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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

 
1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, 
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως 
προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στην Πρόσκληση 
/Διακήρυξη. 

 
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν 
όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις 
απαιτούμενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το 
είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών 
μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την 
εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι: 

 
 1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ  πλην  του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης 
και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, 
δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη 
χαρτοσήμου, όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, που θα 
ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου. 

 
Κατά συνέπεια, 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 τη χορήγηση βεβαίωσης για την 
παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους 
υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού 
του έργου, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόμενους το δικαίωμα να ζητήσουν 
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών 
του μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 
3092/54 πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. 
έστω κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται 
αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί 
τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται 
από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, 
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για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) 
Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79). 
 
 1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων 
κυρίων και βοηθητικών υλικών ενσωματωμένων και μη, μετά των απαιτούμενων 
φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας 
μεταφορικών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων μέχρι και την πλήρη 
ενσωμάτωση,  εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά τους 
πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. 
Ομοίως οι δαπάνες για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο 
φορτοεκφορτώσεων και σταλίες μεταφορικών μέσων των περισσευμάτων και 
των ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων και υλικών σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 
περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 
 
 1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 
ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίμων, νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους 
προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, 
προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων 
κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός 
και εκτός της Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου. 
 
 1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την 
κατασκευή, την οργάνωση, τη διαρρύθμιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και 
γραφείων Αναδόχου, με όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις 
παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών 
ευκολιών που απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
 
 1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου 
και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 
 
 1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και 
λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή 
κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης. 
 
 1.1.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας 
παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, 
περιλαμβανομένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής 
κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, 
βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά 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 και σύμφωνα με 
τους περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο 
Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης). 
 
 1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, 
μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και 
όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης 
του έργου. 
 
 1.1.9 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης 
κυκλοφορίας της οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για 
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τα μέτρα προστασίας όλων των όμορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης 
εργασιών και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ καθώς και η 
δαπάνη ασφάλειας του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την 
οριστική παραλαβή του. Οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας των κατασκευών σε 
κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 
θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
 
 1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται 
στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται 
και τα κάθε είδους "δοκιμαστικά τμήματα", που προβλέπονται στους όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία 
κλπ.) 
 
 1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους 
μηχανήματος ή άλλου εξοπλισμού (π.χ. ικριωμάτων) που απαιτούνται για την 
έντεχνη κατασκευή του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η 
μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η 
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση 
(όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι 
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους ανεξαρτήτως αιτίας, η 
απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των 
εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, 
ανταλλακτικά κλπ. 
 
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την 
εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των 
έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για την 
αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε 
άλλη αιτία. 
 
 1.1.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε 
είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με 
την εργασία πλύσεως ή 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 σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
 1.1.13 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις 
και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν 
από τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη 
παράδοση περιοχών, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές 
παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. 
Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των 
παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές 
κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται 
από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε 
είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των 
δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, 
οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από 
προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 
ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα 
έργα κλπ.). 
 
 1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών 
μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, 
οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.: 
 
 (1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους 

μικρότερου των 5,0 μ., που τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της 
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κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις 
αρμόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες 
διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης. 

 
 (2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα 

και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου 
αυτό απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την 
καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, την ικανή αντιστήριξη των πρανών των 
ορυγμάτων, την ενημέρωση του κοινού, τη σήμανση, τη σηματοδότηση και 
την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και 
αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
απομάκρυνση των παραπάνω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των 
εργασιών και τη διαμόρφωση των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται 
στην Ε.Σ.Υ.. 

 
 1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και 
εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες 
για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών 
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 στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια 
της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 
 
 1.1.16 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. 
 
 1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των 
καταλόγων οπλισμού (όπου αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει 
να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 
 
 1.1.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζομένων με τις 
διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι 
δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες, που αφορούν τους 
Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
 1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την 
αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων ομβρίων και πηγαίων νερών ώστε 
να προστατεύονται οι κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιμολογίου. 
 
