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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες 
που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

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

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

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων 
και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η 
μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, 
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
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 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. 
οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

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

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 
ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων 
οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού 
προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού 
που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων 
κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, 
οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 
παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των 
υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου. 

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

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 
ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., 
καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής 
τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 
σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
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1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι 
επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι 
πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου 
του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το 
Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 
(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

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

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

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους 
για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα 
ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 
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χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την 
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

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

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

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

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται 
τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών 
στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών 
και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, 
δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την 
διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών 
κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. 
μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που 
οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

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

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

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

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

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

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

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

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

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

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

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
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  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών 
που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα 
του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 
παράδειγμα: 

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

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για 
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως 
μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 
παρόν Τιμολόγιο. 

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

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

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

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

ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

 

Α.Τ. 1:  

 
4.02 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα  

 
 

Kαθαρισμοί κοίτης ποταμων ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ χαλαρά υλικά με 
χρήση χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινουμένων στις 
όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ  ή παρουσία υδάτων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων".  
 

Άρθρο  4.02.01.Ν   Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 
   

       Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054 
 
Εργασία καθαρισμού κοίτης υδατορεμάτων από φερτά υλικά, απορρίμματα, βλάστηση, δέντρα 
κλπ καθαρισμού αναχωμάτων και εκβάθυνση-διαπλάτυνση κοιτών ποταμών με τη χρήση 
μηχανικού εξοπλισμού και την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ή την φόρτωση 
των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Η εργασία καθαρισμού αφορά τον πλήρη καθαρισμό της υφιστάμενης κοίτης του υδατορέματος, 
με απομάκρυνση τοπικών προσχώσεων φερτών υλικών,  στερεομεταφορών, προς 
αποκατάσταση της βαθιάς κοίτης. Οι εν λόγω καθαρισμοί αφορούν το σύνολο του χώρου που 
διαμορφώνει ένα υδατόρεμα, δηλαδή την κοίτη, τα πρανή και εν γένει τη γραμμή πλημμύρας. Σε 
περίπτωση εμφανούς μείωσης της κοίτης λόγω  αυτοφυών, προσχώσεων, αποθέσεων, 
απορριμμάτων κλπ, προβλέπεται η πλήρη απομάκρυνσή τους και η αποκατάσταση του εύρους 
της κοίτης στην πρότερη κατάσταση, καθ υπόδειξη της υπηρεσίας. 
 
Πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνει υπόδειξη από την υπηρεσία της έκτασης προς 
καθαρισμό που θα πληρωθεί με το παρόν άρθρο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φέρει 
τοπογραφική αποτύπωση της εν λόγω περιοχής βάση της οποίας θα πληρωθεί σε στρέμματα 
με την τιμή του εν λόγω άρθρου.  
 
Για να γίνει πληρωμή της επιμετρημένης επιφάνειας με το παρόν άρθρο, θα γίνει αξιολόγηση 
του τελικού αποτελέσματος, είτε οπτικά είτε με την χρήση τοπογραφικών αποτυπώσεων από τον 
ανάδοχο που θα δείχνουν την κατά μήκος επίκληση του χειμάρρου για την ομαλή ροή του. Στην 
περίπτωση που δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες της επίβλεψης για τον καθαρισμό της εν 
λόγω επιφάνειας, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πληρώσει αποσπασματικά τις εν λόγω 
εργασίες ή να απορρίψει τον καθαρισμό της εν λόγω επιφάνειας από την επιμέτρηση. 
 
Τα δένδρα που θα αποξηλώνονται θα  τεμαχίζονται σε συνεργασία με το Δασαρχείο Άμφισσας 
θα διατίθενται , σε οιαδήποτε υποδειχθείσα απόσταση - σύμφωνα με την με την Εγκ 
ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/81818/2774/2022. Την ευθύνη επικοινωνίας με το Δασαρχείο και τις συναρμόδιες 
υπηρεσίες, έχει ο Ανάδοχος και η έγκριση ξύλευσης/υλοτόμησης θα πρέπει να λαμβάνεται προ 
της έναρξης εκάστης εργασίας με ευθύνη του. Όμοια με ευθύνη του Αναδόχου θα τηρούνται και 
τα μέτρα απολύμανσης και προστασίας από φυτοπαθογόνα για όλα τα στάδια εργασιών. 
 
