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ΘΕΜΑ: Έγκριση ενιαίων τιµολογίων εργασιών στις κατηγορίες των έργων 
Οδοποιϊας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου. 
 
 
1.  Σας γνωρίζουµε ότι δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 
(ΦΕΚ 1556 Β΄/18.10.04) η αριθµ.∆17α/01/93/ΦΝ437/1.10.04 απόφαση 
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκαν τα ενιαία τιµολόγια στις 
κατηγορίες των  έργων Οδοποιϊας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 3263/ 2004 ΦΕΚ. 
        Τα τιµολόγια αυτά θα χρησιµοποιούνται πλέον υποχρεωτικά για τις 
δηµοπρατήσεις των έργων, από όλους τους φορείς που κατασκευάζουν 
δηµόσια έργα και ισχύουν ανεξάρτητα του µεγέθους του έργου 
(προϋπολογισµού  εργασιών) για τις κατηγορίες των παραπάνω έργων. 
     Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε τα ενιαία τιµολόγια να παρουσιάζουν 
την µεγαλύτερη δυνατή πληρότητα στα είδη των αντίστοιχων εργασιών, και 
έτσι να ελαχιστοποιηθούν οι νέες τιµές εργασιών κατά την εκτέλεση των 
έργων. 
      Στους φορείς δηµοπράτησης εναπόκειται πλέον η ορθολογική και 
συνθετική χρήση των ενιαίων τιµολογίων, ώστε οι προϋπολογισµοί 
δηµοπράτησης να παρουσιάζουν την απαιτούµενη πληρότητα εργασιών, 
σύµφωνα µε τις µελέτες του έργου, την εκτίµηση των πραγµατικών συνθηκών 
κάθε έργου και την εν γένει εµπειρία των υπηρεσιών στην κατασκευή του 
έργου. 
    Με βάση τα ενιαία τιµολόγια θα επανυπολογιστούν και οι υφιστάµενοι 
προϋπολογισµοί δηµοπράτησης που συντάχθηκαν µε διαφορετικές τιµές. 
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2.  ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
 

Το ενιαίο τιµολόγιο Οδοποιίας κατατάσσει τα έργα ανάλογα µε το 
µέγεθος του προϋπολογισµού τους σε τρεις (3) κατηγορίες: 
Α) ΄Εργα προϋπολογισµού µέχρι 7 εκατοµµύρια Ευρώ  
Β) ΄Εργα προϋπολογισµού από 7 έως 15 εκατοµµύρια Ευρώ 
Γ) ‘ Εργα προϋπολογισµού µεγαλύτερου των 15 εκατοµµυρίων Ευρώ. 

Κατά συνέπεια, το ενιαίο τιµολόγιο Οδοποιίας περιλαµβάνει τρεις 
πίνακες τιµών που αντιστοιχούν στις παραπάνω τρεις κατηγορίες. 
     Η προσαύξηση των τιµών από την κατηγορά Γ προς Β κατηγορία είναι 
της τάξης του 10%, και προς την Α κατά 20%. Τούτο έγινε για να 
αντιµετωπιστεί το πραγµατικό γεγονός των αυξηµένων γενικών εξόδων των 
µικρών έργων έναντι των έργων µεγαλύτερου προϋπολογισµού. 
    Για την κατάταξη ενός έργου, βάσει του προϋπολογισµού του στο 
αντίστοιχο τιµολόγιο, συνυπολογίζονται  τα κονδύλια των Γ.Ε. και Ο.Ε. και των  
απροβλέπτων. Αντίθετα, δε συνυπολογίζονται τυχόν κονδύλια διαφόρων 
επιπλέον δαπανών, καθώς και τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 
    Επισηµαίνεται ότι οι υπηρεσίες, οι οποίες επιλέγουν να ενσωµατώνουν 
τις εργασίες πρασίνου ή άλλης κατηγορίας (π.χ. υδραυλικών κλπ) στον 
προϋπολογισµό εργασιών οδοποιϊας µε σκοπό την ενιαία  δηµοπράτηση, θα 
υπολογίζουν την κατάταξη των έργων οδοποιϊας στο αντίστοιχο τιµολόγιο 
χωρίς τη συµµετοχή των δαπανών των εργασιών πρασίνου ή οποιασδήποτε 
άλλης κατηγορίας. 
     Το ενιαίο τιµολόγιο περιλαµβάνει τα εξής τεύχη: 
α. Περιγραφικό τιµολόγιο, µε πλήρη περιγραφή όλων των άρθρων του 
τιµολογίου, ενιαίο και για τις τρεις κατηγορίες τιµών. 
β. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και για τις τρεις κατηγορίες, η οποία 
συµπληρώνει το περιγραφικό τιµολόγιο και στην  οποία παραπέµπουν όλες οι 
αναφορές σε Τ.Σ. Υ. του περιγραφικού τιµολογίου. 
γ. Πίνακες τιµών για κάθε µία από τις τρεις κατηγορίες έργων ανάλογα µε το 
µέγεθος του προϋπολογισµού τους. 
      
