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Με ηελ απφθαζε κε Αξηζκ. Πξση. Γ11γ/o/9/7/7-2-2013 ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. εγθξίζεθε ε αλαπξνζαξκνγή θαη  ζπκπιήξσζε ησλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ 
Έξγσλ (έθδνζε 3.0) Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ θαη Πξαζίλνπ θαη 
(έθδνζε 1.0) Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ.  

Σα αλσηέξσ εληαία ηηκνιφγηα εξγαζηψλ εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά θαηά ηε ζχληαμε ησλ 
πξνυπνινγηζκψλ δεκνπξάηεζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη ηζρχνπλ γηα ηα έξγα ησλ νπνίσλ ε 
δηαθήξπμε δεκνπξάηεζεο ή ε απφθαζε αλάζεζεο (ζε πεξηπηψζεηο αλάζεζεο ρσξίο 
δηαγσληζκφ) ζα απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ή ππνγξαθεί αληίζηνηρα, έλαλ (1) κήλα κεηά ηελ 
δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ). 

Μέρξη ηελ θπθινθνξία ηνπ ΦΔΚ θαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ Τπεξεζηψλ αλαξηψληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηα ηεχρε ησλ  ηηκνινγίσλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε, 
ε ηζρχο ησλ νπνίσλ ζα αξρίζεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο ζην ΦΔΚ θαη ηελ 
αλάξηεζε ηεο απφθαζεο ζηε Γηαχγεηα.    

 

Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ 

Σα λέα εληαία ηηκνιφγηα, φπσο θαη ε παιαηφηεξε έθδνζε ηνπο, πξνβιέπνπλ δηαθνξνπνίεζε  ησλ 
ηηκψλ κνλάδαο, αλάινγα κε ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ σο εμήο: 

Γηα έξγα Οδνπνηίαο ν πξνυπνινγηζκφο θαηαηάζζεηαη ζε ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο: 
Α. Έξγα πξνυπνινγηζκνχ  έσο 1.500.000 € 
Β Έξγα πξνυπνινγηζκνχ  απφ 1.500.001 έσο  5.000.000 € 
Γ Έξγα πξνυπνινγηζκνχ  απφ 5.000.001 έσο  10.000.000 €  
Γ Έξγα πξνυπνινγηζκνχ πάλσ  απφ   10.000.000 € 
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Γηα ηα πδξαπιηθά έξγα ν πξνυπνινγηζκφο θαηαηάζζεηαη ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο: 
Α. Έξγα πξνυπνινγηζκνχ  έσο  1.500.000 € 
Β Έξγα πξνυπνινγηζκνχ  απφ 1.500.001 έσο  5.000.000 € 
Γ Έξγα πξνυπνινγηζκνχ πάλσ  απφ 5.000.000 € 

Γηα ηα Οηθνδνκηθά έξγα ν πξνυπνινγηζκφο θαηαηάζζεηαη ζε δχν (2) θαηεγνξίεο: 
Α. Έξγα πξνυπνινγηζκνχ  έσο 2.000.000 € 
Β Έξγα πξνυπνινγηζκνχ πάλσ απφ 2.000.000 € 

ε εληαία θαηεγνξία απφ πιεπξάο πξνυπνινγηζκνχ θαηαηάζζνληαη ηα Ληκεληθά έξγα θαη έξγα 
Πξαζίλνπ θαζψο θαη νη Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο Δξγαζίεο Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ.   

Πξνθεηκέλνπ ε επηινγή ησλ ηηκψλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
έξγνπ θαηά εληαίν θαη κνλνζήκαλην ηξφπν απφ ηηο Γεκνπξαηνχζεο Αξρέο επηζεκαίλνληαη ηα 
αθφινπζα: 

α Προϋπολογιζμός Έργοσ γηα ηελ επηινγή θαηεγνξίαο ηηκψλ είλαη ην άζξνηζκα ησλ 
δαπαλψλ φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ νκάδσλ θαη θαηεγνξηψλ  εξγαζηψλ, 
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνζηνχ γηα ΓΔ&ΟΔ, θαη ηνπ πνζνχ ησλ απξνβιέπησλ. 