 1.1.20 Η δαπάνη τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά 
στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
 
 1.1.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του 
χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, 
προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου 
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως 
στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
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1.1.22 Οι δαπάνες για χρησιμοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. με οποιονδήποτε 
τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 
 1.1.23 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και 
προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου ακόμη και τα απομακρυσμένα ή 
δυσπρόσιτα, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε 
βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, 
περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των 
δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική 
αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας 
κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους. 
 
 1.1.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς 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 περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 
 
 1.1.25 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και 
αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν 
κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα 
οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 
 
 1.1.26 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
 1.1.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, 
σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται 
για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και 
εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση 
προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών 
γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι 
δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, 
σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
 1.1.28 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε 
ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. 
πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προϊόντων που 
παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κλπ. 
 
 1.1.29 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα 
υφισταμένων αγωγών, φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση 
αγωγών, που συμβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα 
του Τιμολογίου). 
 
 1.1.30 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομειγμάτων, 
μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 
 
 1.1.31 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες 
Δημόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 
(Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
 1.1.32 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από 
την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα 
οποία προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  
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 1.1.33 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά 
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του έργου. 
 
 1.1.34 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και 
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων φυσικών ή τεχνικών υδάτινων αγωγών, 
αγωγών αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής, ακόμη και στις 
περιπτώσεις που τα δίκτυα: 
 

(1) είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσμενείς 
μεταχειρίσεις. 
  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητά τους αν ο Ανάδοχος 
δε λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις 
χωματουργικές κυρίως ή άλλες εργασίες. 

 
1.1.35 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 

1.2 Στις τιμές μονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιμολογίου 
περιλαμβάνονται επίσης η αξία προμήθειας της καθαρής ασφάλτου οποιουδήποτε 
τύπου, οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς της από τις περιοχές 
Θεσσαλονίκης ή Αθηνών μέχρι τη θέση επεξεργασίας της και μέχρι τη θέση 
ενσωμάτωσής της, η σταλία μεταφορικών μέσων και ο χαμένος χρόνος 
φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την έντεχνη 
χρήση της (θέρμανση, παραγωγή διαλυμάτων κλπ). 

  
1.3 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος 

(Ο.Ε.) και τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης 
φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, 
σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, 
συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών 
επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. 
και γενικά τα επισφαλή έξοδα από κάθε είδους δυσχέρειες, είτε αυτές έχουν 
προβλεφθεί είτε όχι. 
 
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται 
συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως 
αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 
 

1.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

 
1.5   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που είναι παρεμφερείς 

προς εκείνες, που καλύπτονται από άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, αλλά 
παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης) ή επιμετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους, με τις εξής βάσεις 
αναγωγής: 

 
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (ομβρίων, 

ακαθάρτων) από τσιμεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από 
αμιαντοτσιμεντοσωλήνες 

 
   Για εσωτερική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου και για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και μεθόδων 
κατασκευής και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος συμβατικού σωλήνα της αμέσως 
μικρότερης υπάρχουσας στο παρόν Τιμολόγιο εσωτερικής διαμέτρου, με 
βάση το λόγο: 

     DN / DM  
  όπου  DN: Εσωτερική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
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   DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος συμβατικού σωλήνα που 
περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

   
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως 
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 

 
 (2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

αναλόγου 
 
   Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της 

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

     DN / 12 
 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

 
 (3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 
   Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της 

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

 
     ΒN / 240  
                     όπου  ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης  ταινίας σε mm 
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ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
Α.Τ.1: Άρθρο Α-14  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ `Η 

ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1310) 

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

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων,  

 η δαπάνη της εργασίας καθαρισμού της τάφρου και μόρφωσης των πρανών και του 
πυθμένα της ή του ερείσματος,  

 η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισμού και μεταφοράς των παραγομένων 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα έως 
0,30 m. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
 Αριθμητικά:   0,65 € 

 
 

Α.Τ.2: Άρθρο Α-15   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΕΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3,00 m  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1320) 

