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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείμενο  του  παρόντος  τιμολογίου  είναι  ο  καθορισμός  τιμών  με  τις  οποίες  θα 
εκτελεσθεί το έργο.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή 
του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 
έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των 
τευχών  και  σχεδίων  της  μελέτης  και  των  υπολοίπων  τευχών  Δημοπράτησης  του 
έργου.

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή 
διαμφισβήτηση δεν μπορεί  να  θεμελιωθεί  που να  έχει  σχέση με  το  είδος  και  την 
απόδοση  των  μηχανημάτων,  την  ειδικότητα  και  τον  αριθμό  του  εργατοτεχνικού 
προσωπικού,  όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι  μηχανικών μέσων ή 
εκρηκτικών υλών.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή 
διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο 
περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς 
φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί 
φόροι,  κρατήσεις,  τέλη  εισφοράς  και  δικαιώματα  για  προμήθειες  εξοπλισμού  και 
εφοδίων γενικά του έργου. 
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Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για 
Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις  διατάξεις  του νόμου 3215/1955 δεν 
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή 
σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για 
την  παροχή  οποιασδήποτε  ατέλειας  ή  απαλλαγής  από  τους  δασμούς  και  τους 
υπόλοιπους  φόρους,  εισφορές  και  δικαιώματα στα υλικά και  είδη εξοπλισμού του 
έργου,  ούτε  στους  ενδιαφερόμενους  δικαίωμα  να  ζητήσουν  χορήγηση  τέτοιας 
ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών 
μέσων. 

1.3.2 Οι  δαπάνες  προμήθειας  και  μεταφοράς  στους  τόπους  ενσωμάτωσης  ή  και 
αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, 
κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη 
εκτέλεση  των  εργασιών  με  όλες  τις  απαιτούμενες  φορτοεκφορτώσεις,  χαμένους 
χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη 
ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των 
περισσευμάτων  ή/και  ακατάλληλων  προϊόντων,  ορυγμάτων  και  άχρηστων  υλικών 
στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών 
περιορισμών που ισχύουν, καθώς και της μελέτης του έργου.

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές 
εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά 
περίπτωση,  όπως  απαιτείται)  κ.λ.π.  δώρων  εορτών,  επιδόματος  αδείας  κ.λπ.  κάθε 
είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή 
όχι  προσωπικού  των  γραφείων,  εργοταξίων,  μηχανημάτων,  συνεργείων  κ.λπ. 
ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός 
της Ελλάδος).

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), 
κατασκευή,  οργάνωση,  διαρρύθμιση  κ.λπ.  των  εργοταξιακών  χώρων,  τις 
εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και 
λοιπών  ευκολιών,  τις  σχετικές  συνδέσεις,  την  εγκατάσταση  γραφείων  Αναδόχου, 
σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς 
και  οι  δαπάνες  απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά  την περαίωση του 
έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο 
προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.7 Οι  δαπάνες  πλήρους  κατασκευής  εγκατάστασης  (εων)  προκατασκευασμένων 
στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των 
δαπανών  εξασφάλισης  του  αναγκαίου  χώρου,  κατασκευής  κτιριακών  και  λοιπών 
έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας 
των  εγκαταστάσεων  κ.λπ.  όπως  επίσης  περιλαμβανομένων  και  των  δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων και  μεταφορών των προκατασκευασμένων  στοιχείων  μέχρι  τη 
θέση  της  τελικής  ενσωμάτωσής  τους  στο  έργο,  περιλαμβανομένων  επίσης  των 
δαπανών  απομάκρυνσης  των  εγκαταστάσεων  μετά  το  πέρας  των  εργασιών  και 
αποκατάστασης  του  χώρου  σε  βαθμό  αποδεκτό  από  την  Υπηρεσία,  (για  την 
περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου 
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ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης.

1.3.8 Οι  δαπάνες  για  κάθε  είδους  ασφαλίσεις  (εργασιακή,  μεταφορών,  μηχανημάτων, 
προσωπικού  εγκαταστάσεων  κ.λπ.)  καθώς  και  όλες  οι  άλλες  ασφαλίσεις  που 
αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης έργου.

1.3.9 Οι  δαπάνες  ασφάλειας  του  εργοταξίου  και  πρόληψης  ατυχημάτων  εργαζομένων  ή 
τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

1.3.10 Οι  δαπάνες  του  ποιοτικού  ελέγχου  όπως  αυτός  προσδιορίζεται  σε  άλλα  τεύχη 
δημοπράτησης.  Επισημαίνεται  ότι  στις  δαπάνες  του  ποιοτικού  ελέγχου,  χωρίς 
ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά 
τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, 
κ.λπ.)

