔΡΓΑΙΔ ΠΟΤ 
ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΙΓΙΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ (**) 

01101 Φάζε 1.1 Π.Γ. 305/96 
ΠΓ 1073/81(αξ. 2-16,102-108) 
ΠΓ 396/94 (αξ.9,§ 4, παξ. ΙΙΙ)  
Ν 1430/84 (αξ.26, 28) 

 

01201 Φάζε 1.1 Π.Γ. 305/96 
ΠΓ 1073/81(αξ. 2-16,102-108) 
ΠΓ 396/94 (αξ.9,§ 4, παξ. ΙΙΙ)  
Ν 1430/84 (αξ.26, 28) 

 

02102 Φάζε 1.1 Ν 1568/85 (αξ.17,18 & 20)  
ΠΓ 305/9 (αξ. 12, παξ. IV, κέξνο Α, 

  



  

§ 3, 9,10 & κέξνο Β, ηκήκα, § 8,9) 
ΠΓ 1073/ 81 (αξ.96, § 2.ζ) 
ΠΓ 305/96 (αξζ.12, παξ. IV, κέξνο 
Β, ηκήκα II, § 8 θαη 9) 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 45-51) 
Ν 1568/85 (απ.22, 23) 
ΠΓ 395/94 (αξ.3-9) 
ΠΓ89/99 
ΠΓ 304/2000 
ΠΓ 155/2004 (αξ.2) 
ΚΤΑ (αξ. πξση Γ13ε/4800/30-5-03) 
ΠΓ377/93 
ΠΓ 18/96 
ΠΓ 31/90 
ΠΓ 499/91 

02103 Φάζε 1.1 Ν 1568/85 (αξ.17,18 & 20)  
ΠΓ 305/9 (αξ. 12, παξ. IV, κέξνο Α, 
§ 3, 9,10 & κέξνο Β, ηκήκα, § 8,9) 
ΠΓ 1073/ 81 (αξ.96, § 2.ζ) 

  

02104 Φάζε 1.1 Ν 1568/85 (αξ.17,18 & 20)  
ΠΓ 305/9 (αξ. 12, παξ. IV, κέξνο Α, 
§ 3, 9,10 & κέξνο Β, ηκήκα, § 8,9) 
ΠΓ 1073/ 81 (αξ.96, § 2.ζ) 

  

02105 Φάζε 1.1 Ν 1568/85 (αξ.17,18 & 20)  
ΠΓ 305/9 (αξ. 12, παξ. IV, κέξνο Α, 
§ 3, 9,10 & κέξνο Β, ηκήκα, § 8,9) 
ΠΓ 1073/ 81 (αξ.96, § 2.ζ) 
ΠΓ 305/96 (αξζ.12, παξ. IV, κέξνο 
Β, ηκήκα II, § 8 θαη 9) 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 45-51) 
Ν 1568/85 (απ.22, 23) 
ΠΓ 395/94 (αξ.3-9) 
ΠΓ89/99 
ΠΓ 304/2000 
ΠΓ 155/2004 (αξ.2) 
ΚΤΑ (αξ. πξση Γ13ε/4800/30-5-03) 
ΠΓ377/93 
ΠΓ 18/96 
ΠΓ 31/90 
ΠΓ 499/91 

 

02107 Φάζε 1.1 Ν 1568/85 (αξ.17,18 & 20)  
ΠΓ 305/9 (αξ. 12, παξ. IV, κέξνο Α, 
§ 3, 9,10 & κέξνο Β, ηκήκα, § 8,9) 
ΠΓ 1073/ 81 (αξ.96, § 2.ζ) 
ΠΓ 305/96 (αξζ.12, παξ. IV, κέξνο 
Β, ηκήκα II, § 8 θαη 9) 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 45-51) 
Ν 1568/85 (απ.22, 23) 
ΠΓ 395/94 (αξ.3-9) 
ΠΓ 89/99 
ΠΓ 304/2000 
ΠΓ 155/2004 (αξ.2) 
ΚΤΑ (αξ. πξση Γ13ε/4800/30-5-03) 
ΠΓ  377/93  
ΠΓ 18/96 
ΠΓ 31/90 
ΠΓ 499/91 

  

02201 Φάζε 1.1 ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. IV,κέξνο Β, 
ηκήκα ΙΙ, § 10) 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 2-16 ) 

  

02202 Φάζε 1.1 ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. IV,κέξνο Β,   



  

ηκήκα ΙΙ, § 10) 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 2-16 ) 

02204 Φάζε 1.1 ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. IV,κέξνο Β, 
ηκήκα ΙΙ, § 10) 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 2-16 ) 

 

02301 Φάζε 1.1 Ν 1568/85 (αξ.17,18 & 20)  
ΠΓ 305/9 (αξ. 12, παξ. IV, κέξνο Α, 
§ 3, 9,10 & κέξνο Β, ηκήκα, § 8,9) 
ΠΓ 1073/ 81 (αξ.96, § 2.ζ) 

  

02304 Φάζε 1.1 ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. IV,κέξνο Β, 
ηκήκα ΙΙ, § 10) 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 2-16 ) 
ΠΓ 305/96 (αξζ.12, παξ. IV, κέξνο 
Β, ηκήκα II, § 8 θαη 9) 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 45-51) 
Ν 1568/85 (απ.22, 23) 
ΠΓ 395/94 (αξ.3-9) 
ΠΓ 89/99 
ΠΓ 304/2000 
ΠΓ 155/2004 (αξ.2) 
ΚΤΑ (αξ. πξση Γ13ε/4800/30-5-03) 
ΠΓ  377/93  
ΠΓ 18/96 
ΠΓ 31/90 
ΠΓ 499/91 

  

05302 Φάζε 1.1 ΠΓ 305/96 (αξζ.12, παξ. IV, κέξνο 
Β, ηκήκα II, § 8 θαη 9) 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 45-51) 
Ν 1568/85 (απ.22, 23) 
ΠΓ 395/94 (αξ.3-9) 
ΠΓ 89/99 
ΠΓ 304/2000 
ΠΓ 155/2004 (αξ.2) 
ΚΤΑ (αξ. πξση Γ13ε/4800/30-5-03) 
ΠΓ  377/93  
ΠΓ 18/96 
ΠΓ 31/90 
ΠΓ 499/91 

  