 
Καθαρισμός οχετού ύψους ή ανοίγματος μέχρι 3.00 m και των τυχόν υπαρχόντων φρεατίων και 
απομάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, με μηχανικά μέσα ή/και χειρονακτικά. Το παρόν 
άρθρο έχει εφαρμογή και σε σωληνωτούς οχετούς μικρών διαμέτρων 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 

 η πρόσθετη δαπάνη λόγω ενδεχομένων δυσχερειών προσέγγισης του εξοπλισμού και 
μέσων,  

 η απασχόληση προσωπικού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, η 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε οποιαδήποτε απόσταση,  

 η απόθεση και διάστρωση αυτών  

 η δαπάνη των πάσης φύσεως μέτρων ασφαλείας.  

 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόθεσης των προϊόντων καθαρισμού κοντά στον οχετό (μετά 
από έγκριση της Υπηρεσίας), η διαμόρφωσή τους θα γίνει έτσι ώστε να αποφευχθούν 
επανεμφράξεις του οχετού.  
 
Θα επιμετρηθεί το μήκος του οχετού μεταξύ των στομίων εισόδου και εξόδου αυτού 
(περιλαμβανομένων των τυχόν φρεατίων). 
 
Για ένα μέτρο μήκους  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:    11,50Ευρω 
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ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 

 
Α.Τ.3: Άρθρο Δ-4  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120) 
 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας 
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή 
της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με 
μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν 
από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:   0,45 Ευρω 

 
 

Α.Τ.4: Άρθρο Ν.Δ-6  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421Β) 

 
Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και 
κατασκευή ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις 
κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

 ο επιμελής καθαρισμός του οδοστρώματος στο κατάστρωμα της οδού καθώς και στα 
πλαϊνά της από φερτά υλικά και τυχόν φυτική γή 

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωσή του   

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

 οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία 
τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των 
προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια 
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προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος. Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος 
ασφαλτομίγματος.  

 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 Αριθμητικά:     83,80 Ευρώ 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

Άρθρο Ε-1  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) 
 

1. Γενικά 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης 
Οχημάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη 
σήμανσης-ασφάλισης της οδού. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα, απολήξεις 
αρχής και πέρατος, οι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήματα 
Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).  
 
Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται με βάση τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

 Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 

 Λειτουργικό πλάτος: 

o κατηγορία W1:  0,60 m 
o κατηγορία W2:  0,80 m 
o κατηγορία W3:  1,00 m 
o κατηγορία W4:  1,30 m 
o κατηγορία W5:  1,70 m 
o κατηγορία W6:  2,10 m 
o κατηγορία W7:  2,50 m 
o κατηγορία W8:  3,50 m 

 Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 

 Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα 

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα 
συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου. 
 
Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη 
οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).  
 
Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και 
διαφορετικής δυναμικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά, θα 
κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης. 
 
Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά τρέχον 
μέτρο τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων στηθαίων με 
προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες 
διαμόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. 
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Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η δαπάνη της 
αντισκωριακής προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 
 
2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος 
 
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να 
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της 
πλευρικής διαμόρφωσης: 
 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο  

 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) 
σύμφωνα με τη μελέτη 

 Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της 
οριογραμμής του οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική 
διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

 
3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή τεχνικών έργων 
 
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να 
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της 
πλευρικής διαμόρφωσης : 
 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη. 

 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 

 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για 
την περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη 

 Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη μελέτη 

 Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την περίπτωση γέφυρας 
ή τοίχου στέψης. 

 Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν προδιαγράφεται 
διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας  

 Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το προβλεπόμενο στην 
εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

 
Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον το σχετικό ΣΑΟ της 
μελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ θα 
περιλαμβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαμόρφωσης του 
κιγκλιδώματος (συρματόσχοινο κλπ), σε σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης. 
 
4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 
 
Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές 
διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά 
παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της νησίδας. 
 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 

 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης με τις επ’ αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη μελέτη 

 Διασφάλιση της ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων κατασκευών 
(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και, με την προϋπόθεση 
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ότι το δομικό πλάτος του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, μεγαλύτερο μέχρι 0,10 
m, σε σχέση με το ΣΑΟ της μελέτης. 

 Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής διατομής της 
μελέτης, μεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραμμής του οδοστρώματος 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης 
αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4, ως εξής : 

 
Άρθρο Ε-1.1  Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που 

τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους 
 

 
Α.Τ.5: Άρθρο Ε-1.1.6 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 

πλάτους W2 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα Πέντε Ευρώ 
Αριθμητικά:    45,00 Ευρώ 

 
 
Α.Τ.6: Άρθρο Ν.Ε-3: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151) 
 
Για την επιμελημένη αποξήλωση στηθαίου ασφαλείας οποιοδήποτε τύπου εγκατεστημένου 
στην περιοχή του έργου, στα τμήματα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και σε χρόνο 
κατάλληλο, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα γίνει με ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, φθορά κλπ των 
εγκατεστημένων στηθαίων, ορθοστατών και λοιπών υλικών σύνδεσης. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για επιμελημένη εργασία  αποσυναρμολόγησης των 
στηθαίων και αφαίρεσης των ορθοστατών με εξόλκευση ή και με βοηθητική περιμετρική 
εκσκαφή, ώστε να είναι σε κατάσταση για να επανατοποθετηθούν, η δαπάνη για τη φόρτωση 
και το στοίβαγμα των αποσυναρμολογημένων υλικών κατά κατηγορίες σε φορτηγό 
αυτοκίνητο και η δαπάνη μεταφοράς τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Κύριο του 
έργου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους στηθαίου ασφαλείας που αποξηλώνεται. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικά):  2,50 
 
 

A.T.7 : Ε-6  ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΔΟΥ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.1) 
 
Tοποθέτηση πλαστικού οριοδείκτη οδού με δύο αντανακλαστικά στοιχεία, κόκκινο και 
αργυρόλευκο, σύμφωνα με την μελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) και την ΕΤΕΠ 
05-04-04-00 ‘’Οριοδείκτες οδού’‘. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των οριοδεικτών,  
 η μεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης,  
 η διάνοιξη οπής πάκτωσης, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του οριοδείκτη,  
 η επαναπλήρωση της οπής με υλικό ανάλογο με την παραπλήσια επιφάνεια της οδού  
 και η συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής. 
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Τιμή ανά εγκατεστημένο πλαστικό οριοδείκτη. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:    11,50€ 

 
Α.Τ.8: Άρθρο Ε-8.2.2 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα 

από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανα-κλαστικών, 
με ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 
περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

  
 η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 

ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από 
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και 
σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποίος καθορίζεται στην συνέχεια), 
η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το 
όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της. 

 η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και 
ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 

 τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα 
γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461. 

 η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, 
κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

 η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης  

 η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού 
(όταν απαιτείται) 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 
 Αριθμητικά:    133,00€ 

 
 
A.T. 9:  Ε-9.1 ινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου 
(ΠΣΠ)’’ 
 

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,  

 η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 

  και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
 

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:  ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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                Αριθμητικά: 53,70€ 
A.T.10:  Ε-9.4 Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου 
(ΠΣΠ)’’ 
 
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,  

 η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 

  και η στερέωσή της επί του ιστού. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της. Με το παρόν άρθρο 

τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 
 

α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,90 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,60 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,65 m 
ε. κυκλικές  διαμέτρου 0,65 m 

 
ΕΥΡΩ       Ολογράφως:  ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

                Αριθμητικά: 53,70€ 
 
 

A.T.11:  Ε-10.2  Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 
 
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: 
thread size R = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολ-
λημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές 
Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της 
κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 
14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για 
την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα). 

 η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και 
διαμέτρου 50 cm 

 η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
    Αριθμητικά:  49,30 
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Άρθρο Ε-15 ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
 

Ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας), προσωρινοί ή μόνιμοι, με λεία την άνω επιφάνεια 
της κεφαλής και με εσοχές για την προσαρμογή των ανακλαστικών στοιχείων, με μορφή, 
διαστάσεις, σήμανση και φωτομετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών στοιχείων σύμφωνα με το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται οι δαπάνες προμηθείας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των 
ανακλαστήρων και της κόλλας δύο συστατικών, χάραξης των σημείων τοποθέτησης στο 
οδόστρωμα, τοπικού καθαρισμό της επιφάνειας και τοποθέτησης και συγκόλλησης των 
ανακλαστήρων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένου ανακλαστήρα. 
 