β. Βαζικό ανηικείμενο έργοσ είλαη απηφ πνπ πξνζηδηάδεη ζην θπζηθφ αληηθείκελν απηνχ (ι.ρ. 
έλα θηηξηαθφ έξγν πνπ πεξηιακβάλεη δηακφξθσζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε θπηεχζεηο, 
εζσηεξηθέο νδνχο ή ζχλδεζε κε ην νδηθφ δίθηπν είλαη έξγν Οηθνδνκηθφ, ε θαηαζθεπή ελφο 
δξφκνπ ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ην δίθηπν απνρέηεπζεο νκβξίσλ είλαη έξγν 
Οδνπνηίαο, ελψ έλα αξδεπηηθφ δίθηπν πνπ πεξηιακβάλεη θηίξην αληιηνζηαζίνπ είλαη έξγν 
Τδξαπιηθφ). 

γ. Γηα ηελ επηινγή ηεο θαηεγνξίαο ηηκψλ εθαξκφδεηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία: 

- Δθηηκάηαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ “ΑΘΡΟΙΜΑ Α” θαη ζηε ζπλέρεηα 
ππνινγίδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο κε ηηκέο ησλ ΝΔΣ. Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ βαζηθνχ 
αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ινηπψλ ΝΔΣ πνπ ππφθεηληαη ζε θαηεγνξηνπνίεζε ηηκψλ 
ιακβάλνληαη ηηκέο ησλ ΝΔΣ γηα πξνυπνινγηζκφ ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε, πξνζηίζεηαη 
ε δαπάλε θαη ησλ ΝΔΣ κε εληαίεο ηηκέο (αλ πξνβιέπνληαη ηέηνηεο εξγαζίεο), θαζψο  θαη  
ην πνζνζηφ ΓΔ&ΟΔ πνπ αλαινγεί, θαη πξνθχπηεη ην “ΑΘΡΟΙΜΑ Β”. Πηζαλψο ζα 
απαηηεζνχλ θάπνηεο δνθηκέο γηα ηελ νξζή επηινγή ησλ ηηκψλ ηεο βαζηθήο θαηεγνξίαο.  

- Διέγρεηαη αλ ην “ΑΘΡΟΙΜΑ  Β”  νδεγεί ζε δηαθνξνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ηηκψλ γηα ην 
“ΑΘΡΟΙΜΑ Α” θαη επαλαιακβάλνληαη νη ππνινγηζκνί. 

Παραδείγμαηα: 

 Έζησ νδηθφ έξγν κε δαπάλε βάζεη άξζξσλ ΝΔΣ ΟΓΟ, ΝΔΣ ΗΛΜ θαη ΝΔΣ ΠΡ κεγαιχηεξε 
ησλ 10.000.000 €. Οη ηπρφλ εξγαζίεο ΤΓΡ θαη ΟΙΚ πνπ πεξηιακβάλνληαη ηηκνινγνχληαη κε ηηο 
ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηεγνξία πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ ζηα ΝΔΣ ΤΓΡ θαη ΟΙΚ. 

 Έζησ νηθνδνκηθφ έξγν κε δαπάλε βάζεη άξζξσλ ΟΙΚ 1.800.000 € θαη έξγα νδνπνηίαο κε 
ηηκέο έξγσλ πξνυπνινγηζκνχ έσο 1.500.000 € δαπάλεο 300.000 €. Σν ΑΘΡΟΙΜΑ  Β 
ππεξβαίλεη ηα 2.000.000 €, νπφηε νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ηηκνινγνχληαη σο έξγν 
πξνυπνινγηζκνχ κεγαιπηέξνπ ησλ 2.000.000 € θαη νη εξγαζίεο νδνπνηίαο κε ηηκέο ηεο 
θαηεγνξίαο 1.500.001 - 5.000.000 €.  

