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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

     Η παρούσα μελέτη συντάσσεται στα πλαίσια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού
του έτους 2017 και  αφορά εργασίες που θα εκτελεστούν σε ερείσματα οδών στο
Δήμο Χαλκιδέων.
     Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

 Καθαρισμός  ερεισμάτων  οδών   με  χρήση  βενζινοκίνητου  χορτοκοπτικού
πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες, ερείσματα οδικών αξόνων, πρανή.
Απομάκρυνση  των   προϊόντων  του  βοτανίσματος  και  απόρριψή  τους  σε
χώρους που επιτρέπεται.

 Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κ.λ.π.)
και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται

 Κοπή παρόδιας ξηλώδους βλάστησης.
.

   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών είναι 70.000€ με το Φ.Π.Α.  
εγγεγραμμένη στο Κ.Α. 35.6262-0019   του προϋπολογισμού του έτους 2017.

        

Η Συντάξασα

Τσαμίτα Παναγιώτα 

Γεωπόνος ΠΕ9/A’

Ο Αν.Δ/ντής

Γεωτεχνικών Υπηρεσιών

Κρινής Γεώργιος

Γεωπόνος ΠΕ9/A΄

΄



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.Τ.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΜΟΝΑ
ΔΑ

ΤΙΜ. 
ΜΟΝ ΠΟΣ/ΤΑ ΜΕΡ. ΣΥΝ

1

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο μηχανημα πεζού 
χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και 
ερείσματα οδικών ξόνων στρέμα 50,00 € 800 40.000,00 €

2
Καθαρισμός χώρου φυτών. Καθαρισμός χώρου
φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα στρέμα 15,00 € 800 12.000,00 €

3
Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με 
μηχανήματα και εργάτες στρέμα 100,00 € 44,51 4.451,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 56.451,00 €

ΦΠΑ 24% 13.549,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70.000,00 €

    Η Συντάξασα                                                                                   Ο Αν. Δ/ντής 
                                                                                                     Γεωτεχνικών Υπηρεσιών                      

Τσαμίτα Παναγιώτα                                                                    Κρινής Γεώργιος
   Γεωπόνος ΠΕ9/Α’                                                                     Γεωπόνος ΠΕ9/Α 



1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Aντικείμενο  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.

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου είναι εκ του εμπορίου και
αναφέρονται  σε  μονάδες  πλήρως  περαιωμένων  εργασιών,  όπως
περιγράφονται  αναλυτικά  παρακάτω,  οι  οποίες  θα εκτελεστούν στην
περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων. 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,  στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος
Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα κάτωθι:

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

1.1.2 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  λοιπων  υλικών,  καθώς  και  οι  δαπάνες
απόθεσης σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη
των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων.

1.1.3 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 κλπ),  νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά



τις  νυκτερινές  ώρες  και  τιμολογούνται  ιδιαιτέρως)  κλπ,  του  πάσης
φύσεως  προσωπικού  (επιστημονικού,  εργατοτεχνικού  όλων  των
ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχημάτων και μηχανημάτων,  τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή
αλλοδαπού που 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 απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα
με τους όρους δημοπράτησης.

 

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

1.1.6 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  κλπ, καθώς και  οι  δαπάνες των μέτρων
προστασίας  των  έργων  σε  κάθε  φάση  της  κατασκευής  τους
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα,
σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.1.7 Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  του  κυρίου  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 στον χώρο του έργου, οι
ημεραργίες  για  οποιαδήποτε  αιτία,  οι  πάσης  φύσεως  σταλίες  και
καθυστερήσεις  (που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  Κυρίου  του
Εργου),  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.

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

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (δίκτυα Ο.Κ.Ω.
κλπ.), 

(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
κλπ.), 

(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, 

(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.).

1.1.9 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 απαιραίτητο 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  χώρων  εκτέλεσης
εργασιών,  την  ενημέρωση  του  κοινού,  την  σήμανση  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.