05304 Φάζε 1.1 ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. IV,κέξνο Β, 
ηκήκα ΙΙ, § 10) 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 2-16 ) 
ΠΓ 305/96 (αξζ.12, παξ. IV, κέξνο 
Β, ηκήκα II, § 8 θαη 9) 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 45-51) 
Ν 1568/85 (απ.22, 23) 
ΠΓ 395/94 (αξ.3-9) 
ΠΓ 89/99 
ΠΓ 304/2000 
ΠΓ 155/2004 (αξ.2) 
ΚΤΑ (αξ. πξση Γ13ε/4800/30-5-03) 
ΠΓ  377/93  
ΠΓ 18/96 
ΠΓ 31/90 
ΠΓ 499/91 

  

10103 Φάζε 1.1 ΠΓ 1073/81 (αξ.102-108) 
ΠΓ 396/94 (αξ.9, § 4, παξ.III) θαη 
Ν 1430/84 (αξ.26, 28) 

  

10104 Φάζε 1.1 ΠΓ 1073/81 (αξ.111) 
 Ν1568/ 85 (αξ.24-28) 
 ΠΓ 307/ 26-8-86 (αξ.4) 

 



  

 ΠΓ 77/ 3-3-93 
 ΠΓ 90/99 
 ΠΓ 186/ 95 
 ΠΓ 174/97 
 ΠΓ 338/01 
 ΠΓ 339/01 
 ΠΓ 88/99 

10105 Φάζε 1.1  ΠΓ 1073/81 (αξ.111) 
 Ν1568/ 85 (αξ.24-28) 
 ΠΓ 307/ 26-8-86 (αξ.4) 
 ΠΓ 77/ 3-3-93 
 ΠΓ 90/99 
 ΠΓ 186/ 95 
 ΠΓ 174/97 
 ΠΓ 338/01 
 ΠΓ 339/01 
 ΠΓ 88/99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΖΜΑ Γ 

  

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Δεν απαιτείται η κατατώρηση πρόσθετων στοιτείων λόγω τοσ μικρού μεγέθοσς και της 
υύσης τοσ έργοσ. 

ΣΜΖΜΑ Δ 

  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΘ ΛΘΨΘ ΜΕΣΡΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ 

  

1) ∆ΕΘ 22/8/97 

Ο∆ΘΓΙΕΣ ΓΙΑ ΡΟΛΘΨΘ ΑΤΥΧΘΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΘΣ ∆ΕΘ 

2) ΕΓΚ 130427/90 

  ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΘΕΜΙΚΘΣ ΚΑΤΑΡΟΝΘΣΘΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΘΕΟΣ 

3) ΕΛΟΣ 891/88 

ΣΥΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΡΑΚΤΙΚΘΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΡΟΙΨΘ 

4) Ν 2094/92 - (182/Α/1992) 
ΚΥΩΣΘ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ Ο∆ΙΚΘΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ (ΚΟΚ) 

5) Π∆ 105/95 - (67/Α/1995) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΡΟ∆ΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΣΘΜΑΝΣΘ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΘΝ ΕΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΜΕ 

ΤΘΝ Ο∆ΘΓΙΑ 92/58/ΕΟΚ 

6) Π∆ 1073/81 - (260/Α/1981) 
ΡΕΙ ΜΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΕΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΘΣ 
ΦΥΣΕΩΣ 

ΕΓΩΝ ΑΜΟ∆ΙΟΤΘΤΟΣ ΡΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΘΧΑΝΙΚΟΥ 

7)    Π∆ 186/95 - (97/Α/1995) 
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΑΡΠ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΡΟΥ ∆ΙΑΤΕΧΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ ΤΟΥΣ ΣΕ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΕΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΘΓΙΕΣ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

90/679/ΕΟΚ ΚΑΙ 93/88/ΕΟΚ (ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ Ρ∆ 174/97 - ΦΕΚ 150/Α/1997) 

8)  Π∆ 225/89 - (149/Α/1989) 



  

ΥΓΙΕΙΝΘ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΥΡΟΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ 

9)  Π∆ 305/96 - (212/Α/1996) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΡΟ∆ΙΑΓΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΥ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΜΟΗΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΡΟΣΩΙΝΑ Θ 

ΚΙΝΘΤΑ ΕΓΟΤΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΜΕ ΤΘΝ Ο∆ΘΓΙΑ 92/57/ΕΟΚ 

10)  Π∆ 307/86 - (135/Α/1986) 
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΘΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΡΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΘΜΙΚΟΥΣ 
ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ 

ΚΑΤΆ ΤΘΝ ∆ΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ (Ρ∆ 77/93 - ΦΕΚ 34/Α/1993 ΚΑΙ Ρ∆ 90/99 - ΦΕΚ 
94/Α/1999) 

11)  Π∆ 31/90 - (11/Α/1990) 
ΕΡΙΒΛΕΨΘ ΤΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ΧΕΙΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΓΩΝ 

(ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ Ρ∆ 49/91 - ΦΕΚ 180/Α/1991) 
12)  Π∆ 377/93 - (160/Α/1993) 

ΡΟΣΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ Ο∆ΘΓΙΕΣ 89/392/ΕΟΚ ΚΑΙ 91/368/ΕΟΚ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΙΣ 

ΜΘΧΑΝΕΣ 

13)  Π∆ 395/94 - (220/Α/1994) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΡΟ∆ΙΑΓΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΡΠ 

ΤΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΕΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΜΕ ΤΘΝ Ο∆ΘΓΙΑ 89/655/ΕΟΚ 

(ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ Ρ∆ 89/99 - ΦΕΚ 94/Α/1999) 
14)  Π∆ 397/94 - (221/Α1994) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΩΝΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΙΣΜΟ ΦΟΤΙΩΝ ΟΡΟΥ 
ΥΡΑΧΕΙ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΒΛΑΒΘΣ ΤΘΣ ΑΧΘΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΟΣΦΥΙΚΘΣ ΧΩΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΜΕ ΤΘΝ 
Ο∆ΘΓΙΑ 

ΣΑΥ Σφνταξθ: 30/10/2002 Ανακεϊρθςθ: 9/12/2002 30 από 31 

© 4M s/n: 999723 

90/269/ΕΟΚ 

15)  Π∆ 70Α/88 - (31/Α/1988) 
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΡΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΕΓΑΣΙΑ 

16)  Π∆ 85/91 - (38/Α/1991) 
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΑΡΠ ΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΡΟΥ ∆ΙΑΤΕΧΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟ 