 Έζησ πδξαπιηθφ έξγν κε δαπάλε βάζεη άξζξσλ ΤΓΡ 4.000.000 € θαη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 
κε ηηκέο έξγσλ πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 2.000.000 € δαπάλεο 400.000 €. Σν ΑΘΡΟΙΜΑ  
Β δελ ππεξβαίλεη ηα 5.000.000 €, νπφηε νη εξγαζίεο πδξαπιηθψλ έξγσλ ηηκνινγνχληαη σο 
έξγν πξνυπνινγηζκνχ 1.500.001 - 5.000.000 € θαη νη νηθνδνκηθέο κε ηηκέο ηεο θαηεγνξίαο 
άλσ ησλ 2.000.000 €. 

 ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα αλ πξνζηεζνχλ Η/Μ εξγαζίεο 300.000 € (εληαία θαηεγνξία) 
θαη εξγαζίεο ΟΓΟ 400.000 κε ηηκέο θαηεγνξίαο ΟΓΟ 1.500.001 - 5.000.000 €, ην ΑΘΡΟΙΜΑ 
Β ππεξβαίλεη ηα 5.000.000 €, νπφηε ε δαπάλε ησλ ΤΓΡ επαλαπξνζδηνξίδεηαη θαη' αξρήλ κε 
ηηκέο ΤΓΡ >5.000.000 € θαη πξνζδηνξίδεηαη λέν ΑΘΡΟΙΜΑ Β. Αλ απηφ ππνιείπεηαη ησλ 
5.000.000 €, νη ηηκέο παξακέλνπλ σο έρνπλ, ελψ αλ πξνθχςεη > 5.000.000 ηφηε νη ηηκέο ΟΓΟ 
ιακβάλνληαη απφ ηελ θαηεγνξία 5.000.001 - 10.000.000 € 
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Επιζημαίνεηαι όηι για ηην ζύνηαξη ηος πποϋπολογιζμού ηος έπγος, ωρ ανωηέπω, ππέπει 
ήδη να έσει αποηιμηθεί και εθαπμοζθεί η ηιμή ηος αζηεπίζκος, όπος αςηό πποβλέπεηαι.  

Β. ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΑ ΑΡΘΡΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 
Σηην παρούζα έκδοζη ηων ηιμολογίων έτοσν γίνει οι προζαρμογές ζε ζτέζη με ηις ΕΤΕΠ ζηα 
περιγραθικά άρθρα όλων ηων ηιμολογίων , ενώ ζε όζα άρθρα δεν σπάρτοσν ανηιζηοιτίες ΕΤΕΠ 
έτοσν γίνει καηά ηο δσναηόν παραπομπές ζε Εσρωπαϊκά Πρόησπα. 

Έτει ζσμπεριληθθεί  κονδύλιο μεηαθοράς και ηρόπος σπολογιζμού ηων μεηαθορών για όλες ηις 
καηηγορίες έργων.  

Έρεη θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα γηα εληαία αληηκεηψπηζε ησλ εξγαζηψλ ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 
έξγσλ ψζηε λα κελ επαλαιακβάλνληαη νη ίδηεο εξγαζίεο ζηα δηάθνξα ηηκνιφγηα.  

Καηά ηελ αλαπξνζαξκνγή/επηθαηξνπνίεζε ησλ ΝΔΣ έρνπλ πξνζηεζεί θαη αξθεηά λέα άξζξα 
εξγαζηψλ, πξνεξρφκελα ηφζν απφ Νέεο Σηκέο Μνλάδνο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ έλαξμε 
ηζρχνο ησλ ΝΔΣ ηνπ 2005, φζν θαη απφ ηηο ελ ησ κεηαμχ ηερλνινγηθέο εμειίμεηο (λέα πιηθά, λένη 
ηξφπνη εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ). 