1.1.10 Οι  δαπάνες  των  πάσης  φύσεως  τοπογραφικών  εργασιών  (που
απαιτούνται  για  την  χάραξη  των  επιμέρους στοιχείων του  έργου,  οι
δαπάνες  σύνταξης  μελετών  εφαρμογής  (για  την  προσαρμογή  των
στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους,
υφιστάμενες κατασκευές κ.ο.κ.).

1.1.11 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 επρόσωπο της
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών  που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς
έλεγχο.

 

1.1.12 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του
χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο
αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. 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.

1.1.13 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων
και ευρεσι-τεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την
εκτέλεση των εργασιών.

1.1.14 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.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.1.15 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
Εργου.

1.1.16 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 του εξοπλισμού του Αναδόχου (που οφείλονται σε αμέλεια,
απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της
Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.



1.1.17 Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται
για  την  ασφαλή  διακίνηση  εξοπλισμού  και  υλικών   κατασκευής  του
Εργου  (κατασκευή  των  οδών  ή  βελτίωση  υπαρχουσών,  σήμανση,
συντήρηση, περιβαλλοντική αποκατάσταση μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών κατασκευής του Εργου), 

1.1.18 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από
την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Εργο μέχρι και την παραλαβή του
Εργου,  όπως  αυτά  καθορίζονται  στις  σχετικές  μελέτες  και  τους
περιβαλλοντικούς  όρους,  εκτός  αν  προβλέπεται  ιδιάτερη  πληρωμή
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.19 Οι  δαπάνες  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  και  κατάρτισης  του
συμφωνητικού   και  γενικά  όλες  οι  υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που
βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται  στους υπόλοιπους
όρους δημοπράτησης του Εργου.

1.1.20 Οι  δαπάνες  λήψης  μέτρων  για  την  εξασφάλιση  της  συνεχούς  και
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου
δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης,
τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την
εκτέλεση των εργασιών.

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

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1  Η  επιμέτρηση  των  εργασιών  γίνεται  είτε  βάσει  των  σχεδίων  των
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει 
μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και
πινάκων, λαμβανομένων υπόψη 
των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά
την κρίση της, προκειμένου να 
επιβεβαιώσει  την  ορθότητα  των  επιμετρητικών  στοιχείων  που  υποβάλει  ο
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και
προσωπικό για την υποστήριξη 
της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 



2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται  βάσει  της πραγματικής ποσότητας
κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως 
ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας,
όπως αυτή καθορίζεται στο 
παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 
2.1.4  Ειδικότερα  για  κάθε  εργασία,  ο  τρόπος  και  η  μονάδα  επιμέτρησης,
καθώς και ο τρόπος πληρωμής 
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
και των επί μέρους εργασιών του 
παρόντος Τιμολογίου. 
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου,
που αναφέρεται σε μια τιμή 
μονάδας,  ορίζει  ότι  η  εν  λόγω  τιμή  αποτελεί  πλήρη  αποζημίωση  για  την
ολοκλήρωση των εργασιών του 
συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται
ούτε θα πληρώνονται στο 
πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 
2.1.6  Στη  περίπτωση  οποιασδήποτε  διαφωνίας  με  τον  συνοπτικό  πίνακα
τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΤ. 1    Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο μηχάνημα πεζού χειριστή σε 
διαχωριστικές    νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων

Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή σε 
διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των 
ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν 
φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που 
προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψη τους σε χώρους που 
επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας. Περιλαμβάνονται 
όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των 
εργαλείων που απαιτούνται.   