A.T. 12: Άρθρο Ε-15.2  Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με 
δυο ανακλαστικές επιφάνειες  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6532) 
 

Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος με δύο ανακλαστικές επιφάνειες, 
χρώματος λευκού, κόκκινου ή πορτοκαλί σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης - 
ασφάλισης. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αφαίρεση των ανακλαστήρων από 
το οδόστρωμα, όταν εκλείψει ο λόγος τοποθέτησής τους, μετά από σχετική 
εντολή της Υπηρεσίας. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:   4,90 Ευρώ 

 
 
A.T. 13:  Ε-17.1  Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7788) 
Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, 
μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό 
υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο 
με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και 
φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού 
και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’ 

 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 
 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η 

προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

 η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των 
εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

 ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού 
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  

 η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιμοποιουμένου υλικού  

 η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

 η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την 
πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 Αριθμητικά:    3,80€ 
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ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

A.T. 14: N.5354.1: Διαμόρφωση-ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων οποιουδήποτε ύψους 
και μεγέθους 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354 
 
Για την διαμόρφωση-ανανέωση-κλάδεμα κόμης ή κοπή δέντρων οποιουδήποτε ύψους και 
μεγέθους, οποιασδήποτε μορφολογίας και συνθηκών του περιβάλλοντος χώρου επί: δρόμων, 
νησίδων, ερεισμάτων, παράπλευρων χώρων στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο του νομού. 
 
Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-04-01 και από ειδικευμένο 
προσωπικό κοπής (οι κλαδευτές θα διαθέτουν δίπλωμα αναρρίχησης), τηρούμενων όλων των 
νόμιμων αναγκαίων και ασφαλώς μέσων εργασίας. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται 
αποκλειστικά μόνο παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας του Αναδόχου 
 
Στα δέντρα κατά μήκος οδικών αρτηριών το ελάχιστο ελεύθερο ύψος θα πρέπει να είναι 5.2μ 
από το οδόστρωμα. Το τελικό ύψος των δέντρων δε θα ξεπερνά τα είκοσι (20) μέτρα, ώστε να 
μην καταπίπτουν μεγάλοι κλάδοι εντός του οδοστρώματος και να αυξηθεί η ορατότητα των 
διερχομένων οδηγών καθώς και το ενεργό πλάτος της οδού.  
 
Ο ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση έκθεση με το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, στην 
οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των δέντρων που θα κλαδευτούν, ανά ύψος και ανά ΦΕΑ, 
καθώς και τα είδη κλαδέματος που θα εφαρμοσθούν. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων (γερανοφόρα/καλαθοφόρα/τηλεσκοπικά) και εργαλείων πάσης φύσεως 
(αλυσοπρίονα, σκάλες, τηλεσκοπικά, ζώνες αναρρίχησης, σχοινιά και μικροεργαλεία), η 
επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ      
 Αριθμητικώς  250,00 

 
 

A.T. 15: Ν.Τ.: Χορτοκοπή επί του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5371 

 
Για την: α) κοπή ξυλωδών φυτών, θάμνων, δέντρων, βάτων σε δρόμους, νησίδες, 

πρανή, έρεισμα, παράπλευρους χώρους του Εθνικού & Επαρχιακού Δικτύου της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας, με κατάλληλα μηχανήματα ή/και με εργάτες και β) Για την διαμόρφωση-
ανανέωση-κλάδεμα κόμης ή κοπή δέντρων οποιουδήποτε ύψους και μεγέθους, οποιασδήποτε 
μορφολογίας και συνθηκών του περιβάλλοντος χώρου επί: δρόμων, νησίδων, ερεισμάτων, 
παράπλευρων χώρων στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο του νομού. 