Λόγοι απόρριψης της επιμετρημένης επιφάνειας θεωρούνται: η μη ορθή τήρηση της 
υποχρέωσης για ανακύκλωση των περισσευούμενων υλικών, η μη πλήρης μεταφορά των 
δέντρων στον οικείο Δήμο, η μη ορθή παράπλευρη απόθεση & διαμόρφωση και συμπίεση των 
προϊόντων εκσκαφής, η μη τήρηση μέτρων προστασίας, καθώς και η ορθή τήρηση των 
εργασιών όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:  
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η επιμέτρηση της επιφάνειας που θα καθαριστεί στην περιοχή έργου με τοπογραφικό 
διάγραμμα που θα συντάξει ο ανάδοχος και θα υποβάλλει προς έγκριση στην υπηρεσία.  

 η κοπή όλης της επιφανειακής βλάστησης (δέντρα, θάμνοι, κλπ), οποιασδήποτε 
μορφής/μεγέθους/ύψους εντός της κοίτης του ποταμού. 

  η επεξεργασία, φόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των επιφανειακών 
προϊόντων κοπής (κυρίως κορμοί δέντρων) σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον οικείο Δήμο σε 
συνεργασία με το τοπικό Δασαρχείο , για να γίνει διάθεση τους στην τοπική κοινωνία. 

 η εκσκαφή στην περιοχή του έργου για την προσεκτική αφαίρεση, μεταφορά και 
τοποθέτηση σε οποιαδήποτε απόσταση, του ριζικού συστήματος των δέντρων εντός της κοίτης 
του ποταμού/χειμάρρου σε περιοχές που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. 

 η φόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση όσων προϊόντων κοπής (φύλλα, 
θάμνοι, κλαδιά, κλπ),  δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την θωράκιση του χειμάρρου 
καθώς και σκουπιδιών, μπάζων, φερτών υλικών κλπ, σε μονάδα ανακύκλωσης επιλογής του 
αναδόχου. 

 ο πλήρης καθαρισμός της κοίτης του χειμάρρου από φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ 
χαλαρά υλικά με χρήση χειρωνακτικών ή και χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, 
φορτωτών, προωθητών, φορτηγών, χορτοκοπτικών κλπ), κινουμένων στις όχθες ή/και την 
κοίτη, εν ξηρώ  ή παρουσία υδάτων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 
"Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων", σε όσο 
βάθος απαιτηθεί ώστε να υπάρχει ομαλή ροή της κοίτης του ποταμού/χειμάρρου από τα ανάντη 
προς τα κατάντη και στην μέση του πλάτους του. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος θα μεριμνήσει 
στην λήψη τοπογραφικών στοιχείων που να διασφαλίζουν το σκοπό αυτό. 

 η παράπλευρη απόθεση/τοποθέτηση των προϊόντων εκσκαφής στα πρανή του 
ποταμού/χειμάρρου για την θωράκιση τους. 

 η κατασκευή συμπιεσμένων αναχωμάτων. 

 η διαλογή των απορριπτέων/ενσωματουμενων υλικών 

 η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής για την θωράκιση της κοίτης του χειμάρρου/ποταμού, 
η φόρτωση τους και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση εντός της κοίτης του 
χειμάρρου/ποταμού. 

 η φόρτωση και μεταφορά των περισσευούμενων προϊόντων εκσκαφής που δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την θωράκιση του χειμάρρου σε τεχνικά έργα, σε οποιαδήποτε 
απόσταση σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και τις υποδείξεις της οικίας Κτηματικής 
Υπηρεσίας του Δημοσίου για συσσώρευση/χρησιμοποίηση των αδρανών/υλικών προς δημόσια 
δημοπρασία. 

 η ογκομέτρηση των περισσευούμενων προϊόντων εκσκαφής και η παράδοση στην 
υπηρεσία των αναλυτικών επιμετρήσεων.  