ΘΟΥΒΟ ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΕΓΑΣΙΑ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΟΣ ΤΘΝ Ο∆ΘΓΙΑ 86/188/ΕΟΚ 

17)  Ε ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 

  ∆ΙΑΚΟΡΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΟΚΑΣΙΕΣ ΡΑΝΩ ΑΡΠ 39°C ΥΡΟ ΣΚΙΑ 

18)  ΤΑ 1014(ΦΟΡ)94 - (216/Α/2001) 
ΕΓΚΙΣΘ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΚΤΙΝΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

19)  ΤΑ 14165/Φ17/373/93 - (673/Β/1993) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΣΦΑΛΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑ ΤΩΝ ∆ΟΧΕΙΩΝ ΡΙΕΣΘΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΑΕΙΟΥ 

20)  ΤΑ 18477/92 - (558/Β/1992) 
ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΕΡΙΤΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΩΝ ΕΚΡΟΜΡΘΣ ΜΟΝΟΞΕΙ∆ΙΟΙΥ ΤΟΥ ΑΝΘΑΚΑ (CO) ΚΑΙ 
Υ∆ΟΓΟΝΑΝΘΑΚΩΝ (HC) ΣΤΑ ΚΑΥΣΑΕΙΑ ΤΩΝ ΒΕΝΗΙΝΟΚΙΝΘΤΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΤΕΤΑΧΟΝΟ 

ΚΙΝΘΤΘΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΩΣΘ ΣΧΕΤΙΚΘΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΜΕΤΘΣΘΣ 

21)  ΤΑ 19846/79 - (Χ/Α/1979) 
ΡΕΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΚΥΚΛΩΝ  ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΕ 
ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 

(ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΥΑ 2750/80) 
22)  ΤΑ 8243/1113/91 - (138/Β/1991) 

ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΜΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΘ ΤΘΣ ΥΡΑΝΣΘΣ ΤΟΥ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΡΠ ΕΚΡΟΜΡΕΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 

23)  ΤΑ Α5/2375/78 



  

      ΡΕΙ ΤΘΣ ΧΘΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΙΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΕΟΣΦΥΩΝ 

24)  ΤΑ Β17081/2964 - (157/Β/1996) 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΟΥ ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΘΣΘ ΣΕ ΕΚΘΞΙΜΕΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΕΣ 

25)  ΤΑ ΒΜΠ/30058/83 - (121/Β/1983) 
ΕΓΚΙΣΘ ΡΟΤΥΡΘΣ ΡΟ∆ΙΑΓΑΦΘΣ ΣΘΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΩΝ ΣΕ Ο∆ΟΥΣ ΕΝΤΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΘΜΕΝΩΝ 

ΡΕΙΟΧΩΝ 

 

26)  ΤΑ ΒΜΠ/30428/80 - (589/Β/1980) 
ΕΓΚΙΣΘ ΡΟΤΥΡΘΣ ΡΟ∆ΙΑΓΑΦΘΣ ΣΘΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΩΝ ΣΕ Ο∆ΟΥΣ ΕΚΤΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΘΜΕΝΩΝ 

ΡΕΙΟΧΩΝ 

 

     Κ. Νευροκόπι  19-03-2019  

     

                                                Ο υντάκτθσ 

 

 

 

              Μαναρίδθσ Μιχαιλ 

                                                                                         Δαςολόγοσ με Αϋ βακμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΕΣΡΘΘ 



Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΔΗΜΟΥ 
Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
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 ΔΥΤΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
1 ΚΥΚΛΑΣ - ΠΕΡΣΕΚ ΒΑΘΥΤΟΠΟΣ - ΚΑΤΑΦΥΤΟ Α 6.000,00 0+000,00 6.000,00 6.000,00 7.500 500 100

2 ΚΛΙΤΥΩΝ - ΚΥΚΛΑΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΣ Β 6.000,00 0+000,00 6.000,00 6.000,00 7.500 500 120

3 ΡΕΜΜΑ ΣΙΝΕ - ΚΑΤΑΦΥΤΟ ΚΑΤΑΦΥΤΟ Γ 1.936,00 0+000,00 1.936,00 1.936,00 2.420 323

4 ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΜΑ - ΚΑΤΑΦΥΤΟ ΚΑΤΑΦΥΤΟ Γ 1.094,00 0+000,00 1.094,00 1.094,00 1.368 182

5 ΠΕΡΣΕΚ -  ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΜΑ ΚΑΤΑΦΥΤΟ Γ 2.300,00 0+000,00 2.300,00 2.300,00 2.875 383

6 ΔΤ 90β-90γ ΚΑΤΑΦΥΤΟ Γ 3.000,00 0+000,00 3.000,00 3.000,00 3.750 300 400

7 ΔΤ 90β-89 ΚΑΤΑΦΥΤΟ Γ 3.200,00 0+000,00 3.200,00 3.200,00 4.000 330 100

8 ΚΑΡΒΟΥΝΟΡΕΜΜΑ-ΔΤ 41α ΒΑΘΥΤΟΠΟΣ Γ 3.230,00 0+000,00 3.230,00 3.230,00 4.038 370

9 ΔΤ 68α - ΔΤ 73β ΒΑΘΥΤΟΠΟΣ Γ 3.120,00 0+000,00 3.120,00 3.120,00 3.900 520

10 ΑΣΠΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ ΚΑΤΑΦΥΤΟ Γ 3.810,00 0+000,00 3.810,00 3.810,00 4.763 540
11 21στ. - Μεγάλη Ράχη Κ. ΒΡΟΝΤΟΥ Γ 1.500,00 0+000,00 1.500,00 1.500,00 1.875 250

ΣΥΝΟΛΟ Α 35.190 43.989 4.198,00 720

  ΕΞΟΧΗΣ - ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ -  Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
1 ΜΥΛΟΡ.-ΒΑΛΑΝ.-ΑΓΙΟΡΕΜΜΑ - ΚΟΚΚΙΝ. ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ Β 4.960,00 0+000,00 4.960,00 4.960,00 6.200 400

2 ΜΑΝΔΡΑ ΒΑΓΓΕΛΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ Γ 3.040,00 0+000,00 3.040,00 3.040,00 3.800 380

