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  Γενικοί όροι 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδας των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη της Μελέτης 
κατασκευής του Έργου. 

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 
Έργου. Οι τιµές µονάδας περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα 
µε τα λοιπά Τεύχη.  

Καµία 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 τη δυνατότητα 
χρησιµοποίησης ή µη µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι:     

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατούµενων 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. 

1.1.2 Οι δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσης, ενσωµατούµενων 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 τη σταλία µεταφορικών µέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους 
χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων. 

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

1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (µε ενοικίαση ή αγορά), διαρρύθµισης αυτών, 
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτούµενων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης.  
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1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, αποµάκρυνσής τους 
µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε του εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.  

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

1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, 
εφόσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών 
υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή 
εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτούµενου χώρου, η κατασκευή των 
υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτούµενου κατά 
περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσης, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές 
των πρώτων υλών στη µονάδα και των παραγόµενων 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 κ.λπ. 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 την αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο 
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.  

1.1.8 Τα πάσης φύσης ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα 
µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως 
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.. 

1.1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και 
τη λήψη των απαιτούµενων 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. 

1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσης 
«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.).  

1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κύριου και βοηθητικού µηχανικού 
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή 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 στο χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε 
αιτία, οι πάσης φύσης σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου 
του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (αν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο. 

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

1.1.12 Οι δαπάνες προµήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και 
τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, 
ορυχείων κ.λπ, πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται 
ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 
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Περιλαµβάνονται δαπάνες πλύσης, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται 
στις προβλεπόµενες από τη Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων και των λοιπών όρων δηµοπράτησης.  

1.1.13 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) Στη 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, ∆.Ε.Η., ∆.Ε.Υ.Α. κ.λπ.). 
δ) Στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις, λόγω των ως άνω εµποδίων.    
ε) Στη διενέργεια των απαιτούµενων 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) Στη 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 κ.λπ.).     

1.1.14 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, 
όπως για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 
ενηµέρωση του κοινού, τη σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην 
εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαίτερα), την προσωρινή 
διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κ.λπ. 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. 

1.1.15 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 φύσης επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο.  

1.1.16 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού 
και απαλλαγµένου από τα ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λπ., καθώς και οι 
δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους 
ορίζεται.  

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

1.1.18 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, 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 τη διατήρησή τους.  

1.1.19 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 
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αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση φθορών και ζηµιών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 
όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.  

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

1.1.21 Οι πάσης φύσης δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που 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, 
περιβαλλοντική αποκατάσταση µετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Έργου), καθώς και οι 
δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων 
προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών 
αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και τελική διαµόρφωση 
των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών), σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους.  

1.1.22 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούµενων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες 
Επιχειρήσεις, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός 
αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη της µελέτης του έργου.  

1.1.23 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 
αναδόχου στο Έργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές 
µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα 
τεύχη της µελέτης του έργου. 

1.1.24 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 ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση.  
2) Θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δε λάβει µέτρα για 
να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

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

1.2 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των λογαριασµών του Ανάδοχου βαρύνει τον Κύριο 
του Έργου.  

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

∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης όµβριων και ακάθαρτων από 
σκυρόδεµα, PVC, GPR κ.λπ. 

Για ονοµαστική διάµετρο DΝ χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα 
υποάρθρα των αντίστοιχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 
κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου 
σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το 
λόγο:  DΝ /DΜ , όπου, DΝ, είναι η ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα και DΜ, 
είναι η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. Αν δεν 
υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DΜ θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα 
διάµετρος. 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 
Τιµολογίου. 
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ΟΜΑ∆Α Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
Άρθρο 1ο: 
 