 η σήμανση/ασφάλιση & οργάνωση του προσωρινού εργοταξίου, με την λήψη των 
αναγκαίων αδειοδοτήσεων 

 η  κατασκευή ασφαλών προβάσεων, η εργασία εκσκαφής σε οιαδήποτε θέση και βάθος, η 
επιβάρυνση για παρουσία στάσιμων ή ρεόντων υδάτων, η αποκατάσταση στην προτερη 
κατασταση των προσωρινων χωματουργικών διαμορφώσεων 
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Τιμή ανά στρέμμα, βάση τοπογραφικού διαγράμματος, πλήρης καθαρισμένης περιοχής κοίτης 
χειμάρρων/ποταμών 

 ΕΥΡΩ     Ολογράφως: OKTAΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ  

  Αριθμητικά: 800,00€ 

 

Α.Τ.2 :  
 

 Άρθρο Ν.Τ.3   ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΦΥΤΩΝ    
                                                            Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6053 

 
Καθαρισμός από ανεπιθύμητα αυτοφυή φυτά και αναβλαστήματα υπάρχοντος φυσικού εδάφους . 
Περιλαμβάνεται η επιφάνεια κοίτης οποιασδήποτε διατομής σε υδατόρεμα, τα πρανή, όχθες, 
υδραύλακες ορθογωνικής ή άλλης μορφής διατομής - οποιασδήποτε μεγέθους και διαμόρφωσης, 
τεχνικά συνοδά έργα και παρόδιες κοινόχρηστες εκτάσεις, κοινόχρηστες οδοί και τα πρανή αυτών, 
όπου θα εκτελεσθεί με μηχανικά μέσα ή/και εργαλεία χειρός ή/και χειρονακτική υποβοήθηση, 
χημική ζιζανιοκτονία μετά της μεταφοράς των εργαλείων/μέσων καθώς και των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε θέση ή απόσταση και υψόμετρο υποδειχθεί. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η δαπάνη διαμόρφωσης προσπέλασης, μεταφοράς -προσέγγισης και χρήσης μηχανικών 
μέσων,  

 η δαπάνη της προμήθειας των αναγκαίων μέσων και συστημάτων, χορτοκοπτικά, 
ψεκαστικά εργαλεία και μέσα, ύλες, εξαρτήματα, χημικές ουσίες κ.λ.π. καθώς και η 
απομάκρυνση της παράπλευρης αυτοφυούς βλάστησης. Στις χημικές ουσίες προβλέπονται 
και περιλαμβάνονται το προτεινόμενο ζιζανιοκτόνο και το προσκολλητικό στις προτεινόμενες 
δόσεις , καθώς και η αναγκαία ποσότητα ύδατος για την ανάμειξη των χημικών. Η εφαρμογή 
των χημικών προβλέπεται σε πρόσφατα χορτοκομμένα αυτοφυή φυτά ή θάμνους 

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

 η λήψη και η τήρηση των αναγκαίων μέσων και μέτρων προφύλαξης του προσωπικού, των 
μέσων, των εργαλείων και του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνονται τόσο τα αναγκαία ΜΑΠ όσο 
και τα αναγκαία και κατάλληλα εργαλεία ψεκασμών. Τέλος με ευθύνη του αναδόχου θα 
τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία καθαρισμών εργαλείων και μέσων και αποθήκευσης των 
υπολειμμάτων των χημικών.  

 η όδευση , η κατασκευή προσβάσεων, η αποκατάσταση των παρεμβάσεων στην πρότερη 
κατάσταση 

 η οποιαδήποτε αναγκαία σήμανση της περιοχής επέμβασης 
 

Τιμή ανά στρέμμα, βάση τοπογραφικού διαγράμματος, πλήρης καθαρισμένης/απαλλαγμένης 
περιοχής/έκτασης 

 
     ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΠΕΝΗΝΤΑΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ   

                Αριθμητικά:  55,00 € 
 

 

Α.Τ.3: 