1.3.11 Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  των  μηχανημάτων  και  λοιπού 
εξοπλισμού,  που   απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  του  έργου,  μέσα  στις  οποίες 
περιλαμβάνονται  τα μισθώματα,  η μεταφορά,  η συναρμολόγηση, η αποθήκευση,  η 
φύλαξη  και  η  ασφάλιση  αυτών,  η  επιβάρυνση  λόγω  απόσβεσης,  η  επισκευή,  η 
συντήρηση,  η  άμεση  αποκατάσταση  (όπου  επιβάλλεται  η  χρήση  τους  για  την 
διατήρηση  του  χρονοδιαγράμματος),  οι  ημεραργίες  για  οποιαδήποτε  αιτία,  η 
απομάκρυνση  αυτών  μαζί  με  την  τυχόν  απαιτούμενη  διάλυση  μετά  το  τέλος  των 
εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά 
κ.λπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται  για  την 
εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων 
έτοιμα για λειτουργία (έστω και  αν δεν χρησιμοποιούνται)  για την αντικατάσταση 
άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία,  εφόσον 
υπάρχει  σχετική  πρόβλεψη  στους  Όρους  Δημοπράτησης,  η  οποία  προκύπτει  κατά 
ρητό  τρόπον,  ή  προκύπτει  κατά  έμμεσο  τρόπον,  προκειμένου  να  εξασφαλισθούν 
απαιτήσεις  περί  την  εκτέλεση  εργασιών  που συνεπάγονται  την  ύπαρξη εφεδρικών 
μηχανημάτων, ή ακόμη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την 
ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με 
ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Αναδόχου, και 
πλάγιες  μεταφορές  κάθε  είδους  υλικών  λατομείων,  ορυχείων  κ.λπ.  μαζί  με  την 
εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων 
υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.

1.3.13 Οι δαπάνες  καθυστερήσεων,  μειωμένης  απόδοσης και  μετακινήσεων μηχανημάτων 
και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, 
λόγω  των  συναντώμενων  εμποδίων  στο  χώρο  του  έργου,  όπως  αρχαιολογικών 
ευρημάτων,  δικτύων  Ο.Κ.Ω.  κ.λπ.  και  των  παρεμβάσεων  που  θα  προβάλλουν  οι 
αρμόδιοι  για  αυτά  τα  εμπόδια  φορείς  (ΥΠ.ΠΟ.,  ΔΕΗ,  ΟΤΕ,  ΕΥΔΑΠ  και  λοιποί 
οργανισμοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις 
από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα 
προκύψουν  από την υπάρχουσα κυκλοφορία  (πεζών,  οχημάτων και  λοιπών μέσων 
μετακίνησης του κοινού γενικά).

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για 
τη μη παρακώλυσης της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων 
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διακίνησης του κοινού  γενικά  στην περιοχή  των έργων και  στις  γειτνιάζοντες  και 
επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά.

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων 
εγκατάστασης  χωροσταθμικών  ασφαλειών  (REPERS)  που  απαιτούνται  για  την 
έντεχνη  εκτέλεση  των  εργασιών  και  δεν  αμείβονται  ιδιαίτερα  (σύμφωνα  με  τους 
λοιπούς  Όρους Δημοπράτησης),  η σύνταξη μελετών  εφαρμογής,  κατασκευαστικών 
σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του 
έργου,  οι  δαπάνες  ανίχνευσης,  εντοπισμού  καθώς  και  οι  σχετικές  μελέτες 
αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, 
όπως  αρχαιολογικά  ευρήματα,  θεμέλια,  υδάτινοι  ορίζοντες,  δίκτυα  Οργανισμών 
Κοινής  Ωφελείας  (Ο.Κ.Ω.)  σύμφωνα  με  όσα  αναφέρονται  γενικότερα  στα  τεύχη 
δημοπράτησης του έργου.

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, 
η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η 
σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που 
θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με 
επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε 
ψηφιακή μορφή.

1.3.17 Η  δαπάνη  σύνταξης  των  πινάκων  αναπτυγμάτων  οπλισμού  και  των  καταλόγων 
οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζόμενων με τις διερευνητικές τομές ή 
κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς 
και  οι  δαπάνες  έκδοσης  των  σχετικών  αδειών  και  οι  εργασίες  που  αφορούν  τους 
Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.19 Οι  δαπάνες  των  κάθε  είδους  αντλήσεων  για  την  αντιμετώπιση  όλων  των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

1.3.21 Οι δαπάνες  διατήρησης,  κατά την περίοδο της  κατασκευής,  του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών 
κ.λ.π. και η απόδοση , μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου 
από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.

1.3.22 Οι  δαπάνες  για  δικαιώματα  χρησιμοποίησης  κατοχυρωμένων  μεθόδων, 
ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών.