3 ΣΤΑΥΡΟΣ - ΤΣΟΜΠΑΝΟΒΡΥΣΗ ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ Γ 4.220,00 0+000,00 4.220,00 4.220,00 5.275 528

4 ΤΣΟΜΠΑΝΟΒΡΥΣΗ - ΕΡ. ΧΑΡΑΚΑ ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ Γ 3.184,00 0+000,00 3.184,00 3.184,00 3.980 398 120

5 ΤΣΟΜΠΑΝΟΒΡΥΣΗ - ΔΤ 10β' ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ Γ 2.557,00 0+000,00 2.557,00 2.557,00 3.196 320 130

6 ΤΣΟΜΠΑΝΟΒΡΥΣΗ -  ΔΤ 9γ' ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ Γ 1.491,00 0+000,00 1.491,00 1.491,00 1.864 186

7 ΜΥΛΟΡ.-ΒΑΛΑΝ.-ΑΓΙΟΡΕΜΜΑ - ΚΟΚΚΙΝ. ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ Γ 3.062,00 0+000,00 3.062,00 3.062,00 3.729,5 383 150

ΣΥΝΟΛΟ Γ 22.514 28.044,5 2.595 400

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ) 57.704,0 72.033,5 6.793,0 1.120,0

Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ    19/03/2019

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΜΑΝΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
           ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ   ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ -ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ  ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019



Α/Α ΕΙΔΟ  ΕΡΓΑΙΑ ΜΟΝΑΔΕ ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ

1 Ιζοπέδωζη 72.033,50 μ 2

3 Καθαριζμός και μόρθωζη σπαρ- 6.793,00 τρ.μ.
τοσζας ηάθροσ δια πάζης θύζης
εδάθη

4 Άρζη καηαπηώζεων δια πάζης 1.120,00 m3

θύζης εδάθη

Κ. ΝΔΤΡΟΚΟΠΙ      19-3-2019

     Ο ΤΝΣΑΚΣΗ

   ΜΑΝΑΡΙΓΗ ΜΙΥΑΗΛ
ΓΑΟΛΟΓΟ ΜΔ Α΄ ΒΑΘΜΟ

  ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ
ΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ 
ΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΑΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΤΕ 
ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ  

ΔΑΑΡΥΕΙΟΤ Κ.ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ ΕΣΟΤ 2019



  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ΑΝΑΛΤΘ ΣΙΜΩΝ 



  

   

ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΛΛΛΤΤΤΘΘΘ   ΣΣΣΙΙΙΜΜΜΩΩΩΝΝΝ   
 
 

Σο παρόν Σιμολόγιο Μελζτθσ, ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία και οι 

τιμζσ των άρκρων, είναι αυτζσ που ορίηονται, από τουσ ιςχφοντεσ πίνακεσ τιμϊν περιγραφικϊν  

τιμολογίων (ςφμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α/ 8-8-2016)), όπωσ αυτοί ιςχφουν ςιμερα 

βάςει:  

      α) Σθσ με αρικμό ΔΝγ/οικ.35577ΦΝ466/04-05-2017 απόφαςθ Τπουργοφ Μεταφορϊν και 

Τποδομϊν «Κανονιςμόσ Περιγραφικϊν Σιμολογίων Εργαςιϊν για Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων» 

(ΦΕΚ 1746/Β/19-05-2017)  

       β) Θ ανάλυςθ τιμϊν ςυντάχκθκε βάςει των θμερομιςκίων, τιμϊν υλικϊν και μιςκωμάτων 
μθχανθμάτων, όπωσ προκφπτουν από το πρακτικό διαπίςτωςθσ τιμϊν  βάςθ  του ΦΕΚ 1746/19-

5-2017 για ζργα μικρότερα από 1,5 εκ. Ευρϊ για τισ τιμζσ ΑΣΕΟ. Για τα άρκρα που δεν 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο παραπάνω  Φ.Ε.Κ. ςυντάχκθκαν νζα άρκρα με τον ςυμβολιςμό (Ν. (το 
άρκρο που ςχετίηεται με το νζο) χετ.)  

 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ 
εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή 
ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε 
ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 
δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ 
παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην 
πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο 
εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο 
κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 
εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ 
ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, 
θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο 
θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 
ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά 
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  



  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε 
θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ 
Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο 
θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 
1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 

1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 
(ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θ.ιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ 
πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) 
θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη 
ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη 
ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε 
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο 
εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ 
παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θιπ, 
ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή 
ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ 
θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο 
θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο 
ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θ.ιπ. 
θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε 
βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο 
φξνπο.  

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 
εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην 
Γεκφζην 

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, 
αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά 
κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 
θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ 
κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο 
πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα 



  

πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη 
δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο 
αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) 
θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο 
θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 
κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ 
απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ 
θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη 
κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο 
ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε 
απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 
ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ 
πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ 
επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 
πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Ω. 
θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 
απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 
εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα 
είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 
γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη 
ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θ.ιπ.). 

1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο 
ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 



  

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην 
απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία 
πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ 
απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο 
εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ 
εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη 
ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θ.ιπ. θαζψο 
θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη 
ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο 
ζήκαλζεο. 

1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα 
ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή 
πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο 
αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο 
κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, 
δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]),  

1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην 
ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο 
κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε 
εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, 
πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί 
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 
εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο 
πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή 
ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα 
θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ 
πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα 
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη 
πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ 
εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ 
δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ 
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν 
αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα 
θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε 



  

ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη 
γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 
δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ 
Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ 
νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο 
ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
(θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή 
νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ 
ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο 
φξνπο. 

1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ 
εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, 
δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο 
ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, 
ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ 
απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη 
αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, 
ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε 
πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, 
απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία 
επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη 
κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή 
άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) 
θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο 
δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ 
έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, 
ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην 
πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 
εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη 
βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. 



  

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή 
άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 
ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο 
ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν 
απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο 
ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο 
ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε 
ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο 
ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, 
ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη 
ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κφληκεο θαη 
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε 
δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα 
πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, 
κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ 
πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε 
απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνχ  



  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, 
θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ 
Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, 
απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη 
δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ 
ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο 
ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ 
θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ 
ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 
Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε 
ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο 
ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην 
ιφγν:       DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο 
ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 
ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:             ΒN / 240
  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε 
ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε 
ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο 
ηνπ παξφληνο. 