 
Δηδηθφηεξα γηα ηα επηκέξνπο ηηκνιφγηα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηηο  παξαθάησ δηαθνξνπνηήζεηο : 

Σιμολόγιο Οδοποιίας 

- ηελ Οκάδα Σερληθά έξγα ζηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο έρνπλ πξνζηεζεί ηα άρθρα Β-11Α 
“Καηαζθεπέο αληηζηήξημεο πξαλψλ απφ νπιηζκέλε γε κε ραιχβδηλν νπιηζκφ θαη κεησπηθά 
ζπξκαηνθηβψηηα” θαη Β-11Β “Καηαζθεπέο ζηαζεξνπνίεζεο πξαλψλ απφ νπιηζκέλε γε θαη 
κεησπηθά ραιχβδηλα πιέγκαηα θαη γεσζπλζεηηθά”.  

- Έρεη γίλεη ηξνπνπνίεζε ησλ ππνάξζξσλ B-18 “Φξάρηεο αλάζρεζεο βξαρνπηψζεσλ”.  

- Έρνπλ δηαγξαθεί ηα άξζξα ησλ ζσιήλσλ απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο  θαη έρνπλ  
ελζσκαησζεί ζην  ΝΔΣ ΤΓΡ. 

- Έρνπλ πξνζηεζεί δηάκεηξνη ζηνπο παζζάινπο. 

- Έρνπλ πξνζηεζεί άξζξα γηα αζηηθή νδνπνηία Β-81… θαη γηα επηζθεπέο γεθπξψλ Β-90… 

- ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ζπκπεξηιήθζεθε ε αμία ηεο ελζσκαηνχκελεο  
αζθάιηνπ. 

- Έρεη γίλεη ηξνπνπνίεζε ησλ ππνάξζξσλ Δ-1 “πζηήκαηα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΑΟ)”. 

- Έρεη αθαηξεζεί ε νκάδα εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ νδψλ θαη έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην ΝΔΣ 
ΗΛΜ. 

- Πξνζηέζεθε ε νκάδα  Οδηθψλ εξάγγσλ.  

Σιμολόγιο Τδρασλικών έργων  

- Έρεη γίλεη αιιαγή ηνπ ηξφπνπ επηκέηξεζεο ηεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη ησλ 
πξνζηαηεπηηθψλ θαηαζθεπψλ  

- Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζπξκαηνθηβσηίσλ δηαγξάθεθαλ θαη ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα 
αληίζηνηρα άξζξα ησλ ΝΔΣ ΟΓΟ 

- Σα άξζξα ησλ ζσιελψζεσλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: 

 Καηαξγήζεθαλ φιεο νη ζεηξέο ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ απνρέηεπζεο θαη αληηθαηαζηάζεθαλ 
απφ ηζηκεληνζσιήλεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, ζεηξάο 120 άρθρο 12.01 θαη  pipe-jacking 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 άρθρο 12.02 

 Πξνζηέζεθαλ δηάηξεηνη ζσιήλεο απνζηξάγγηζεο, ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, απφ PVC 
πνπ αθαηξέζεθαλ απφ ηελ νδνπνηία  άρθρο 12.11 

 Γεληθά ζηα άξζξα ησλ ζσιελψζεσλ  έρνπλ γίλεη αλαθαηαηάμεηο έηζη ψζηε πιηθά πνπ 
θαιχπηνληαη απφ ην ίδην Δπξσπατθφ Πξφηππν λα θαιχπηνληαη θαη απφ ην ίδην άξζξν 
φπσο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ιείεο επηθάλεηεο, 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2 άρθρο 12.29 θαη ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία 
εζσηεξηθή θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3 άρθρο 12.30 

 ην άρθρο 12.40. 01 θαη ζην άρθρο 12.40. 11  (πξψελ 12.22…) Γίθηπα απφ ζσιήλεο 
παινπιηζκέλνπ πνιπκεξνχο θαηαζθεπαζκέλνπο κε πεξηέιημε ηνπ παινλήκαηνο (GRP)”  
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έρνπλ δνζεί ζπληειεζηέο δηαθνπνπνίεζεο ησλ ηηκψλ αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή πίεζε 
ψζηε λα κεησζεί ν αξηζκφο επαλάιεςεο  ησλ ππνάξζξσλ  