1.3.23 Οι  δαπάνες  για  την  δημιουργία  πρόσβασης  και  κάθε  είδους  προσπελάσεων  στα 
διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για 
κάθε  βοηθητική  κατασκευή  που  θα  απαιτηθεί  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  εργασιών, 
περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.

1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. 
διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς 
και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την 
αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 
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περαίωσης των εργασιών,  ο Ανάδοχος  του έργου.  Οι δαπάνες  για την μετατόπιση 
δικτύων και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης για τη διατήρηση των ορυγμάτων 
ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο του έργου.

1.3.25 Οι  δαπάνες  για  την  πρόληψη  αλλά  και  την  αποκατάσταση  ζημιών  σε  έργα  και 
εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.26 Οι  δαπάνες  διάθεσης  εξοπλισμένων γραφείων  στην  Υπηρεσία,  σύμφωνα  με  όσα 
αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση 
των  κάθε  είδους  εργοταξιακών  οδών.  Επίσης  οι  δαπάνες  εξασφάλισης  αναγκαίων 
χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων, αχρήστων υλικών. 

1.3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή 
τεχνικών  έργων,  για  την  σύνδεση  αγωγών  που  συμβάλλουν  σ’  αυτά  εκτός  αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.29 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη 
δημοπράτησης.

1.3.30 Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασμό του Κυρίου του έργου 
κάθε  είδους  εργασιών  από  τις  αρμόδιες  Δημόσιες  Επιχειρήσεις  ή  και  τους 
Οργανισμούς  Κοινής  Ωφέλειας  (Δ.Ε.Κ.Ο.  ή  Ο.Κ.Ω.)  εκτός  αν  περιγράφεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.31 Οι  δαπάνες  των  μέτρων  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  σύμφωνα  με  τις 
οικείες  αποφάσεις  έγκρισης  περιβαλλοντικών  όρων  που  ισχύουν  κατά  το  χρόνο 
δημοπράτησης του έργου.

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές  δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.

1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά 
Έξοδα (Γ.Ε.)  για  πάσης φύσης  βάρη ή υποχρεώσεις  του Αναδόχου,  όπως και  για 
Όφελος  αυτού  (Ο.Ε.)  δηλαδή  για  τις  δαπάνες  επιστασίας,  δαπάνες  σήμανσης 
εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, 
συμβολαίων,  συμφωνητικών,  αποδείξεων,  πιστοποιήσεων  πληρωμών,  κ.λ.π.  για 
τόκους  και  κεφαλαίων  κίνησης,  για  δαπάνες  εγγυητικών  επιστολών  και  λοιπών 
εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού 
και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε 
είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή 
έξοδα,  από δυσχέρειες  κάθε  είδους  που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί,  που όπως 
αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των 
Γενικών Εξόδων του Αναδόχου.

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, 
καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολογίου 

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 
επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου. 
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Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως  
της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής  
μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού  
έργου,  με  βάση  τα  στοιχεία  της  μελέτης  ή/και  τις  συνθήκες  εκτέλεσης  του  έργου.  
Ενδεικτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το άρθρο ΟΙΚ-2180
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α.T.1 (Άρθρο YΔΡ 4.02.01): Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, 
ή απορρίμματα με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών. Επιμέτρηση σε 
σωρούς στην όχθη ή το ανάχωμα.
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054)

Καθαρισμοί κοίτης ποταμών ή ρεμάτων με χρήση συνήθων χωματουργικών μηχανημάτων 
(εκσκαφέων,  φορτωτών,  προωθητών),  κινουμένων στις  όχθες  ή/και  την κοίτη,  εν ξηρώ ή 
παρουσία υδάτων.  Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

Επιμέτρηση σε σωρούς στην όχθη ή το ανάχωμα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς):0,55

Α.Τ.2  (Άρθρο  ΥΔΡ  2.01):  Φορτοεκφόρτωση  προϊόντων  εκσκαφής  γαιωδών  ή 
ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση   
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6071)

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, 
με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για ένα κυβικό 
μέτρο  φορτοεκφορτώσεως  και  μεταφορά  προϊόντων  εκσκαφής  πάσης  φύσεως  πλην 
βραχωδών,  καθώς  και  αμμοχαλίκων,  με  επιμέτρηση  βάσει  όγκου  ορύγματος  ή 
συμπυκνωμένου  επιχώματος,  περιλαμβανομένης  της  σταλίας  του  αυτοκινήτου  και  της 
μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ;Σαράντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 0,40

Α.Τ.3  (Άρθρο  ΥΔΡ 5.03) Επιχώσεις  ορυγμάτων  με  προϊόντα  εκσκαφών  χωρίς 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6066)