 

 



  
Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 
παξαπιέπξσο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε 
ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ησλ, θαηά πεξίπησζε, πιηθώλ ή πξντόλησλ. 
 
Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ 
έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο σο άλσ δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη 
αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m3

.km 
 

ε αζηηθές περηοτές   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28  

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21  

Δθηός πόιεως   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20  

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19  

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25  

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21  

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22  

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20  

Πρόζζεηε ηηκή γηα παραηεηακέλε αλακολή 
θορηοεθθόρηωζες (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

0,03 

 
Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ησλ 
άξζξσλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά 
κέηξα (m

3), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  
 

ε θακκία πεξίπησζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε 
άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m

3
 θάζε 

εξγαζίαο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 
 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην (ΝΔΣ 
ΟΓΟ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεσο ησλ άξζξσλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη 
αλαζεσξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θσδηθό αλαζεώξεζεο (δελ 
πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Άρκρο1   ΟΔΟ Ν. Α-2 ΣΧΕΤ: Ιςοπζδωςθ επιφανείασ με Διαμορφωτιρα του 
καταςτρϊματοσ οδοφ άνευ οδοςτρϊματοσ 

(Ανακεωρείται με το άρκρο ΑΤΕΟ1140) 

 ΑΝΑΛΤΘ ΑΡΘΡΟΤ  

 ΙΟΠΕΔΩΘ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΘΡΑ  

       

 

Δια τθν πλιρθ καταςκευιν μορφϊςεωσ και ιςοπεδϊςεωσ τθσ επιφανείασ του καταςτρϊματοσ οδοφ άνευ 
οδοςτρϊματοσ κατά τα οριηόμενα εισ ΡΤΡ 33 άνευ τθσ δαπάνθσ προμθκείασ και μεταφοράσ τυχόν 
αναγκαίου δια τθν ιςοπζδωςιν προςκζτου υλικοφ. 

       

 Εργαςία ιςοπζδωςθσ και μόρφωςθσ τθσ επιφάνειασ του καταςτρϊματοσ         

 δαςικου δρόμου άνευ οδοςτρϊματοσ (ανα m2 ιςοπζδωςθσ επιφάνειασ)  

       

 Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο ιςοπεδϊςεωσ τθσ επιφανείασ του καταςτρϊματοσ οδοφ άνευ 
οδοςτρϊματοσ με διαμορφωτιρα. 

 

ΕΤΡΩ   (Ολογράφωσ): Μθδζν  Euro και τριάντα δφο εκατοςτά. 
         (Αρικμθτικά): 0,032€/m

2
 

    

 

   

 

 

 

 

Άρκρο 2 ΟΔΟ Α-14: ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΘ ΣΑΦΡΟΤ ΣΡΙΓΩΝΙΚΘ ΔΙΑΣΟΜΘ `Θ 
ΕΡΕΙΜΑΣΟ, Ε ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΤ ΕΔΑΦΟ  

(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΔΟ-1310) 

 

 

Πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ Α-14 
Καζαξηζκφο θαη κφξθσζε πξαλψλ θαη ππζκέλα πθηζηάκελεο ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο 

ή ηάθξνπ εξείζκαηνο, ζε θάζε είδνπο έδαθνο, κε δηαζηάζεηο θαη θιίζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε 
κειέηε, πνπ ζα εθηειεζζεί κε κεραληθά κέζα ή/θαη εξγαιεία ρεηξφο, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ 
πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
ε δαπάλε πξνζέγγηζεο θαη ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ,  
ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο θαζαξηζκνχ ηεο ηάθξνπ θαη κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ 

ππζκέλα ηεο ή ηνπ εξείζκαηνο,  
ε δαπάλε θνξηνεθθνξηψζεσλ, ζηαιίαο εμνπιηζκνχ θαη κεηαθνξάο ησλ παξαγνκέλσλ 

πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή θαη ζηηο ηάθξνπο ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο κε πιάηνο 

ππζκέλα έσο 0,30 m. 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο. 

 

 

(Ολογράφωσ): Μθδζν  Euro και εξιντα πζντε λεπτά. 

ΕΤΡΩ            (Αρικμθτικά): 0,65€ 

 

 



  

 

Άρκρο 5 ΟΔΟ Α-16: ΑΡΘ ΚΑΣΑΠΣΩΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΤ ΕΔΑΦΟ 

(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΔΟ-1420) 

 

 

Αξζε θαηαπηψζεσλ ή θαηνιηζζήζεσλ εδάθνπο νπνηαζδήπνηε θχζεσο απφ ηα πξαλή νξπγκάησλ ή 
επηρσκάησλ πθηζηάκελσλ νδψλ, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ άξζεο ησλ θαηαπηψζεσλ,  
 ε δαπάλε θνξηνεθθνξηψζεσλ, κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη απφζεζεο ζε ζέζεηο 

ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο ησλ πξντφλησλ θαηάπησζεο πξνο θαηαζθεπή ή ζπκπιήξσζε 
επηρσκάησλ ή πξνο πξνζσξηλή απφζεζε ή πξνο νξηζηηθή απνκάθξπλζε εθηφο ηνπ έξγνπ, 
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηπρφλ εθζάκλσζεο, θνπήο ή/θαη εθξίδσζεο δέληξσλ νπνηαζδήπνηε 
πεξηκέηξνπ θαη απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλα ε δαπάλε κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ 
ππζκέλα ηεο πεξηνρήο θαηάπησζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηπρφλ αλαγθαίνπ ζξπκκαηηζκνχ 
νγθνιίζσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο άξζεο ησλ πξντφλησλ θαηάπησζεο  

 
Η άξζε θαηαπηψζεσλ επηκεηξάηαη κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν  

 

(Ολογράφωσ):  Ζνα  Euro και είκοςι   εκατοςτά. 
ΕΤΡΩ                            (Αρικμθτικά): 1,20 € 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Ο 

                                                                      ΣΥΝΤΑΚΤΘΣ 

 

 

                                                                Μαναρίδθσ Μιχαιλ  
                                                             Δαςολόγοσ με Αϋ βακμό 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 



Α/Α ΕΙΔΟ  ΕΡΓΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘΔΩ-

ΡΗΗ ΜΟΝΑΔΕ ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Ε ΕΤΡΩ ΔΑΠΑΝΗ Ε ΕΤΡΩ
1 Ιζοπέδωζη ΑΡΘΡΟ 1 ΟΔΟ-1140 43.989,00 μ2 0,0320 1.407,65