 Αλάινγα έρνπλ γίλεη θαη κε ην άξζξν 12.48  “Γηαθιαδψζεηο ηχπνπ Σ ησλ 90° γηα δίθηπα 
ζσιήλσλ θπγνθεληξηθήο έγρπζεο απφ πνιπεζηέξεο εληζρπκέλνπο κε πνινλήκαηα (CC-
GRP)”. θαζψο θαη ζην άρθρο 12.50 “Δπηζέκαηα (ζακάξηα) γηα δίθηπα ζσιήλσλ 
θπγνθεληξηθήο έγρπζεο απφ πνιπεζηέξεο εληζρπκέλνπο κε παινλήκαηα”, φπνπ 
θαζνξίδεηαη ε ηηκή αλάινγα κε ηε γσλία.  

- ην θεθάιαην Ληζφξξηπησλ Φξαγκάησλ θαη Τδξαπιηθψλ εξάγγσλ δηαγξάθεθαλ θάπνηεο 
εξγαζίεο φπσο  “Περιζηροθική δηάηξεζε νπψλ εγθαηάζηαζεο νξγάλσλ” , “Πεξηζηξνθηθή 
δηάηξεζε νπψλ απνζηξάγγηζεο”,  θαη “Πεξηζηξνθηθή δηάηξεζε νπψλ ηζηκεληελέζεσλ 
θνπξηίλαο”.  

- Έγηλε δηαρσξηζκφο ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ  
κεθπλζηνκέηξσλ.  

- Καηαξγήζεθαλ ηα άξζξα ζπκππθλσκέλεο επίρσζεο. 
- ηα άξζξα ησλ αγθπξίσλ ζπκπεξηιήθζεθε θαη ε δαπάλε δηάηξεζεο ηεο νπήο. 

Σιμολόγιο Λιμενικών έργων 

- Πξνζηέζεθαλ λέα άξζξα: 

 Αξζξν 2.07 :” Θαιάζζηεο κεηαθνξέο”  (βαζηθή ηηκή  γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ άξζξσλ ηα 
νπνία πεξηιακβάλνπλ ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, φπσο νη ιηζνξξηπέο θ.ι.π.). 

 Αξζξν 5.01.02 : “πκπαγείο ηερλεηνί νγθφιηζνη βάξνπο 35 κέρξη 80 ηφλσλ” : Έγηλε  
θιηκάθσζε ηνπ  βάξνπο ησλ νγθνιίζσλ  κε ηελ ελδηάκεζε σο άλσ θαηεγνξία αληί ηεο 
παιαηάο  άλσ θαη θάησ ησλ 35 ηφλσλ. 

 Αξζξν 5.07 : “Αξζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πθηζηακέλσλ ζπκπαγψλ ηερλεηψλ 
νγθνιίζσλ”   θαη   Αξζξν 5.08 : “Άξζε θαη επαλαηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηερλεηψλ 
νγθνιίζσλ ζσξάθηζεο” (ηα  άξζξα  απηά πξνζηέζεθαλ  γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ 
θαζαίξεζεο ιηκεληθψλ έξγσλ, φπσο επηβάιιεηαη απφ ηελ πξφζθαηε  λνκνζεζία). 

 Αξζξν 6.04 : “Τθαιεο θαηαζθεπέο κε επηκήθεηο θπιηλδξηθνχο ζαθθνιίζνπο 
ζθπξνδέκαηνο” (γηα ηελ επηζθεπή ιηκεληθψλ έξγσλ  πνπ έρνπλ ππνζηεί ππνζθαθέο). 

 Αξζξν 6.05 : “Τθαιεο θαηαζθεπέο κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα” (ππήξρε άξζξν κφλνλ γηα ηα έμαια ζηνηρεία). 

 Αξζξν 8.06: “Ληζεπελδχζεηο αλσδνκψλ ιηκεληθψλ έξγσλ”. 

 Αξζξν 9.10 : “Σνπνζέηεζε λέαο δέζηξαο ζε πθηζηάκελν θξεπίδσκα”. 
- Πξνζηέζεθαλ άξζξα εμνπιηζκνχ ιηκεληθψλ έξγσλ κε ζχγρξνλα πιηθά (9.01.02: 

“Καιχκκαηα θξεαηίσλ  απφ  ειαηφ ρπηνζίδεξν”, 9.04: “Αλνμείδσηνη θξίθνη πξφζδεζεο” 
θ.ι.π). 