 
3. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

Το Τιµολόγιο Υδραυλικών έργων αποτελείται από: 
Περιγραφικό τιµολόγιο και πίνακα άρθρων και τιµών της κατηγορίας 
υδραυλικών έργων που περιλαµβάνει: 
 Ι) Υδραυλικά έργα 
 ΙΙ)Χωµάτινα-Λιθόριπτα φράγµατα και υδραυλικές σήραγγες, µε τις 
συνοδεύουσες αυτά τεχνικές προδιαγραφές. 
 
4. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
     Το Τιµολόγιο Λιµενικών ΄Εργων, αποτελείται από περιγραφικό 
τιµολόγιο και πίνακα άρθρων και τιµών της κατηγορίας των λιµενικών έργων. 
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5. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
       Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και το ενιαίο τιµολόγιο εργασιών για 
έργα πρασίνου. Και το τιµολόγιο αυτό παρουσιάζει τη µέγιστη δυνατή 
πληρότητα στα είδη των εργασιών πρασίνου, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 
πλήρως στις ανάγκες των υπηρεσιών για τη δηµοπράτηση και κατασκευή των 
αντίστοιχων έργων. Το ενιαίο τιµολόγιο πρασίνου αποτελείται από το 
περιγραφικό τιµολόγιο, στο οποίο είναι συµπληρωµένη η αντίστοιχη τιµή της 
εργασίας. Επίσης, είναι πλήρως καθορισµένη η αντιστοίχιση κάθε άρθρου µε 
το αντίστοιχο άρθρο της ανάλυσης τιµών για τον υπολογισµό της 
αναθεώρησης. 
 
6.  Στα ενιαία τιµολόγια οδοποιίας, υδραυλικών και λιµενικών έργων 
εφιστούµε την προσοχή ιδιαίτερα στα παρακάτω: 
α. Οι εργασίες ,οι οποίες περιλαµβάνουν µεταφορές υλικών(αποθέσεις 
εκσκαφών, δάνεια, κ.λ.π.) ενσωµατώνουν το µεταφορικό έργο στην τιµή της 
αντίστοιχης εργασίας. 
Τούτο αποτυπώνεται και περιγράφεται σαφώς στο περιγραφικό τιµολόγιο. Η 
αντίστοιχη τιµή στον πίνακα τιµών επισηµαίνεται µε αστερίσκο. Η 
αναγραφόµενη τιµή στον πίνακα τιµών κοστολογεί µόνον την εργασία και 
πρέπει στην  τιµή αυτή να προστεθεί και η αντίστοιχη δαπάνη µεταφοράς του 
υλικού.  Τούτο απαιτεί µεγάλη προσοχή από τις δηµοπρατούσες αρχές, ώστε 
η αντίστοιχη δαπάνη µεταφοράς του υλικού, να είναι ρεαλιστική και να 
ανταποκρίνεται στις πραγµατικές συνθήκες του έργου ( αποστάσεις 
µεταφοράς κ.λ.π.). Στην τιµή του άρθρου του τιµολογίου που έχει την ένδειξη 
µε αστερίσκο πρέπει να προστεθεί η δαπάνη µεταφοράς του αντίστοιχου 
υλικού και το άθροισµα αυτό αποτελεί την τελική τιµή δηµοπράτησης της 
συγκεκριµένης εργασίας. 
β. Ορισµένα άρθρα της εγκεκριµένης ανάλυσης τιµών υδραυλικών έργων, δεν  
περιλαµβάνονται στο ενιαίο τιµολόγιο υδραυλικών έργων, διότι ορισµένα εξ 
αυτών, δεν χρησιµοποιούνται πλέον σήµερα (π.χ. αγωγοί από 
αµιαντοτσιµεντοσωλήνες, αγωγοί υπονόµων από οξύµαχους 
αργιλοπυριτικούς σωλήνες, αγωγοί οµβρίων από σκυρόδεµα ωοειδούς 
διατοµής, αγωγοί από σωλήνες προεντεταµένου σκυροδέµατος κ.λ.π.) και για 
άλλες εργασίες οι τιµές περιλαµβάνονται και θα λαµβάνονται  από το ενιαίο 
τιµολόγιο οδοποιϊας.  
γ. Οι αγωγοί από χαλυβδοσωλήνες (Υ∆Ρ 6630), και οι συσκευές ανοικτών 
διωρύγων (Υ∆Ρ 6451-6456, 6458-6471 και 6473), τιµολογούνται µε το κιλό. 
Ειδικότερα , για τις συσκευές ανοικτών  διωρύγων, όπως και για κάθε άλλη 
κατασκευή από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, έχουν εφαρµογή εκτός του 
άρθρου 11.05 που αφορά προµήθεια υλικού επί τόπου του έργου και τα λοιπά 
άρθρα 11.05.01 έως 11.10.03 του ενιαίου τιµολογίου υδραυλικών έργων, 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις κάθε κατασκευής. 
 