2 Καθαριζμός και μόρθωζη σπαρ- ΑΡΘΡΟ 2 ΟΔΟ-1310 4.198,00 τρ.μ. 0,6500 2.728,70

τοσζας ηάθροσ δια πάζης θύζης
εδάθη

5 Άρζη καηαπηώζεων δια πάζης ΑΡΘΡΟ 5 ΟΔΟ-1420 720,00 μ3 1,2000 864,00

θύζης εδάθη
ΆΘΡΟΙΜΑ  ΓΑΠΑΝΗ ΔΡΓΑΙΩΝ: 5.000,35

Φ.Π.Α 24%: 1.200,08

 ΤΝΟΛΟ 6.200,43

 Κ. ΝΕΤΡΟΚΟΠΙ          19/3/2019

Ο ΤΝΣΑΚΣΗ E..Α.Δ.Μ.-Θ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΑΡΧΗ  Κ. ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ

ΜΑΝΑΡΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΛΟΓΟ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ

Μαναρίδης Μιχαήλ 
ΔΑΟΛΟΓΟ  ΜΕ   Α΄ ΒΑΘΜΟ 

 ΔΤΣΙΚΗ & ΝΟΣΙΟΔΤΣΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ Κ. ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΑ ΤΜΠΛΕΓΜΑ 
          ΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΑΩΝ  - ΕΠΕΙΓΟΤΕ ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 
ΣΟΤ  ΔΑΑΡΥΕΙΟΤ Κ.ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ ΕΣΟΤ 2019



 ΔΤΣΙΚΗ & ΝΟΣΙΟΔΤΣΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ Κ. ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΑ ΤΜΠΛΕΓΜΑ 
          ΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΑΩΝ  - ΕΠΕΙΓΟΤΕ ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 
ΣΟΤ  ΔΑΑΡΥΕΙΟΤ Κ.ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ ΕΣΟΤ 2019

Α/Α ΕΙΔΟ  ΕΡΓΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘΔΩ-

ΡΗΗ ΜΟΝΑΔΕ ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Ε ΕΤΡΩ ΔΑΠΑΝΗ Ε ΕΤΡΩ
1 Ιζοπέδωζη ΑΡΘΡΟ 1 ΟΔΟ-1140 28.044,50 μ2 0,0320 897,42

2 Καθαριζμός και μόρθωζη σπαρ- ΑΡΘΡΟ 2 ΟΔΟ-1310 2.595,00 τρ.μ. 0,6500 1.686,75

τοσζας ηάθροσ δια πάζης θύζης
εδάθη

3 Άρζη καηαπηώζεων δια πάζης ΑΡΘΡΟ 3 ΟΔΟ-1420 400,00 μ3 1,2000 480,00

θύζης εδάθη
ΆΘΡΟΙΜΑ  ΓΑΠΑΝΗ ΔΡΓΑΙΩΝ: 3.064,17

Φ.Π.Α 24%: 735,40

 ΤΝΟΛΟ 3.799,57

 Κ. ΝΕΤΡΟΚΟΠΙ          19/3/2019

Ο ΤΝΣΑΚΣΗ E..Α.Δ.Μ.-Θ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΑΡΧΗ  Κ. ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ

ΜΑΝΑΡΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΛΟΓΟ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ

Μαναρίδης Μιχαήλ
ΔΑΟΛΟΓΟ  ΜΕ   Α΄ ΒΑΘΜΟ 

  ΕΞΟΥΗ - ΛΕΤΚΟΓΕΙΩΝ -  Κ. ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ



ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΕΙΔΟ  ΕΡΓΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘΔΩ-

ΡΗΗ ΜΟΝΑΔΕ ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Ε ΕΤΡΩ ΔΑΠΑΝΗ Ε ΕΤΡΩ
1 Ιζοπέδωζη ΑΡΘΡΟ 1 ΟΔΟ-1140 72.033,50 μ2 0,0320 2.305,07

2 Καθαριζμός και μόρθωζη σπαρ- ΑΡΘΡΟ 3 ΟΔΟ-1310 6.793,00 τρ.μ. 0,6500 4.415,45

τοσζας ηάθροσ δια πάζης θύζης
εδάθη

3 Άρζη καηαπηώζεων δια πάζης ΑΡΘΡΟ 3 ΟΔΟ-1420 1.120,00 μ3 1,2000 1.344,00

θύζης εδάθη
ΆΘΡΟΙΜΑ  ΓΑΠΑΝΗ ΔΡΓΑΙΩΝ: 8.064,52

Φ.Π.Α 24%: 1.935,48

 ΤΝΟΛΟ 10.000,00

 Κ. ΝΕΤΡΟΚΟΠΙ          19/3/2019

Ο ΤΝΣΑΚΣΗ E..Α.Δ.Μ.-Θ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  ΔΑΑΡΧΗ  Κ. ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ

ΜΑΝΑΡΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΛΟΓΟ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ

Μαναρίδης Μιχαήλ 
ΔΑΟΛΟΓΟ  ΜΕ   Α΄ ΒΑΘΜΟ 

ΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΑΩΝ  - ΕΠΕΙΓΟΤΕ ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 

ΣΟΤ  ΔΑΑΡΥΕΙΟΤ Κ.ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ ΕΣΟΤ 2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ε ΩΡΕ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ 

 



ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
Ε ΩΡΕ ΓΙΑ ΜΙΘΩΗ ΕΚΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΣΩΣΗ 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ  των 

εργαςιϊν, που είναι απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
προδιαγράφεται ςτα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθν Προκιρυξθ.  

1.1 Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ 
περαιωμζνων υπθρεςιϊν  όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

Δεν περιλαμβάνονται γενικά ζξοδα, οφτε αποηθμίωςθ επιφυλακισ.  

Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, που να ζχει ςχζςθ με 
το είδοσ και τθν απόδοςθ των μθχανθμάτων, τθν ειδικότθτα και τον αρικμό του 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ.  