Ο καθαρισμός θα είναι πλήρης στη ζώνη κοπής που ξεκινά από το άκρο της οδού 
(συμπεριλαμβανομένου και του ερείσματος) και εκτείνεται σε μέγιστο πλάτος τεσσάρων μέτρων 
(4) μέτρων για το Επαρχιακό και Εθνικό οδικό δίκτυο του Νομού Φωκίδας. Τοπικά ανάλογα με 
τις εντολές της υπηρεσίας ενδέχεται να αυξομειωθεί το πλάτος καθαρισμού, από το ασφαλτικό 
οδόστρωμα εκατέρωθεν και μέχρι το όριο των ιδιοκτησιών, συμπεριλαμβανομένων και του 
ερείσματος ή της τυχόν ζώνης απαλλοτρίωσης. Στις διασταυρώσεις μπορεί να φτάσει μέχρι και 
τα 8 μ, ενώ όπου υπάρχουν ιδιοκτησίες ή πεζοδρόμια ερείσματα το πλάτος μπορεί να είναι και 
ένα (1) μέτρο. Σε περιπτώσεις νησίδων/κόμβων, ο καθαρισμός θα είναι πλήρης (σε όλο το 
μήκος και πλάτος) της. Στην περίπτωση που υπάρχουν στηθαία ασφαλείας θα γίνεται πλήρης 
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καθαρισμός τους γύρω από τους κατακόρυφους στύλους ώστε να μην υπάρχει κανένα ορατό 
εμπόδιο για τους διερχόμενους οδηγούς. 

Στις περιπτώσεις που σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου (1) από το άκρο της 
οδού ή των υπαρχόντων στηθαίων ασφαλείας υπάρχουν μεγάλα δέντρα θα γίνεται ολική κοπή 
τους για λόγους ασφαλείας των διερχόμενων οδηγών. Τα προϊόντα κοπής θα διατίθενται μετά 
από συνεννόηση με το τοπικό δασαρχείο στους κατοίκους του οικείου οικισμού. Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει κοντά οικισμός θα μεταφέρονται σε πιστοποιημένη μονάδα 
ανακύκλωσης. Επίσης θα γίνεται επιμελής καθαρισμός στο όριο της οδού από: φερτά υλικά, 
χωματισμούς, φυτική γη, σκουπίδια και πάσης φύσεως απορρίμματα που τυχόν βρεθούν μετά 
την απομάκρυνση της βλάστησης. 

Στα δέντρα κατά μήκος οδικών αρτηριών το ελάχιστο ελεύθερο ύψος θα πρέπει να είναι 
5.2μ από το οδόστρωμα. Το τελικό ύψος των δέντρων δε θα ξεπερνά τα είκοσι (20) μέτρα, ώστε 
να μην καταπίπτουν μεγάλοι κλάδοι εντός του οδοστρώματος και να αυξηθεί η ορατότητα των 
διερχομένων οδηγών καθώς και το ενεργό πλάτος της οδού. Ο ανάδοχος θα υποβάλλει προς 
έγκριση έκθεση με το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός 
των δέντρων που θα κλαδευτούν, ανά ύψος και ανά ΦΕΑ, καθώς και τα είδη κλαδέματος που θα 
εφαρμοσθούν. 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις σχετικές 
ΕΤΕΠ 10-06-04-01 και ΕΤΕΠ 1501-10-07-01-00. 

 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί πλημμελής τήρηση των εγκεκριμένων μέτρων 

ασφαλείας ή και πλημμελής καθαρισμός της οδού (σύμφωνα με όσα περιγράφονται 
ανωτέρω καθώς και τις προφορικές εντολές της υπηρεσίας), ή διαπιστωθεί ότι δεν 
γίνεται ορθή περιβαλλοντική διάθεση των προϊόντων κοπής, θα γίνεται πλήρης 
περικοπή της αμοιβής του αναδόχου για την επιφάνεια που διαπιστωθούν τα ανωτέρω 
καθώς και θα εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της ΕΣΥ περί ποινικών 
ρητρών. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