Απλή  επίχωση  κάθε  είδους  ορύγματος  με  προϊόντα  εκσκαφής  χωρίς  ή  με  υποτυπώδη 
συμπύκνωση (κοπάνισμα, διαβροχή κλπ), με απλή έκκριψη που γίνεται με μηχανικά μέσα με 
ή  χωρίς  χειρονακτική  υποβοήθηση,  συμπεριλαμβανομένης  της  διάστρωσης  για  την 
εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε λεπτά    

Αριθμητικώς: 0,45
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Α.Τ.4  (Άρθρο  ΟΔΟ Α-18.1) Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1-Ε4 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ1510)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ 
Για  την προμήθεια,  από οποιαδήποτε  απόσταση επί  τόπου των  έργων,  δανείων 

χωματισμών είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση 
υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων,  C&C κλπ., σύμφωνα 
με την Π.Τ.Π. Χ1, την Τ.Σ.Υ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών 
για την ανάπτυξη και ενεργοποίηση λατομείου ή δανειοθαλάμου, η δαπάνη προετοιμασίας 
(όπως εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, αφαίρεση των 
φυτικών  γαιών  και  γενικά  των  ακατάλληλων  επιφανειακών  ή  μη  στρωμάτων  και 
απομάκρυνσή  τους  σε  οποιαδήποτε  απόσταση),  η  δαπάνη  εκσκαφής  δανειοθαλάμων 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, η δαπάνη  μόρφωσης των παρειών και του πυθμένα 
των  δανειοθαλάμων,  η  δαπάνη  φορτοεκφορτώσεων  με  τους  χαμένους  χρόνους,  σταλίες 
αυτοκινήτων η δαπάνη μεταφοράς των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του 
έργου,  η  δαπάνη  για  τις   τυχόν  απαιτούμενες  αντλήσεις  υδάτων,  η  δαπάνη  πλήρους 
αποκατάστασης του δανειοθαλάμου σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους καθώς και 
οποιαδήποτε επιβάρυνση, που αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ την παρ. 6.4.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1 και 
στους λοιπούς όρους δημοπράτησης για πλήρως περαιωμένη εργασία.

Δεν προσμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα η πιθανή επαύξηση του όγκου του 
επιχώματος  εξ  αιτίας  συνίζησης,  καθίζησης ή διαπλάτυνσης του πέρα από τα όρια,  που 
προβλέπει η μελέτη, για δυνατότητα συμπύκνωσης. 

Στην  κατηγορία  αυτή  υπάγονται  και  τα  δάνεια  θραυστών  επίλεκτων  υλικών 
προέλευσης λατομείου για τις περιπτώσεις, που ορίζεται ως υποχρεωτική η χρησιμοποίησή 
τους ή δεν είναι δυνατή η εξεύρεση στην ευρύτερη περιοχή του έργου φυσικών συλλεκτών 
δανείων,  που  να  έχουν  τα  προδιαγραφόμενα  χαρακτηριστικά  των  σχετικών  κατηγοριών 
επίλεκτων υλικών. 

Πριν  τη  διαμόρφωση  των  προσφορών  τους,  οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να 
επισημάνουν τις πιθανές θέσεις λήψεως δανείων, είτε από χείμαρρους είτε από λατομεία και 
να  εξασφαλίσουν  τόσο  την  καταλληλότητα  αυτών  όσο  και  τη  δυνατότητα  λήψεως  από 
πλευράς χορηγήσεως αδείας από τους αρμόδιους φορείς, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη και 
τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  δανείων,  που  επιμετράται  σε  όγκο  κατασκευασμένου 
επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, μετά της μεταφοράς των δανείων από 
οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων. 

Άρθρο   Α-18.1  : Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1    έως Ε4

(Αναθεωρείται με το άρθρο   ΟΔΟ-1510  )      
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ και πενήντα λεπτά    

Αριθμητικώς: 7,50
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Α.Τ.5  (Άρθρο  ΥΔΡ 5.01) Κατασκευή  συμπυκνωμένου  επιχώματος  από  υλικά  που 
έχουν προσκομισθεί επιτόπου 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6079)

Για  την  κατασκευή  επιχώματος  (αναχώματος)  συμπυκνωμένου  από  υλικά  που  έχουν 
προσκομισθεί επί τόπου και με την επί τόπου αξία του νερού διαβροχής. Περιλαμβάνεται η 
δαπάνη μιας τουλάχιστον δοκιμασίας ανά 1.000 m3 συμπυκνωμένου όγκου και πάντως μιας 
σε κάθε αυτοτελές έργο, για την εξακρίβωση της συμπυκνώσεως που έχει  επιτευχθεί.  Ο 
βαθμός συμπυκνώσεως δεν πρέπει να είναι κατώτερος από 95%. (Τροποποιημένη δοκιμασία 
PROCTOR).
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές της Μελέτης.