Σφμφωνα με τα παραπάνω, ςτισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου, 
ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά περιλαμβάνονται, όπωσ κα ιςχφςουν κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τα κάτωκι : 

 

1.1.1  Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλίςεων 
(ςτο Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και 
αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κλπ.), δϊρων εορτϊν, επιδόματοσ 
αδείασ οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινοφ, εξαιρεςίμων, νυκτερινϊν κλπ. 
του κάκε είδουσ προςωπικοφ (επιςτθμονικοφ διευκφνοντοσ τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, τεχνικοφ ειδικευμζνου ι όχι, προςωπικοφ των γραφείων, των 
εργοταξίων, των μθχανθμάτων, των ςυνεργείων κλπ.) θμεδαποφ ι 
αλλοδαποφ που εργάηεται ςτον τόπο του ζργου ι αλλοφ (εντόσ και εκτόσ τθσ 
Ελλάδοσ) για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  

Οι δαπάνεσ για τθν αςφάλιςθ όλου του απαςχολοφμενου ςτο ζργο 
προςωπικοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί Ι.Κ.Α, ανεξάρτθτα αν θ εν λόγω 
υπθρεςία εκτείνεται εντόσ ι εκτόσ τθσ αςφαλιςτικισ περιοχισ Ι.Κ.Α και τισ 
δαπάνεσ αςφάλιςθσ ςτο Ι.Κ.Α ι το Τ.Σ.Α κλπ όλου του εργατοτεχνικοφ και 
λοιποφ προςωπικοφ που απαςχολείται ςτα εργοτάξια και τουσ λοιποφσ 
χϊρουσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ανεξάρτθτα αν δεν υπάγεται όλθ 
θ παρεχόμενθ υπθρεςία ςτισ περί Ι.Κ.Α διατάξεισ. 

1.1.2  Οι δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςφαλίςεισ εργαηόμενου προςωπικοφ, 
μεταφορϊν, μεταφορικϊν μζςων, μθχανθμάτων, εγκαταςτάςεων κλπ. για τθν 
περίπτωςθ πρόκλθςθσ ατυχιματοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και όλεσ οι άλλεσ αςφαλίςεισ, που αναφζρονται ιδιαίτερα ςτουσ όρουσ 
δθμοπράτθςθσ του ζργου. 

1.1.3 Οι δαπάνεσ αντιμετϊπιςθσ των δυςκολιϊν λόγω τθσ ταυτόχρονθσ κυκλοφορίασ 
τθσ οδοφ, λιψθσ πρόςκετων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ για τα μζτρα 
προςταςίασ όλων των όμορων καταςκευϊν προσ τουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ τθσ 



ςφμβαςθσ και πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, πρόλθψθσ 
πρόκλθςθσ βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, ςε ρζματα -ποτάμια 
κλπ.  

1.1.4  Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ κάκε είδουσ μθχανιματοσ 
ι άλλου εξοπλιςμοφ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 
ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά, θ ςυναρμολόγθςθ, θ 
αποκικευςθ, θ φφλαξθ και θ αςφάλιςι τουσ, θ επιβάρυνςθ λόγω απόςβεςθσ, 
θ επιςκευι, θ ςυντιρθςθ, θ άμεςθ αποκατάςταςθ (όπου επιβάλλεται θ χριςθ 
τουσ για τθ διατιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ), οι θμεραργίεσ για 
οποιαδιποτε αιτία, θ κάκε είδουσ ςταλία τουσ ανεξαρτιτωσ αιτίασ, θ 
απομάκρυνςι τουσ μαηί με τθν τυχόν απαιτοφμενθ διάλυςθ μετά το τζλοσ των  

εργαςιϊν, οι άγονεσ μετακινιςεισ, τα απαιτοφμενα καφςιμα, λιπαντικά, 
ανταλλακτικά κλπ. 

 Τα παραπάνω ιςχφουν τόςο για τα μθχανιματα, που κα χρθςιμοποιοφνται για 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, όςο και για τυχόν άλλα, που κα βρίςκονται ςτον 
τόπο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ζτοιμα για λειτουργία (ζςτω και αν δε 
χρθςιμοποιοφνται) για τθν αντικατάςταςθ άλλων μθχανθμάτων ςε περίπτωςθ 
βλάβθσ ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 

1.1.5  Οι δαπάνεσ από επιβεβλθμζνεσ κακυςτεριςεισ, μειωμζνεσ αποδόςεισ και 
μετακινιςεισ μθχανθμάτων και προςωπικοφ, που είναι πικανόν να 
προκφψουν από τυχόν εμπόδια ςτο χϊρο του , από πικανζσ παρεμβάςεισ, 
που κα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείσ, από τθν ανάγκθ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά φάςεισ λόγω των παραπάνω εμποδίων.  

1.1.6  Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ και 
αποηθμίωςθσ κάκε είδουσ βλάβθσ ι μθ ςυνικουσ φκοράσ που κα 
προκλθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (περιλαμβανομζνθσ τθσ 
μεταφοράσ υλικϊν) και κα οφείλονται ςε αμζλεια, απρονοθςία, μθ τιρθςθ 
των ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των νομικϊν 
διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

1.1.7  Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν αποκικευςθ, φφλαξθ, ςυντιρθςθ, επιςκευι 
και λειτουργία των μθχανθμάτων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ 
περιλαμβανομζνων όλων των απαιτοφμενων προσ τοφτο υλικϊν -αναλϊςιμων 
και μθ - καυςίμων, λιπαντικϊν, των προβλεπόμενων ςτοιχείων εξοπλιςμοφ, 
ανταλλακτικϊν κλπ. 

1.1.8   Οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν προμικεια και τθ χριςθ των 
τθλεπικοινωνιακϊν μζςων από τον ανάδοχο όπωσ προβλζπεται από τουσ 
όρουσ δθμοπράτθςθσ, τα οποία κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν υποχρεωτικά τα 
μζλθ του αναδόχου και τθσ Υπθρεςίασ που κα απαςχολοφνται από τον 
Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν Υπθρεςία αντίςτοιχα.  

 

1.2 Στισ τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το κονδφλιο 
για ΦΠΑ (24%). 



 

1.3 Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α) των λογαριαςμϊν του αναδόχου 
επιβαρφνει τον Κφριο του Ζργου. 

 

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΩΡΕ : ΜΙΘΩΗ ΕΚΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΣΩΣΗ  
Τποτρεωτικά Παρελκόμενα Μητανήματος 

1. Το μθχάνθμα να είναι χαρακτθριςμζνο ωσ Εκςκαφζασ - φορτωτισ ςτθν άδεια 
Μθχανιματοσ Ζργου. 