 
Αρθρο 4.03.Ν Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054 
 

Καθαρισμοί κοιτών τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές κλπ) χωρίς 
αφαίρεση εδαφικού υλικού, με χρήση καταλλήλου προς τούτο εξοπλισμού. Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η προσωρινή απόθεση των προϊόντων καθαρισμού στην όχθη, προκειμένου να 
αποστραγγισθούν και να αποξηρανθούν, και στην συνέχεια η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου με 



12 

ΥΑ Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων - ΦΕΚ Β’ 1746/19-05-2017 

μηχανικά μέσα και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση, σε 
θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές, ή προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς 
όρους του έργου. Περιλαμβάνεται η σταλία , η όδευση, η κατασκευή προσβάσεων, η 
αποκατάσταση των παρεμβάσεων στην πρότερη κατάσταση, η φόρτωση, η μεταφορά σε 
οιαδήποτε αναγκαία θέση, η απόθεση των απορ/πτεων υλικών και η διαμόρφωσή τους, καθώς 
και η σήμανση  και ασφάλιση των περιοχών εργασίας. 
 
 

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου 
μεγαλύτερης από 80 cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα . 
 

Τιμή ανά στρέμμα  (στρ.) πλήρως ολοκληρωθέντος καθαρισμού, σύμφωνα με την μελέτη  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

  Αριθμητικώς:  550,00€ 
 

 

Α.Τ.4: 

 
8.04.   Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών 

 

Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου 
του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την 
μελέτη θέσεις με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων.  
 

Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι επιμετρώνται προς πληρωμή 
και πάχη λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη. 
 
Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται ιδιαιτέρως με 
βάση το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

 
Αρθρο 8.04.03.Ν  Με λίθους λατομείου βάρους 70 - 150 kg   

 

                Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6158 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  

  Αριθμητικώς:  18,00€ 

 
 
Α.Τ.7: 
 

 
Αρθρο N.ΣΤ.4.3.8 Κοπή δένδρων οποιουδήποτε ύψους και μεγέθους 

    
   Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054 

 

 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για την κοπή δέντρων οποιουδήποτε ύψους και μεγέθους, 
οποιασδήποτε μορφολογίας και συνθηκών του περιβάλλοντος χώρου επί: δρόμων, νησίδων, 
ερεισμάτων, παράπλευρων χώρων στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της ΠΕ Φωκίδας καθώς 
και εντός της κοίτης ποταμών/χειμάρρων. 
 
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 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
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 η κοπή δέντρων οποιασδήποτε μορφής/μεγέθους/ύψους με οποιοδήποτε εξοπλισμό 

 η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού/μηχανημάτων 
(γερανοφόρα/καλαθοφόρα/τηλεσκοπικά) και εργαλείων πάσης φύσεως (αλυσοπρίονα, σκάλες, 
τηλεσκοπικά, ζώνες αναρρίχησης, σχοινιά και μικροεργαλεία), 

 η εκσκαφή για την προσεκτική αφαίρεση, μεταφορά και τοποθέτηση σε οποιαδήποτε 
απόσταση, του ριζικού συστήματος των δέντρων σε περιοχές που θα υποδειχθούν από την 
επίβλεψη, είτε σε μονάδα ανακύκλωσης επιλογής του αναδόχου είτε για την προστασία πρανών 
σε χείμαρρους/ποταμούς 

 η επεξεργασία, φόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των κορμών δέντρων  
σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον οικείο Δήμο σε συνεργασία με το τοπικό Δασαρχείο για να 
γίνει διάθεση τους στην τοπική κοινωνία 

 η φόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση όσων προϊόντων κοπής (φύλλα, 
θάμνοι, κλαδιά, κλπ), σε μονάδα ανακύκλωσης επιλογής του αναδόχου 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ      
 Αριθμητικώς:  40,00€ 

 

 

 

 

 

 

Αμφισσα, 18/1/2023 Άμφισσα, 18/1/2023 Άμφισσα, 18/1/2023 

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Η α.Πρ/νη ΤΔΠ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο α.Δ/ντής ΔΤΕ  

α/α 
   

Α.ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ 
Α-Μ Αβ 

Α.ΚΟΥΤΣΟΥ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αβ 

Α.ΚΟΥΤΣΟΥ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αβ 
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