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):   50.00
                                                  (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ

ΑΤ. 2    Καθαρισμός χώρου φυτών. Καθαρισμός χώρου φυτών σε 
διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων



Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κ.λ.π.), 
απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψη 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.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):   15,00
                                                  (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

ΑΤ. 3  Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και 
εργάτες

Κοπή ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας, με κατάλληλα 
μηχανήματα ή/και εργάτες σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη. 
Περιλαμβάνεται η κοπή όλων των ξυλωδών φυτών (Αείλανθος, Νικοτιάνα, 
Καλάμια κ.λ.π.) και βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και την κατακόρυφη
σήμανση της οδού με χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων που προσαρμόζονται 
σε ελκυστήρα ή με εργάτες και εργαλεία, η απομάκρυνση από τους χώρους 
του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από την κοπή και η απόρριψη 
τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):   100,00
                                                  (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟ

                                                               Χαλκίδα, Ιανουάριος 2017

Η Συντάξασα

Τσαμίτα Παναγιώτα
Γεωπόνος ΠΕ9/A’

Ο   αν. Δ/ντής
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών

Κρινής Γεώργιος
                 Γεωπόνος ΠΕ9/A’



1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Aντικείμενο  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.

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου είναι εκ του εμπορίου και
αναφέρονται  σε  μονάδες  πλήρως  περαιωμένων  εργασιών,  όπως
περιγράφονται  αναλυτικά  παρακάτω,  οι  οποίες  θα εκτελεστούν στην
περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων. 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,  στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος
Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα κάτωθι:

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

1.1.2 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  λοιπων  υλικών,  καθώς  και  οι  δαπάνες
απόθεσης σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη
των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων.

1.1.3 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 κλπ),  νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά



τις  νυκτερινές  ώρες  και  τιμολογούνται  ιδιαιτέρως)  κλπ,  του  πάσης
φύσεως  προσωπικού  (επιστημονικού,  εργατοτεχνικού  όλων  των
ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχημάτων και μηχανημάτων,  τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή
αλλοδαπού που 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 απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα
με τους όρους δημοπράτησης.

 

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

1.1.6 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  κλπ, καθώς και  οι  δαπάνες των μέτρων
προστασίας  των  έργων  σε  κάθε  φάση  της  κατασκευής  τους
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα,
σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.1.7 Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  του  κυρίου  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 στον χώρο του έργου, οι
ημεραργίες  για  οποιαδήποτε  αιτία,  οι  πάσης  φύσεως  σταλίες  και
καθυστερήσεις  (που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  Κυρίου  του
Εργου),  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.

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

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (δίκτυα Ο.Κ.Ω.
κλπ.), 

(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
κλπ.), 

(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, 

(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.).

1.1.9 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 απαιραίτητο 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  χώρων  εκτέλεσης
εργασιών,  την  ενημέρωση  του  κοινού,  την  σήμανση  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.



1.1.10 Οι  δαπάνες  των  πάσης  φύσεως  τοπογραφικών  εργασιών  (που
απαιτούνται  για  την  χάραξη  των  επιμέρους στοιχείων του  έργου,  οι
δαπάνες  σύνταξης  μελετών  εφαρμογής  (για  την  προσαρμογή  των
στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους,
υφιστάμενες κατασκευές κ.ο.κ.).

1.1.11 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 επρόσωπο της
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών  που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς
έλεγχο.

 

1.1.12 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του
χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο
αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. 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.

1.1.13 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων
και ευρεσι-τεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την
εκτέλεση των εργασιών.

1.1.14 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.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.1.15 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
Εργου.

1.1.16 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 του εξοπλισμού του Αναδόχου (που οφείλονται σε αμέλεια,
απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της
Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.



1.1.17 Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται
για  την  ασφαλή  διακίνηση  εξοπλισμού  και  υλικών   κατασκευής  του
Εργου  (κατασκευή  των  οδών  ή  βελτίωση  υπαρχουσών,  σήμανση,
συντήρηση, περιβαλλοντική αποκατάσταση μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών κατασκευής του Εργου), 

1.1.18 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από
την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Εργο μέχρι και την παραλαβή του
Εργου,  όπως  αυτά  καθορίζονται  στις  σχετικές  μελέτες  και  τους
περιβαλλοντικούς  όρους,  εκτός  αν  προβλέπεται  ιδιάτερη  πληρωμή
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.19 Οι  δαπάνες  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  και  κατάρτισης  του
συμφωνητικού   και  γενικά  όλες  οι  υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που
βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται  στους υπόλοιπους
όρους δημοπράτησης του Εργου.