Σιμολόγιο Οικοδομικών Έργων 

- Έγηλαλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ πεξηγξαθψλ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ άξζξσλ πξνθεηκέλνπ ην 
αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ λα πξνζδηνξίδεηαη ζαθψο θαη κνλνζήκαληα. 

- Έγηλε αλαζχληαμε θαη ζπκπιήξσζε ησλ γεληθψλ φξσλ αλά ελφηεηα εξγαζηψλ γηα ηνλ ζαθή 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηηκψλ κνλάδαο. 

- Έγηλαλ δηνξζψζεηο πεξηγξαθηθψλ άξζξσλ εξγαζηψλ επηζηξψζεσλ κε "ςπρξά" θαη 
θσηνθαηαιπηηθά πιηθά ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα.  

- Έγηλε πξνζζήθε δηεπθξηλήζεσλ ζηνπο Γεληθνχο Οξνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δαπάλεο 
κεηαθνξψλ (θαη' αληηζηνηρία κε ηα ΝΔΣ ΟΓΟ θαη ΝΔΣ ΤΓΡ). 

Σιμολόγιο Έργων Πραζίνοσ 

- Πξνζηέζεθαλ λέα άξζξα: 

 άξζξα γηα ηελ δηαρείξηζε πξντφλησλ θιαδέκαηνο θαη θαζαξηζκψλ/ζπληήξεζεο ρψξσλ 
πξαζίλνπ (Α/Σ Α12 - Α16).  

 ζεηξά άξζξσλ γηα πέξγθνιεο, θαζηζηηθά θαη θάδνπο απνξξηκκάησλ θνηλνρξήζησλ 
ρψξσλ (Α/Σ Β10 και Β11). 

 ζεηξά άξζξσλ γηα ην εμνπιηζκφ ρψξσλ παηδηθήο ραξάο (Α/Σ Β12). 

 ζεηξά άξζξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θπηεκέλσλ δσκάησλ (Α/Σ Δ16). 



  ΑΓΑ: ΒΔΥΣ1-ΞΘΔ 

 

   ζει. 5 από 6  

 άξζξα γηα ηε δηακφξθσζε - αλαλέσζε θφκεο θαη θνπή κηθξψλ δέλδξσλ (Α/Σ Σ4.1) 
θαη ηελ θπηνπξνζηαζία (Α/Σ Σ 5). 

- Σξνπνπνηήζεθαλ νη πεξηγξαθέο θαη ζπκπιεξψζεθαλ άξζξα εξγαζηψλ βνηαλίζκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ ρψξσλ πξαζίλνπ (Α/Σ Σ6.3 και Σ8). 

- Πξνζηέζεθαλ άξζξα γηα πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα (εδάθην Λ). 

Σιμολόγιο Ζλεκηρομητανολογικών Δργαζιών Οδοποιίας, Τδρασλικών και Λιμενικών: 

- πληάρζεθε λέν ηδηαίηεξν ηηκνιφγην ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ Οδνπνηίαο, 
Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ, ζην νπνίν κεηαθέξζεθαλ ηα άξζξα πνπ ππήξραλ ζηα ΝΔΣ 
ΟΓΟ θαη ΝΔΣ ΤΓΡ (απφ ηα νπνία αθαηξέζεθαλ) θαη πξνζηέζεθαλ αξθεηά λέα άξζξα 
ζπλήζσλ εξγαζηψλ. 

- Έγηλε επηθαηξνπνίεζε ππαξρφλησλ άξζξσλ, έηζη ψζηε λα είλαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο ζρεηηθέο ΔΣΔΠ. 