Επιμέτρηση  σε  κυβικά  μέτρα  (m3)  ετοίμου  συμπυκνωμένου  επιχώματος  βάσει  στοιχείων 
αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα πέντε λεπτά   

Αριθμητικώς: 0,65  

Α.Τ.6 (Άρθρο -) Γεωσυνθετική στρώση μπετονίτη
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7912)

Προμήθεια και τοποθέτηση γεωσυνθετικής μεμβράνης μπετονίτη GCL συνολικού βάρους 5,3 
kg/m2 και πάχους 6 mm κατασκευασμένης από πούδρα φυσικού μπετονίτη βάρους 5kg μέσα 
σε στρώση υφαντού γεωυφάσματος  πολυπροπυλενίου βάρους 110 gr/m2 και  μη υφαντού 
γεωυφάσματος πολυπροπυλενίου βάρους 220 gr/m2, δεμένα μεταξύ τους με βελονισμό και 
με  επιπλέον  μπετονίτη  στις  άκρες,  για  καλύτερη  στεγάνωση  στις  επικαλύψεις  .Η 
γεωσυνθετική  στρώση  θα  έχει  εφελκυστική  αντοχή  τουλάχιστον  12KN/M και 
υδροπερατότητα K = 2 x 10-11 m/sec.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο διάστρωσης με τις φορτοεκφορτώσεις  κλπ. του υλικού,  η δαπάνη διάστρωσης, 
αναδίπλωσης και στερέωσης στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή, η δαπάνη προστασίας από τις καιρικές και ατμοσφαιρικές επιδράσεις και από 
την κυκλοφορία,  η  δαπάνη φθορών συνδέσεων  και  αλληλοεπικαλύψεων καθώς  και  κάθε 
άλλη δαπάνη εργασίας και υλικού που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών, ώστε να αποφευχθούν 
τυχόν φθορές στη γεωσυνθετική στρώση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

(Αριθμητικώς):7,50

Α.Τ.7 (Άρθρο ΟΔΟ Γ-3 ) Στρώση στράγγισης οδοστρώματος Π.Τ.Π.Ο-150
(Κωδικός αναθεώρησης 3121. Β)

Για  την  πλήρη  κατασκευή  στρώσης  στράγγισης  οδοστρωμάτων,  σταθερού  ή  μεταβλητού 
πάχους,  ανεξάρτητα από τη μορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα, μετά της μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση υλικού (για έργα με ελάχιστο 
πάχος >=0,10 μ.) διαβάθμισης Β ή Γ της Π.Τ.Π. Ο-150, αλλά με υποχρέωση το ποσοστό του 
διερχόμενου  κλάσματος  από  το  κόσκινο  Νο  200  να  είναι  ίσο  προς  3-10%,  ή  με  υλικό 
διαβάθμισης Α (για έργα με ελάχιστο πάχος >=0,15 μ.) και με συμπύκνωση σε ποσοστό ίσο 
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κατ΄  ελάχιστο  προς  το  95%  της  τροποποιημένης  δοκιμής  PROCTOR  (PROCTOR 
MODIFIED). 

Η  στρώση  στράγγισης  οδοστρώματος  (ΣΣΟ)  αποτελεί  τμήμα  της  "στρώσης  έδρασης 
οδοστρώματος"  (ΣΕΟ)  και  όχι  της  δομικής  κατασκευής  του  οδοστρώματος.  Σε  κάθε 
περίπτωση  το  υλικό  κατασκευής  της  στρώσης  έδρασης  οδοστρώματος  (ΣΕΟ)  είναι  πιο 
λεπτόκοκκο από το υλικό στρώσης στράγγισης οδοστρώματος (ΣΣΟ), ώστε η ΣΣΟ να μπορεί  
να επιτελέσει το σκοπό της.  

Στην  τιμή  του  άρθρου  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  προμήθειας  όλων  των  απαιτουμένων 
υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση μετά των 
φορτοεκφορτώσεων,  της  σταλίας  των  αυτοκινήτων  και  του  χαμένου  χρόνου 
φορτοεκφορτώσεων, η δαπάνη διάστρωσης, διαβροχής και πλήρους κυλίνδρωσης ώστε να 
προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια με τον επιθυμητό βαθμό συμπύκνωσης καθώς 
και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την εκτέλεση της στρώσης όπως ορίζεται 
στην Τ.Σ.Υ., στην παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-150 και στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε διατομές πριν 
και μετά την κατασκευή των έργων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και τις 
παρ. 10.1 και 10.2 της Π.Τ.Π. Ο-150.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου πλήρους κατασκευής στρώσης στράγγισης 
οδοστρώματος, μετά της προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαοκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά 