ΣΤ 2        Άρδευση χλοοτάπητα 
ΣΤ 2.2.5  Άρδευση χλοοτάπητα µε εκτοξευτήρες (αυτοµατοποιηµένο σύστηµα) 
Άρδευση χλοοτάπητα µε εκτοξευτήρες αυτοµατοποιηµένου συστήµατος σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαµβάνεται ο προγραµµατισµός, ο έλεγχος 
του ποτίσµατος και η συντήρηση του δικτύου άρδευσης. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5522 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 1,90  
                                  (Ολογράφως): ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά 
 
Άρθρο 2ο: 
 
ΣΤ 2        Άρδευση χλοοτάπητα 
ΣΤ 2.2.6  Άρδευση χλοοτάπητα µε εκτοξευτήρες (µη αυτοµατοποιηµένο σύστηµα) 
Άρδευση χλοοτάπητα µε εκτοξευτήρες µή αυτοµατοποιηµένου συστήµατος σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαµβάνεται το άνοιγµα και κλείσιµο των 
βανών, ο έλεγχος του ποτίσµατος και η συντήρηση του δικτύου άρδευσης. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5522 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 3,50  
                                  (Ολογράφως): τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
 
Άρθρο 3ο: 
 
ΣΤ 3    Λιπάνσεις. 
ΣΤ 3.4 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5540 
Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-
00. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και  µεταφορά του λιπάσµατος επί τόπου του 
έργου και η οµοιόµορφη διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα µε τα χέρια. 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.). 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 22,50  
                                  (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
 
Άρθρο 4ο: 
 
ΣΤ 4.1     ∆ιαµόρφωση - ανανέωση κόµης ή κοπή µικρών δένδρων. 
ΣΤ 4.1.1  ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι 4m. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 
∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους µέχρι 4 m, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται  καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των 
προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.). 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 17,50  
                                  (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά  

 
Άρθρο 5ο: 
 
ΣΤ 4.1     ∆ιαµόρφωση - ανανέωση κόµης ή κοπή µικρών δένδρων. 
ΣΤ 4.1.2  Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων ύψους µέχρι 4m. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 
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Ανανέωση κόµης (σκελετοκλάδεµα)  δέντρου ύψους µέχρι 4 m σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών 
καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 18,00  
                                  (Ολογράφως): δέκα οχτώ ευρώ  
 
Άρθρο 6ο: 

 
ΣΤ 4.2     Ανανέωση κόµης ή κοπή µεσαίων δένδρων. 
ΣΤ 4.2.1  Ανανέωση κόµης δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8m. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 
Ανανέωση κόµης (σκελετοκλάδεµα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 µέχρι 8 m σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών 
καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) . 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 50,00  
                                  (Ολογράφως): πενήντα ευρώ  

 
Άρθρο 7ο: 

 
ΣΤ 4.2     Ανανέωση κόµης ή κοπή µεσαίων δένδρων. 
ΣΤ 4.2.2  ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8m. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 
∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους από 4 µέχρι 8 m σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και  την 
ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης 
των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) . 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 40,00  
                                  (Ολογράφως): σαράντα ευρώ  

 
Άρθρο 8ο: 

 
ΣΤ 4.3     Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δέντρων  
ΣΤ 4.3.1  Μεγάλων δέντρων ύψους 8 – 12m σε πλατείες, πάρκα κ.λπ. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 
Κλάδέµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, 
ερείσµατα και παράπλευρους χώρους οδών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, 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.) . 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 135,00  
                                  (Ολογράφως): εκατό τριάντα πέντε ευρώ  
 
Άρθρο 9ο: 

 
ΣΤ 4.3     Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δέντρων  
ΣΤ 4.3.3  Μεγάλων δένδρων ύψους 12-16m σε πλατείες, πάρκα κλπ. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 
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Κλάδέµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, 
ερείσµατα και παράπλευρους χώρους οδών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, 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.) 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 200,00  
                                  (Ολογράφως): διακόσια ευρώ  
 
Άρθρο 10ο: 
 
ΣΤ 4.5 Κλάδεµα θάµνων. 
Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, 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. 
 