- Πξνζηέζεθαλ άξζξα γηα  Ιζηνχο νδνθσηηζκνχ απφ FRP (νπιηζκέλν κε ίλεο ζχλζεην 
πνιπκεξέο)   

- Πξνζηέζεθαλ λέα άξζξα γηα εξγαζίεο Φσηεηλήο εκαηνδφηεζεο θαη πληήξεζεο Φσηεηλήο 
εκαηνδφηεζεο θαη Οδηθνχ Φσηηζκνχ. 

- Πξνζηέζεθαλ άξζξα γηα Η/Μ εμνπιηζκφ ιηκεληθψλ έξγσλ κε εηδηθέο απαηηήζεηο 
αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο. 

 

Γ. Θέμαηα εθαρμογής ηων ΝΔΣ  
Σα ΝΔΣ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ έξγσλ "ζπγθνηλσλνχλ" κεηαμχ ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη άξζξα απφ φια ηα ΝΔΣ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ 
ησλ έξγσλ, γηα ηηο εξγαζίεο  πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην ΝΔΣ ηεο θχξηαο θαηεγνξίαο.  

Η επηινγή ησλ άξζξσλ ζηελ πεξίπησζε ζπλζέησλ έξγσλ επαθίεηαη ζηελ νξζή ηερληθή θξίζε. 
Ωζηφζν, αλαθέξνληαη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: 

- Η θαηαζθεπή ηνπ δνκηθνχ κέξνπο ελφο αληιηνζηαζίνπ είλαη εξγαζία νηθνδνκηθνχ έξγνπ, 
νπφηε γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ έρνπλ εθαξκνγή ηα άξζξα ηνπ ΝΔΣ 
ΟΙΚ, νκνίσο εξγαζία νηθνδνκηθνχ έξγνπ είλαη ε θαηαζθεπή ελφο ζηαζκνχ δηνδίσλ. 

- Η θαηαζθεπή επελδεδπκέλσλ δησξχγσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ ηεο νδνχ ή ηνπ 
θξεπηδψκαηνο ελφο ιηκαληνχ είλαη πδξαπιηθφ έξγν. 

- Γηα ηηο θαηαζθεπέο απφ ραιχβδηλα πξνθίι ππάξρνπλ άξζξα κφλνλ ζην ΝΔΣ ΤΓΡ, ηα νπνία 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο είλαη εχινγν, ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ έξγσλ. 

- ην ΝΔΣ ΟΓΟ πεξηιακβάλνληαη άξζξα πνπ αθνξνχλ ζηελ "αζηηθή νδνπνηία". Πξνθαλψο ηα 
άξζξα απηά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θαηαζθεπή νδψλ ηαρείαο θπθινθνξίαο δηακέζνπ ηνπ 
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

- Η θαηαζθεπή κηαο άλσ δηάβαζεο πεδψλ ζην πιαίζην ελφο νηθνδνκηθνχ έξγνπ είλαη 
αληηθείκελν νδνπνηίαο, ε δε θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ εληάζζεηαη ζηα πδξαπιηθά έξγα. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κειέηε πξνβιέπεη εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα ΝΔΣ ή 
δηαθέξνπλ πνηνηηθψο απφ απηέο, ζα ζπληάζζεηαη Νέν Άξζξν, ε δε ηηκή κνλάδαο ηνπ ζα 
πξνζδηνξίδεηαη θαη ζα ηεθκεξηψλεηαη θαη' αλαινγία κε ππάξρνπζεο ηηκέο ησλ ΝΔΣ. 

Δπίζεο ζην ΝΔΣ ΟΙΚ ππάξρνπλ άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε δηπιφ αζηεξίζθν [**] πνπ 
αθνξνχλ καξκαξηθέο εξγαζίεο, μχιηλα παηψκαηα θιπ. Γηα ηα άξζξα απηά πξνβιέπεηαη θαη ηηκή 
"θαηνχξαο" (ρσξίο ην βαζηθφ πιηθφ) θαη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο αλάινγα 
κε ηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πνπ πξνβιέπεηαη λα ελζσκαησζνχλ. 
 