(Αριθμητικώς):18,30

Α.Τ.8 (Άρθρο ΟΔΟ Β-64.2): Γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-7914)

Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από πρωτογενής ίνες 
πολυπροπυλένιο,  ελάχιστου  βάρους  130gr/m2  εφελκυστικής  αντοχής  τουλάχιστον  10 ΚΝ/m 
(κατά  DIN 53857/2)  αντοχή  σε  διάτρηση  τουλάχιστον  1700Ν  (κατά  DIN 54307),  και 
διαπερατότητα  Κ>100lt/m2sec για  το  διαχωρισμό  δυο  εδαφικών  στρώσεων  ώστε  να  μη 
επιτρέπεται η ανάμιξη των υλικών, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, τις οδηγίες της Υπηρεσίας 
και την Τ.Σ.Υ.

Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου, η κοπή του στις 
κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η τοποθέτησή του, η προσωρινή 
στερέωση, η διαμόρφωση αντιστήριξης (με ξυλότυπους ή με άλλη μέθοδο) για τη στερέωση του 
γεωυφάσματος, σύμφωνα με τη μελέτη, οι προβλεπόμενες επικαλύψεις του, η τυχόν συρραφή 
των φύλλων, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά, μικροϋλικά, οι μεταφορές από οποιαδήποτε 
απόσταση  στον  τόπο  του  έργου  με  τις  φορτοεκφορτώσεις  κλπ,  οι  χρήσεις  ικριωμάτων, 
συσκευών,  μηχανημάτων κλπ.  για πλήρη εργασία σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και  τους 
λοιπούς  όρους  δημοπράτησης.  Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  επίσης  ανηγμένα  οι  φθορές,  οι 
αλληλοεπικαλύψεις, οι απομειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές διαμορφώσεις του γεωυφάσματος, 
η  δαπάνη  των  τυχόν  απαιτούμενων  αντλήσεων  υδάτων  και  κάθε  είδους  δυσχερειών  από 
παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών για την έντεχνη εκτέλεση 
της κατασκευής σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

11



Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών, ώστε να αποφευχθούν 
τυχόν φθορές στο γεωύφασμα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα.
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά

        (Αριθμητικά): 1,30

Α.Τ.9 (Άρθρο ΟΔΟ Α-24.1): Επένδυση πρανών με φυτική γη
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-1610)

Για  την  πλήρη  επένδυση  πρανών  επιχωμάτων-ορυγμάτων  και  τον  εγκιβωτισμό  του 
οδοστρώματος από κατάλληλη φυτική γη συμπυκνωμένου πάχους 0,30 m (όπως ορίζεται στην 
Τ.Σ.Υ.), που θα εκτελεστούν σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ, την Π.Τ.Π. Χ1 και τους υπόλοιπους όρους 
δημοπράτησης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται τη δαπάνη προμήθειας της κατάλληλης φυτικής γης, των 
φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου, της σταλίας αυτοκινήτων και της μεταφοράς από 
οποιαδήποτε απόσταση στη θέση της οριστικής τοποθέτησής της (ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των φορτοεκφορτώσεων και των ενδιάμεσων αποθέσεων και από το είδος του μεταφορικού 
μέσου),  της  προμήθειας  και  μεταφοράς  συνεκτικού  εδάφους  (σε  περίπτωση  ύπαρξης 
υδροπερατών εδαφών έδρασης), καθώς και τη δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας, που θα 
επενδυθεί όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Χ1, τοποθέτησης, διάστρωσης, ελαφράς συμπύκνωσης της 
φυτικής γης, συντήρησης αυτής μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου, σύμφωνα με 
την  Ε.Σ.Υ.  και  κατά  τα  λοιπά,  όπως  ορίζεται  στην  Τ.Σ.Υ.  και  τους  λοιπούς  όρους 
δημοπράτησης. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που 
τυχόν  θα  αλλοιωθεί  μέσα  στο  χρόνο  συντήρησης),  με  προσκόμιση  και  τοποθέτηση 
συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του παρόντος 
άρθρου.

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα φυτικής γης επένδυσης πρανών όπως 
προδιαγράφεται στην Τ.Σ.Υ. (σύμφωνα και με την Π.Τ.Π. Χ1 - Σχήμα 1).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης φυτικής γης επένδυσης πρανούς.
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Εβδομήντα λεπτά

        (Αριθμητικά): 0,70

ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ά.Τ.10 (Άρθρο ΣΧ- ): Φρεάτια βιοαερίου 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327)