ΣΤ 4.5.1 Ανανέωση – διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων ύψους έως 1,70m. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5353 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) . 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 1,20  
                                  (Ολογράφως): ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 
 
Άρθρο 11ο: 

 
ΣΤ 4.5.2  Ανανέωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων ύψους πάνω από 1,70m. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5353 
Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, 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.). 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 5,50  
                                  (Ολογράφως): πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 
 
Άρθρο 12ο: 

 
ΣΤ 4.6 ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5352 
∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα, σύµφωνα µε την  φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-
04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, µηχανηµάτων, εξοπλισµού και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των 
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι 
αρµόδιες Αρχές. 
 
ΣΤ 4.6.2 ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µ). 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 0,50  
                                  (Ολογράφως): πενήντα λεπτά 
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Άρθρο 13ο: 
 
ΣΤ 4.8 Κούρεµα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών. 
ΣΤ 4.8.1 Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5530 
Κούρεµα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, µε χλοοκοπτική µηχανή συµπεριλαµβανοµένης και της 
αποµάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόµενο χώρο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το 
κούρεµα, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03. 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.). 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 55,00  
                                  (Ολογράφως): πενήντα πέντε ευρώ 
 
Άρθρο 14ο: 
 
ΣΤ        Φυτοπροστασία 
ΣΤ 5.2  Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4m 
Καταπολέµηση ασθενειών µε προληπτική ή θεραπευτική εφαρµογή εγκεκριµένων χηµικών ή 
βιολογικών µυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασµάτων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων, των εργαλείων και των σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5362 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 0,80  
                                  (Ολογράφως): µηδέν ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 
 
Άρθρο 15ο: 
 
ΣΤ        Βοτάνισµα χώρου φυτών για την καταπολέµηση ζιζανίων 
ΣΤ 6.1  Βοτάνισµα µε τα χέρια. 
Εκρίζωση µε τσάπα των ζιζανίων µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί,  
αποµάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. Περιλαµβάνονται όλες 
απαιτούµενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για 
την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-
00. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5551 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 180,00  
                                  (Ολογράφως): εκατό ογδόντα ευρώ 
 
Άρθρο 16ο: 
 
ΣΤ        Βοτάνισµα χώρου φυτών για την καταπολέµηση ζιζανίων 
ΣΤ 6.2  Καταπολέµηση ζιζανίων µε ζιζανιοκτόνα. 
Καταπολέµηση ζιζανίων σε χώρους φυτών µε χρήση ζιζανιοκτόνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαµβάνεται η εφαρµογή ζιζανιοκτόνων στο έδαφος µεταξύ 
των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση των αποξηραµένων ζιζανίων 
από τον χώρο του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, καθώς και η σήµανση και 
η λήψη µέτρων προστασίας. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5552 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 55,00  
                                  (Ολογράφως): πενήντα πέντε ευρώ 
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Άρθρο 17ο: 
 
ΣΤ 8        Καθαρισµοί 
ΣΤ 8.1.1  Καθαρισµός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους. 
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.), αποµάκρυνσή τους 
από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5390 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 20,00  
                                  (Ολογράφως): είκοσι ευρώ 
 
Άρθρο 18ο: 
 
Ζ 1     Κόψιµο και εκρίζωση θάµνων  
Ζ 1.2  Κόψιµο – εκρίζωση µεµονωµένου θάµνου µε ύψος έως 1,5m. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5352 
Κόψιµο και εκρίζωση θάµνων µπορντούρας ή µεµονωµένων θάµνων µε µηχανικά µέσα, µε τον 
τεµαχισµό σε µικρότερα τµήµατα, την εκρίζωση του υπόγειου τµήµατος των θάµνων µε εκσκαφέα 
και την αποµάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο σε 
τοποθεσία που επιτρέπεται, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και 
εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή µονάδας: ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 2,00  
                                  (Ολογράφως): δύο ευρώ 
 
 
 
 
 
 

    

Καβάλα   24 -  5  - 2017 Καβάλα   24   -  5 - 2017 Καβάλα   24   -  5  - 2017 
 Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 Τ.∆.Π. ∆.Τ.Ε. 
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