Οδηγίες για ηον αζηερίζκο [*] 

Όηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*] 
απαηηείηαη ππνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαη' άξζξν. 
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ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ησλ ΝΔΣ πεξηιακβάλνληαη πίλαθεο ηηκψλ ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ αλά 
θπβνρηιηφκεηξν (m3.km), αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ θαη πιηθψλ. Οη 
ηηκέο απηέο πεξηιακβάλνπλ αλεγκέλε ηελ επηζηξνθή ηνπ άδεηνπ απηνθηλήηνπ  ζηε ζέζε ηνπ 
νξχγκαηνο θαη αλαθέξνληαη ζε ζπκππθλσκέλα πιηθά θαη πξντφληα ζηηο εθάζηνηε ζέζεηο 
θαηαζθεπήο (π.ρ. εθζθαθέο ζε φγθν νξχγκαηνο, ζπκππθλσκέλεο ζηξψζεηο πιηθψλ θ.ν.θ.). 

Ωο εθ ηνχηνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο. 

Η απφζηαζε κεηαθνξάο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ην 
πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν, ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ 
έξγνπ (ε έθδνζε ησλ νπνίσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε δεκνπξάηεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ 
έξγσλ), θαζψο θαη ινηπέο θείκελεο δηαηάμεηο. 

ε θάζε πεξίπησζε πξνζδηνξίδεηαη ε κέζε απφζηαζε κεηαθνξάο (π.ρ. απφ ην θέληξν βάξνπο 
ησλ ρσκαηηζκψλ ηνπ έξγνπ κέρξη ηνλ απνζεζηνζάιακν ή ηνλ δαλεηνζάιακν ή ηε κέζε 
απφζηαζε πξνο απηνχο εάλ πξνβιέπνληαη πεξηζζφηεξνη - απφ ην θέληξν βάξνπο ηνπ έξγνπ 
κέρξη ην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο αζθαιηνζθπξνδέκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή ηνπ 
έξγνπ θ.ν.θ.). 

Γνζέληνο φηη ην κεηαθνξηθφ έξγν ζπληζηά ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δαπάλεο αξθεηψλ έξγσλ (π.ρ. 
έξγσλ νδνπνηίαο, πδξαπιηθψλ έξγσλ εληφο πφιεσο θιπ), ε κέζε απφζηαζε κεηαθνξάο νθείιεη 
λα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ζηηο πξνκεηξήζεηο ησλ έξγσλ. Γελ είλαη ινγηθφ νη ρσκαηηζκνί λα 
ππνινγίδνληαη κε ηε ζχληαμε εθηελψλ αλαιπηηθψλ πηλάθσλ θαη νη κεηαθνξέο, πνπ ελίνηε είλαη 
πςειφηεξεο δαπάλεο, λα κελ αληηκεησπίδνληαη θαη' αλάινγν ηξφπν. Οχηε είλαη ινγηθφ λα 
επηβαξχλνληαη ππεξβνιηθά νη ηηκέο βάζεο ησλ εξγαζηψλ κε αλχπαξθην κεηαθνξηθφ έξγν. 

Ιδηαίηεξνο ππνινγηζκφο ηεο κεηαθνξηθήο δαπάλεο πξνβιέπεηαη θαη ζε εξγαζίεο πνπ 
ηηκνινγνχληαη ζε ηεηξαγσληθά ή ζε ηξέρνληα κέηξα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο  νη ηηκέο κνλάδαο 
ησλ κεηαθνξψλ πνιιαπιαζηάδνληαη επί ην πάρνο ηεο ζηξψζεο ζε κέηξα (πάρνο ζηξψζεο 
νδνζηξσζίαο 0,10 m), ή εθαξκφδνληαη νη ζπκβαηηθνί ζπληειεζηέο αλαγσγήο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηα πεξηγξαθηθά ΝΔΣ (ι.ρ. απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ). 
 

Σεο εγθπθιίνπ απηήο λα ιάβνπλ γλψζε φινη νη αξκφδηνη ππάιιεινη γηα ηελ  εθαξκνγή ηεο. 

Η εγθχθιηνο απηή θαη ηα ηεχρε ησλ ηηκνινγίσλ λα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα www.ggde.gr  
ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 
Γηθηχσλ 
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