Κατασκευή φρεατίων απαγωγής βιοαερίου. Τα φρεάτια θα είναι σωληνωμένα με πλαστικό 
σωλήνα HDPE Φ200 6 atm. Η επιφάνεια του σωλήνα θα είναι διάτρητη με οπές σε ποσοστό 
20-30% περίπου. Στο τελευταίο 1,30 μέτρο ο αγωγός θα είναι τυφλός. Το συνολικό μήκος 
του  πλαστικού  HDPE Φ200  είναι  3,30  μέτρα  από  τα  οποία  0,30  μέτρα  θα  τοποθετείται 
διάτρητος τσιμεντοσωλήνας Φ500 μήκους 3,00 μέτρων που καταλήγει στην επιφάνεια του 
Χ.Α.Δ.Α. Γύρω από τον τσιμεντοσωλήνα και σε ένα δακτύλιο 30 cm HDPE πληρώνεται με 
χαλίκι  16/32mm από  μη  ασβεστολιθικό  πέτρωμα.  Το  φρεάτιο  στηρίζεται  σε  βάση  από 
χαλίκια  πάχους  30cm.Στο  επάνω  μέρος  του  φρεατίου  θα  τοποθετηθεί  βιοφίλτρο  για  τον 
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καθαρισμό και απόσμηση των αερίων. Ο αγωγός του βιοφίλτρου θα είναι από HDPE ενώ το 
καπάκι του θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς):700,00

Α.Τ.11  Πληροφοριακές Πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές

(Άρθρο ΟΔΟ Ε-8.3): Πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6451)

Για  την  προμήθεια  και  πλήρη  τοποθέτηση  πλευρικής  πληροφοριακής  και  πρόσθετης 
πινακίδας σήμανσης οδών, πλήρως αντανακλαστικής με υπόβαθρο τύπου Ι, σύμφωνα με τους 
όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-
305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311), τους όρους δημοπράτησης του 
έργου και τη σχετική μελέτη.

Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται:
-  η κατασκευή πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου 
πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από ειδική αντανακλαστική 
μεμβράνη  τύπου  Ι  και  φέρει  αναγραφές  και  σύμβολα  οποιουδήποτε  ύψους,  από 
αντανακλαστική  μεμβράνη  υψηλής αντανακλαστικότητας  τύπου ΙΙ  για  τις  πληροφοριακές 
πινακίδες ή από μεμβράνη μαύρου χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του 
έχει χρώμα φαιό(γκρι) και φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του 
κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της
- η κατασκευή πλαισίου μορφοδοκών από κράμα σκληρού αλουμινίου για την ενίσχυση 
και  ανάρτηση  της  πινακίδας  στο  φορέα  στήριξης  χωρίς  διάτρηση  της  επιφάνειας  της 
πινακίδας,  συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  ειδικών  εξαρτημάτων  και  κοχλιών  από 
ανοξείδωτο χάλυβα
- η  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  από  οποιαδήποτε  απόσταση  με  τις 
φορτοεκφορτώσεις το χαμένο χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, των πινακίδων, 
των  πλαισίων  τους  και  των  υλικών  σύνδεσης  και  στήριξης,  καθώς  και  η  προσωρινή 
αποθήκευση και η απαιτουμένη συσκευασία κατά τη μεταφορά-αποθήκευση
- η ανύψωση και ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) της πινακίδας και των πλαισίων 
της επί του φορέα στήριξης, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.

Τιμή  για  ένα  τετραγωνικό  μέτρο  πλήρους  τοποθετημένης  πλήρως  αντανακλαστικής 
πληροφοριακής πινακίδας, με υπόβαθρο τύπου Ι.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ενενήντα ένα ευρώ 
                  (Αριθμητικά) : 91,00

Ά.Τ.12 (Άρθρο ΟΔΟ Ε-10.1 ) : Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ1 
½΄΄  
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ -2653)

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση σιδηρού ιστού στήριξης πινακίδων από 
σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο, μήκους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης 
(κατ'  ελάχιστον  2,50  μ.),  ονομαστικής  διαμέτρου  1  1/2΄΄,  πάχους  τοιχωμάτων  3,25  χλστ. 
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περίπου με ημικυκλική στεφάνη κλπ., σύμφωνα με το σχέδιο Κ178α του πρώην τμήματος Α6 
Κυκλοφορίας του Υ.Δ.Ε., όπως το σχέδιο αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το από 14-
2-77 σχέδιο της Δ/νσης Γ6 του Υ.Δ.Ε..

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
από οποιαδήποτε απόσταση με τις φορτοεκφορτώσεις και τις σταλίες, των στύλων και όλων 
των λοιπών απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη για την ειδική διαμόρφωση του κάτω άκρου του 
στύλου με διάνοιξη οπής απ' όπου θα περνά χαλύβδινη ράβδος Φ 12 χλστ. για την πάκτωση  
εντός  του σκυροδέματος,  την πάκτωση του στύλου με  σκυρόδεμα εντός  του εδάφους σε 
βάθος 0,50 μ. και την εκσκαφή σε έδαφος οποιουδήποτε είδους, η δαπάνη κατασκευής της 
κυλινδρικής βάσης από σκυρόδεμα  C12/15, διαμέτρου 0,30 μ. και ύψος 0,50 μ. καθώς και 
κάθε  άλλη δαπάνη υλικών  και  εργασιών για   την  έντεχνη  εκτέλεση της  κατασκευής  και 
τοποθέτησης του στύλου.

