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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    ΙV

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού
χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών
αξόνων (χορτοκοπτικό ή μεσινέζα όπου υπάρχουν στηθαία)

1 Στρ 600,00

2 Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα (καταστροφέας κατά
μήκος των ερεισμάτων του δρόμου)

2 Στρ 3.750,00

3 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m, με διάμετρο
κορμού μεγαλύτερο των 30εκ. από την πλευρά του
ερείσματος της οδού με μηχανικά μέσα  ή με χέρια
(καταστροφέας αέρος ή τηλεσκοπικό ψαλίδι χειρός)

3 Τεμ 6.000,00

4 Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ)
ανεξάρτητα από το ύψος και την διάμετρο του δέντρου

4 Τεμ 5.000,00

5 Κοπή και  εκρίζωση ποώδη αυτοφυών θάμνων (βάτοι,
βάτσινα, κ.α.)  παραπλεύρως των οδών και των
ερεισμάτων, με μηχανικά μέσα.

5 μ.μ. 5.197,58

6 Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο 6 μ.μ. 300.000,00
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 200.000,00 ευρώ

ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ.
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή
Μονάδας

ΣΥΝΟΛΟ

1 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό μηχάνημα
πεζού χειριστή σε
διαχωριστικές νησίδες και
ερείσματα οδικών αξόνων
(χορτοκοπτικό ή μεσινέζα
όπου υπάρχουν στηθαία)

1 Στρ 600,00 40,00 24.000,00

2 Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο
μηχάνημα (καταστροφέας
κατά μήκος των ερεισμάτων
του δρόμου)

2 Στρ 3.750,00 14,00 52.500,00

3 Διαμόρφωση κόμης δένδρων
ύψους μέχρι  4 m, με
διάμετρο κορμού μεγαλύτερο
των 30εκ. από την πλευρά
του ερείσματος της οδού με
μηχανικά μέσα  ή με χέρια
(καταστροφέας αέρος ή
τηλεσκοπικό ψαλίδι χειρός)

3 Τεμ 6.000,00 6,00 36.000,00

4 Κοπή - εκρίζωση ξενικών
δένδρων (αείλανθος, κλπ)
ανεξάρτητα από το ύψος και
την διάμετρο του δέντρου

4 Τεμ 5.000,00 5,00 25.000,00

5 Κοπή και  εκρίζωση ποώδη
αυτοφυών θάμνων (βάτοι,
βάτσινα, κ.α.)  παραπλεύρως
των οδών και των
ερεισμάτων, με μηχανικά
μέσα.

5 μ.μ. 5.197,58 4,00 20.790,32

6 Καθαρισμός ρείθρων με
μηχανικό σάρωθρο

6 μ.μ. 300.000,00 0,01 3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 161.290,32
                           ΦΠΑ 24% 38.709,68

ΣΥΝΟΛΟ 200.000,00
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Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Α Ρ Ο Χ Η Σ   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1. Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της υπηρεσίας, όπως προδιαγράφεται
στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του
Δήμου. 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 μη 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 ενσωματωμένων 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 προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων 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, όπου με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται
από το Δήμο.

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.

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, εξαιρέσιμων
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.Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις.

1.1.5.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
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εποχής του έτους και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.1.6.Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. πυραύλων, εργαλείων) που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας
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 την περιοχή του
έργου.

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

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών

(β)  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) στη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχημάτων,

(ζ) σε βλάβη του εξοπλισμού άρδευσης των χώρων πρασίνου.

1.1.8.Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχημάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών.

1.1.9.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.

1.1.10. 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.

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

1.1.12. Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων άρδευσης και
λοιπών δικτύων Ο.Κ.Ω. που 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, ο οποίος υποχρεούται και για την άμεση
αποκατάσταση κάθε βλάβης που προκαλείται στα δίκτυα και στον εξοπλισμό των χώρων αυτών.

1.1.13. 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 κλπ) που οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
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1.1.14. Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του
Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή της υπηρεσίας, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές
μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.15. 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 έργου.

1.1.16. 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 κλπ), 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 δεν λάβει μέτρα για να
αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

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

2. Τιμές εφαρμογής

Α.Τ. 1:

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές
νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων (χορτοκοπτικό ή μεσινέζα όπου υπάρχουν
στηθαία)

Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με την 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 και σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που
προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η
λήψη μέτρων προστασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

     Τιμή μονάδας: 40,00

Α.Τ. 2:

Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα (καταστροφέας κατά μήκος των ερεισμάτων του
δρόμου).

Βοτάνισμα φυτών με χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος, σύμφωνα με την 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 απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Τιμή  ανά στρέμμα

     Τιμή μονάδας: 14,00
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Α.Τ. 3 .

Διαμόρφωση  κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m, με διάμετρο κορμού μεγαλύτερο των 30εκ.
από την πλευρά του ερείσματος της  οδού με μηχανικά μέσα ή με χέρια)
Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 4 m με διάμετρο κορμού μεγαλύτερο των 30εκ. από την
πλευρά του ερείσματος της οδού, σύμφωνα με την μελέτη. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η
δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων αυτοκινούμενων ή
χειροκίνητων που απαιτούνται  καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο

      Τιμή μονάδας: 6,00

Α.Τ. 4 :

Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ανεξάρτητα από το ύψος και την
διάμετρο κορμού του δέντρου
Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και
απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε
εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και
εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο

     Τιμή μονάδας: 5,00

Α.Τ.5 :

Κοπή  και εκρίζωση ποώδη, αυτοφυών θάμνων (βάτοι, βάτσινα κ.α.) παραπλεύρως των
οδών και  των ερεισμάτων τους με μηχανικά μέσα.

Κόψιμο και εκρίζωση αυτοφυών θάμνων σε συστάδα ή μεμονωμένων θάμνων όπως βάτοι,
βάτσινα, πουρνάρια κ.α., με μηχανικά μέσα, με τον τεμαχισμό σε μικρότερα τμήματα, την εκρίζωση
του υπόγειου τμήματος των θάμνων με μικρό εκσκαφέα και την απομάκρυνση όλων των
προϊόντων κοπής και εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται, σύμφωνα
με την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού
προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο

Τιμή μονάδας: 4,00
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Α.Τ.6 :

Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο.
Καθαρισμός ρείθρων πεζοδρομίων-νησίδων με μηχανικό σάρωθρο από χαρτιά, φύλλα, αδρανή
υλικά κλπ., απομάκρυνση των σκουπιδιών από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε
χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Στην
τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ.μ.)

Τιμή μονάδας: 0,01

Σέρρες   26 -7-2017

Η Συντάξασα Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Συγκοινωνιακών Έργων

Μέλλιου Δήμητρα

Αρχιτέκτων  Μηχανικός με Α’ β

Tάτλης Αλέξανδρος

Πολ. Μηχ. με Α’ β.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την   οικ. 313250  /3219   απόφαση  της ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε.  Σερρών

Σέρρες     26 - 07 -2017

Ο  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   με Α΄β
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