2. Εξοφλθμζνα τζλθ χριςεισ περιόδου 2018  
3. Ωρομετρθτισ και κάρτεσ εργαςίασ 

 

ηελ   ηηκή   κνλάδνο   ηνπ   παξόληνο      άξζξνπ   πεξηιακβάλεηαη ε  
πιήξεο απνδεκίωζε γηα ηα παξαθάηω: 
Σελ  εξγαζία (απαζρόιεζε  ηνπ  κεραλήκαηνο θαη ηνπ  ρεηξηζηνύ  ηνπ)  γηα   
εθηέιεζε  ππξνπξνζηαζίαο, ζηνπο δαζηθνύο δξόκνπο ηωλ πεξηνρώλ όπωο 
αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1 & 2, ζύκθωλα κε ηελ ζπγγξαθή ππνρξεώζεωλ 
θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζα ζπγθεθξηκελνπνηνύληαη θαηά πεξίπηωζε 
από ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία, αλάινγα κε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο, 
νπνηαδήπνηε ώξα θαη κέξα, αξγίεο, εμαηξέζηκεο θ.ι.π., ηνπ Αλαδόρνπ 
ππνρξενπκέλνπ λα κεξηκλά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ρεηξηζηή ζε ηαθηνύο 
ρξόλνπο, ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, έηζη ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε αδηάθνπε απαζρόιεζε ηνπ κεραλήκαηνο, εμαηξνπκέλωλ κόλν 
ηωλ νιηγόιεπηωλ δηαθνπώλ, γηα ηνλ εθνδηαζκό κε θαύζηκα, ηελ αιιαγή ή ηελ 
ζπκπιήξωζε ιηπαληηθώλ θ.ι.π.  
Ωο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηή,  γηα εθηέιεζε 
εξγαζηώλ, νξίδεηαη απηόο πνπ αξρίδεη κε ηελ παξνπζία ηωλ ρεηξηζηώλ κεηά 
από εληνιή ηεο Τπεξεζίαο θαη πεξαηώλεηαη απηόο ν ρξόλνο κε ηελ 
απνρώξεζε απηώλ κεηά από ηελ άξζε ηεο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο. 
ε απηό ηνλ ρξόλν απαζρόιεζεο πεξηιακβάλνληαη ε εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ 
ππξνπξνζηαζίαο. 
Δεν περιλαμβάνονται γενικά ζξοδα, οφτε αποηθμίωςθ επιφυλακισ.  

ε πεξίπηωζε κε απαζρόιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ δελ δηθαηνύηαη θακία 
απνδεκίωζε. 
Οη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο ώξεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηωλ εξγαζηώλ ζα 
δίλνληαη κόλν από ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία.  
ηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ παξόληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη όιεο νη 
δαπάλεο θάζε είδνπο αθόκα θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηώο, πνπ απαηηνύληαη 
γηα ηελ πιήξωο ηειεηωκέλε θαη έληερλε εξγαζία ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη ηωλ ινηπώλ όξωλ δεκνπξάηεζεο. 
(Σηκή γηα 1 ώξα εξγαζίαο εθζθαθέα - θνξηωηή, πεξηιακβαλνκέλωλ όιωλ ηωλ 
δαπαλώλ θάζε είδνπο, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξωο ηειεηωκέλε εξγαζία, 
ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο δεκνπξάηεζεο θαη κεηά από έξεπλα πνπ έθαλε ε 
Τπεξεζία, βαζηδόκελε ηόζν ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο εθηέιεζεο αλάινγωλ 
εξγαζηώλ όζν θαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο δηαγωληζκώλ πξνεγνύκελωλ εηώλ) 

Εκσκαυέας Φορτωτής από 70 ΗΡ και άνω 

ΕΤΡΩ (Ολογράυως): Είκοσι εννέα  Εσρώ 

 (Αριθμητικά): 29 € 

 

 



ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Ε 
ΩΡΕ ΕΡΓΑΙΑ 

 

 

Για τισ περιοχζσ που κα γίνει  θ εργαςία «’Επείγουςεσ εργαςίεσ υντήρηςησ 
Δαςικοφ Οδικοφ Δικτφου και ζργων Προςταςίασ Δαςών». Και ςυγκεκριμζνα για τη εκτζλεςη 
εργαςιών με τη χρήςη ενόσ (1) τροχοφόρου εκςκαφζα - φορτωτή   για την Επείγουςεσ εργαςίεσ 
υντήρηςησ Δαςικοφ Οδικοφ Δικτφου Δαςαρχείου Κ.Νευροκοπίου ζτουσ 2019’’με την 
εκτζλεςη των χωματουργικών εργαςιών με μίςθωςη ενόσ (1) τροχοφόρου εκςκαφζα - 

φορτωτή  ςτο Δαςαρχείο Κ.Νευροκοπίου”, θ  αναγωγι ςε μονάδεσ εργαςίασ των ωρϊν 
απαςχόλθςθσ του είναι όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα 

 

ΕΡΓΑΙΕ ΩΡΕ ΠΟΟΣΗΣΕ 

  

ΣΙΜΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΙΣΟΙΧΕΙ  

ΔΑΠΑΝΗ  
 ςε ευρω 

Ισοπέδωση  79,5 72.033,50  

 

0,032 

2.305,07 

Κακαριςμόσ και 
μόρφωςθ υπαρχουςασ 
τάφρου δια πάςθσ φφςθσ 
εδάφθ 

152,3  

6.793,00 

 

0,65 

 

4.415,45 

Άρςθ καταπτϊςεων δια 
πάςθσ 

φφςθσ εδάφθ. 

46,30  

1.120,00 

 

1,20 

 

1.344,00 

ΣΥΝΟΛΟ 278,1 

ώρεσ (με 
τιμή 29 

€) 

  8.064,52 

 

ΦΠΑ 24 %    1.935,48 

ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ    10.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                     Κ. ΝΔΤΡΟΚΟΠΙ    19-3-2019       

      

   Ο ΤΝΣΑΚΣΗ              E..Α.Γ.Μ.-Θ. 
                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  ΓΑΑΡΥΗ  
                                                                          Κ. ΝΔΤΡΟΚΟΠΙΟΤ 

      

      

   ΜΑΝΑΡΙΓΗ ΜΙΥΑΗΛ      

ΓΑΟΛΟΓΟ ΜΔ Α΄ ΒΑΘΜΟ      

                              Μαλαξίδεο Μηραήι  
                      ΓΑΟΛΟΓΟ  ΜΔ   Α΄ ΒΑΘΜΟ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ΧΑΡΣΕ 



  

 



  

 