Με την ίδια τιμή πληρώνεται και η κατασκευή του στύλου, όπως αναφέρεται πιο πάνω, αλλά 
με  αντικατάσταση  της  ημικυκλικής  στεφάνης,  με  στεφάνη  σχήματος  ΠΙ,  διαστάσεων 
0,20+0,45+0,20  μ.  ή  στεφάνη  σχήματος  ΠΙ  διαστάσεων  0,10+0,10+0,80  μ.  Για  την 
κατασκευή  του  στύλου  εφαρμόζεται  η  προδιαγραφή  που  εγκρίθηκε  με  την  Απόφαση 
ΒΜ5/0/40124/30-9-80 Υπουργού Δημ. Έργων
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου 1 1/2΄΄.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά  
                  (Αριθμητικά) : 29,40

ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α.Τ.13 (Άρθρο ΠΡΣ Δ.1.2.)  Δένδρα κατηγορίας Δ2: 
(Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ-5210)

Για  την  προμήθεια  ενός  καλλωπιστικού  δένδρου  κατηγορίας  Δ2  όπως  περιγράφεται  στον 
πίνακα φυτών και στην ΕΣΥ, μαζί με τις δαπάνες για τη συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και 
μεταφορά στον τόπο του έργου, τις τυχόν δαπάνες προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης 
του  στο  φυτώριο  του  εργοταξίου  μέχρι  τη  φύτευση  του,  τις  πλάγιες  μεταφορές,  τις  τυχόν 
απώλειες  κατά  τη  μεταφορά,  φορτοεκφόρτωση,  αποθήκευση  και  φύλλαξη,  τη  δαπάνη  των 
υλικών που θα χρειαστούν, την αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού και την αποζημίωση 
των εργαλείων και μηχανημάτων που θά χρησιμοποιηθούν όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν 
αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την προμήθεια
Τιμές εφαρμογής €/τεμ
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά
             (Αριθμητικά) : 5,80
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Α.Τ.14 (Άρθρο ΠΡΣ Ε1.2): Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50
(Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ-5120)
Άνοιγμα  λάκκων  σε  χαλαρό  έδαφος,  με  εργαλεία  χειρός,  καθώς  και  καθαρισμός  και 
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για 
την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά
             (Αριθμητικά) : 1,60

Α.Τ.15 (Άρθρο ΠΡΣ Ε9.5 ) Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 4,50 μέχρι 12,00 lt
 (Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5210)

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει όλες τις εργασίες τις απαραίτητες για τη φύτευση φυτών με 
μπάλα χώματος από 4,50 μέχρι 12,00 lt, όπως περιγράφονται παρακάτω: δηλαδή τη φύτευση 
με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, το γέμισμα 
του λάκκου  μέχρι  την  επιφάνεια  του  εδάφους,  το  πάτημα του  χώματος  μέσα στο λάκκο 
φύτευσης, τη λίπανση και τέλος το σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται 
η  δαπάνη  απομάκρυνσης  όλων  των  υλικών  που  προέκυψαν  από  τη  φύτευση,  πέτρες, 
σακούλες, δοχεία κλπ.
Τιμή εφαρμογής   €/τεμ  
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά
            (Αριθμητικά) : 1,30

Α.Τ.16 (Άρθρο ΠΡΣ ΣΤ3.1 Λίπανση  φυτών με τα χέρια 
 (Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5340)

Η εργασία λίπανσης περιλαμβάνει την αξία 100 g λιπάσματος και την εργασία διασποράς του 
στο λάκκο του φυτού.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Εννέα λεπτά
            (Αριθμητικά) : 0,09

Α.Τ.17 (Άρθρο ΠΡΣ ΣΤ2.1.1Άρδευση φυτών με βυτίο
 (Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5311)

Άρδευση φυτού με βυτίο με την αξία, την μεταφορά του νερού επί τόπου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και το πότισμα με λάστιχο κατάλληλης διατομής σε ποσότητα 15 lt ανά θάμνο 
και 30 lt ή περισσότερο ανά δένδρο.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Δεκατρία λεπτά
            (Αριθμητικά) : 0,13

                                                                                      Προσοτσάνη 10.10.2011
                                                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
              Συντάχθηκε                                              Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών
     

        Μαρτιάδης Γεώργιος                                                Δεληγιαννίδου Δέσποινα
        Πολιτικός Μηχανικός                                                  Πολιτικός Μηχανικός 
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