7.   Σε περίπτωση που κατά τη δηµοπράτηση ενός έργου, απαιτείται η 
τιµολόγηση κάποιας αναγκαίας προς εκτέλεση εργασίας, η οποία δεν 
περιλαµβάνεται στα ενιαία τιµολόγια, θα συντάσσεται από την ∆ηµοπρατούσα 
αρχή και θα περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του έργου νέο άρθρο, 
καθώς επίσης και αντίστοιχο άρθρο Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (στα 
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έργα Οδοποιίας) το οποίο θα προσαρτάται ως παράρτηµα στην εγκεκριµένη 
ΤΣΥ εφόσον  τούτο κρίνεται αναγκαίο. 
     Στις περιπτώσεις που η ∆ηµοπρατούσα Αρχή κρίνει σκόπιµο για 
συγκεκριµένα έργα και συγκεκριµένες εργασίες να θέτει µεγαλύτερες 
απαιτήσεις από αυτές που περιγράφονται στην ΤΣΥ και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης, για τις αντίστοιχες εργασίες έχει την δυνατότητα να προσαρτά 
παράρτηµα στην  ΤΣΥ στο οποίο θα περιλαµβάνονται οι επί πλέον απαιτήσεις 
και οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο για την πλήρη κάλυψη της έντεχνης 
κατασκευής των εν λόγω εργασιών. Η προσθήκη του παρατήµατος στην  ΤΣΥ 
θα πρέπει οπωσδήποτε να επισηµαίνεται στην διακήρυξη. Εφόσον η επί 
πλέον απαίτηση δηµιουργεί επί πλέον κόστος  θα πρέπει αντίστοιχα να 
προβλέπεται και πρόσθετη αποζηµίωση στις τιµές του εγκεκριµένου 
τιµολογίου µε την προσθήκη σε αυτό αντίστοιχου άρθρου πρόσθετης 
αποζηµίωσης. 
       Τα ενιαία τιµολόγια θα χρησιµοποιούνται και  για τον καθορισµό των 
νέων τιµών σύµφωνα µε την  παράγραφο 3β του άρθρου 43 του π.δ. 609/85 
καθώς και για τον υπολογισµό του συντελεστή σ της παρ. 4 του ίδιου άρθρου. 

Ο υπολογισµός της αναθεώρησης γίνεται µε το γνωστό µέχρι σήµερα 
τρόπο. Η υπάρχουσα πλήρης αντιστοίχιση των άρθρων των ενιαίων 
τιµολογίων µε τα άρθρα των εγκεκριµένων αναλύσεων χρησιµοποιείται µόνο 
για τον υπολογισµό της αναθεώρησης. 

 
8.    Τα ενιαία τιµολόγια εφαρµόζονται υποχρεωτικά σε διαγωνισµούς των 
οποίων η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί µετά την 18 Οκτωβρίου 2004.              
Για τις κατηγορίες έργων που δεν καλύπτουν τα νέα ενιαία τιµολόγια οι 
υπηρεσίες θα συνεχίσουν να δηµοπρατούν χωρίς κάποια διαφοροποίηση από 
τα µέχρι σήµερα εφαρµοζόµενα, µέχρι την έκδοση ενιαίων τιµολογίων και για 
τις κατηγορίες αυτές. 
 
 
 
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
1.Γραφείο κ. Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
3.Γραφείο κ.κ. Γεν.Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε                 Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
4. Γραφείο κ.κ. Γεν.Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε 
5. Γραφεία κ.κ. Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
6. ∆/νση ∆17 (10)                                      Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 
 
                                                                        ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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