1.1.20 Οι  δαπάνες  λήψης  μέτρων  για  την  εξασφάλιση  της  συνεχούς  και
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου
δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης,
τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την
εκτέλεση των εργασιών.

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

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1  Η  επιμέτρηση  των  εργασιών  γίνεται  είτε  βάσει  των  σχεδίων  των
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει 
μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και
πινάκων, λαμβανομένων υπόψη 
των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά
την κρίση της, προκειμένου να 
επιβεβαιώσει  την  ορθότητα  των  επιμετρητικών  στοιχείων  που  υποβάλει  ο
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και
προσωπικό για την υποστήριξη 
της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 



2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται  βάσει  της πραγματικής ποσότητας
κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως 
ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας,
όπως αυτή καθορίζεται στο 
παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 
2.1.4  Ειδικότερα  για  κάθε  εργασία,  ο  τρόπος  και  η  μονάδα  επιμέτρησης,
καθώς και ο τρόπος πληρωμής 
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
και των επί μέρους εργασιών του 
παρόντος Τιμολογίου. 
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου,
που αναφέρεται σε μια τιμή 
μονάδας,  ορίζει  ότι  η  εν  λόγω  τιμή  αποτελεί  πλήρη  αποζημίωση  για  την
ολοκλήρωση των εργασιών του 
συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται
ούτε θα πληρώνονται στο 
πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 
2.1.6  Στη  περίπτωση  οποιασδήποτε  διαφωνίας  με  τον  συνοπτικό  πίνακα
τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΤ. 1    Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο μηχάνημα πεζού χειριστή σε 
διαχωριστικές    νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων

Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή σε 
διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των 
ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν 
φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που 
προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψη τους σε χώρους που 
επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας. Περιλαμβάνονται 
όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των 
εργαλείων που απαιτούνται.   

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):   50.00
                                                  (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ

ΑΤ. 2    Καθαρισμός χώρου φυτών. Καθαρισμός χώρου φυτών σε 
διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων



Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κ.λ.π.), 
απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψη 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.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):   15,00
                                                  (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

ΑΤ. 3  Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και 
εργάτες

Κοπή ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας, με κατάλληλα 
μηχανήματα ή/και εργάτες σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη. 
Περιλαμβάνεται η κοπή όλων των ξυλωδών φυτών (Αείλανθος, Νικοτιάνα, 
Καλάμια κ.λ.π.) και βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και την κατακόρυφη
σήμανση της οδού με χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων που προσαρμόζονται 
σε ελκυστήρα ή με εργάτες και εργαλεία, η απομάκρυνση από τους χώρους 
του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από την κοπή και η απόρριψη 
τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):   100,00
                                                  (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟ

                                                               Χαλκίδα, Ιανουάριος 2017

Η Συντάξασα

Τσαμίτα Παναγιώτα
Γεωπόνος ΠΕ9/A’

Ο   αν. Δ/ντής
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών

Κρινής Γεώργιος
                 Γεωπόνος ΠΕ9/A’



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α.Τ.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΜΟΝΑ
ΔΑ

ΠΡΟΣΦ. 
ΤΙΜ. 
ΜΟΜ ΠΟΣ/ΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ

1

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο μηχανημα πεζού 
χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και 
ερείσματα οδικών ξόνων στρέμα 800

2
Καθαρισμός χώρου φυτών. Καθαρισμός χώρου
φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα στρέμα 800

3
Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με 
μηχανήματα και εργάτες στρέμα 44,51

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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