1. Η δαπάνη μελέτης, υλοποίησης, λήψης και τήρησης των απαραίτητων μέτρων 
ασφαλείας και σήμανσης καθώς και το τυχόν απαραίτητο προσωπικό που απαιτείται 
(σημαιοφόροι, ρύθμιση κυκλοφορίας, κλπ..) για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στην ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, τεύχος 7 και την σχετική νομοθεσία  

2. Η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού για την καλή εκτέλεση της 
εργασίας 

3. Η δαπάνη οποιονδήποτε μηχανημάτων χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος (χορτοκοπτικό, 
εκσκαφέας, τσάπα, grader, φορτηγά/με υδραυλικό γερανοβραχίονα, γερανοφόρα, 
καλαθοφόρα, τηλεσκοπικά κλπ)  

4. Η δαπάνη καυσίμων για τα μηχανήματα έργου καθώς και για τα πάσεως φύσεως 
εργαλεία 

5. Η δαπάνη συντήρησης όλων των μηχανημάτων έργου καθώς για τα πάσεως φύσεως 
εργαλεία 

6. Η δαπάνη των απαιτούμενων εργαλείων πάσης φύσεως: μηχανοπρίονα (βενζινοκίνητα ή 
ηλεκτροκίνητα), θρυμματιστές κλάδων, κλαδευτικά συγκροτήματα, κλαδευτήρια, ψαλίδες 
κλαδέματος, πριόνια, χορτοκοπτικά, τηλεσκοπικά, σχοινιά, ζώνες αναρρίχησης, 
μικροεργαλεία, εξοπλισμός ασφαλείας καθώς και τα πλήρη αναλώσιμα αυτών για την 
ορθή εργασία 

7. Η δαπάνη για την επάλειψη των τομών στην περίπτωση μόρφωσης κόμης/κοπής 
δέντρων 
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8. Η δαπάνη για τον καθαρισμό/απολύμανση των μηχανημάτων/εργαλείων που τυχόν 
απαιτηθεί 

9. Η δαπάνη της πλήρης απομάκρυνσης όλων των υλικών που προέκυψαν από την κοπή 
καθώς και τυχόν φερτών υλικών, μπάζων, σκουπιδιών, φυτικής γης και πάσης φύσεων 
απορρίμματα που τυχόν βρεθούν κατά  τον καθαρισμό της οδού 

10. Η δαπάνη μεταφοράς όλων των ανωτέρω προϊόντων κοπής/απορριμάτων σε 
οποιαδήποτε απόσταση και ανακύκλωση τους σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης 
ώστε να γίνει ορθή περιβαλλοντική διάθεση 

11. Η δαπάνη πλήρη καθαρισμού της οδού από οποιοδήποτε προϊόν κοπής ώστε να 
παραδοθεί στην κυκλοφορία για τους διερχόμενους οδηγούς με ασφάλεια. 

12. Το κόστος ανακύκλωσης των προϊόντων κοπής (περιβαλλοντικής διάθεση) πληρώνεται 
ξεχωριστά από το κονδύλι των απολογιστικών 

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και 
τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς 
και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα 
ανωτέρω κατασκευή τους. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά δεν επιμετρούνται 
χωριστά τα παρακάτω 
 

 Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 
 Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της 

εργασίας. 
 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους στο έργο 
 Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
 Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού 
 Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για 

την εκτέλεση των εργασιών 
 Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση 

των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα 
ανακύκλωσης 

 Η πλήρης και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας καθώς και τυχόν διορθωτικών μέτρων 
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τον έλεγχο της υπηρεσίας 

 
Τιμή ανά στρέμμα καθαρισμένου τμήματος οδού (επιφάνεια) 

 
ΕΥΡΩ    Ολογράφως:  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ Ευρώ    
              Αριθμητικώς  350,00 Ευρώ 

 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
  

 

 

Μαρία Φαροπούλου  
Πολ.  Μηχανικός ΤΕ Αβ  

ΕΛΕΧΘΗΚΕ 
Ο Αναπληρωτής 

Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε 
 

 

Ασημάκης Κόκκινος  
Πολ.  Μηχανικός Αβ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Πρ/νος Δ.Τ.Ε. 

 

 

   Χρήστος Δημητρέλος  
     Πολ.  Μηχανικός Αβ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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