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ΘΕΜΑ: Αναπροσαρµογή και  συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων 
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και 
Λιµενικών. 

 
Με την απόφαση µε Αριθµ. Πρωτ. ∆11γ/o/9/7/7-2-2013 του Αναπληρωτή Υπουργού 
ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι. εγκρίθηκε η αναπροσαρµογή και  συµπλήρωση των Ενιαίων Τιµολογίων 
Έργων (έκδοση 3.0) Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών και Πρασίνου και 
(έκδοση 1.0) Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών.  
Τα ανωτέρω ενιαία τιµολόγια εργασιών εφαρµόζονται υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των 
προϋπολογισµών δηµοπράτησης δηµοσίων έργων και ισχύουν για τα έργα των οποίων η 
διακήρυξη δηµοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης (σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς 
διαγωνισµό) θα αποσταλεί για δηµοσίευση ή υπογραφεί αντίστοιχα, έναν (1) µήνα µετά την 
δηµοσίευση της απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). 
Μέχρι την κυκλοφορία του ΦΕΚ και για την διευκόλυνση των Υπηρεσιών αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε. τα τεύχη των  τιµολογίων που εγκρίθηκαν µε την παραπάνω απόφαση, 
η ισχύς των οποίων θα αρχίσει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους στο ΦΕΚ και την 
ανάρτηση της απόφασης στη ∆ιαύγεια.    
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
Τα νέα ενιαία τιµολόγια, όπως και η παλαιότερη έκδοση τους, προβλέπουν διαφοροποίηση  των 
τιµών µονάδας, ανάλογα µε τον συνολικό προϋπολογισµό του έργου ως εξής: 
Για έργα Οδοποιίας ο προϋπολογισµός κατατάσσεται σε τέσσερις (4) κατηγορίες: 
Α. Έργα προϋπολογισµού  έως 1.500.000 € 
Β Έργα προϋπολογισµού  από 1.500.001 έως  5.000.000 € 
Γ Έργα προϋπολογισµού  από 5.000.001 έως  10.000.000 €  
∆ Έργα προϋπολογισµού πάνω  από   10.000.000 € 
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Για τα υδραυλικά έργα ο προϋπολογισµός κατατάσσεται σε τρεις (3) κατηγορίες: 
Α. Έργα προϋπολογισµού  έως  1.500.000 € 
Β Έργα προϋπολογισµού  από 1.500.001 έως  5.000.000 € 
Γ Έργα προϋπολογισµού πάνω  από 5.000.000 € 
Για τα Οικοδοµικά έργα ο προϋπολογισµός κατατάσσεται σε δύο (2) κατηγορίες: 
Α. Έργα προϋπολογισµού  έως 2.000.000 € 
Β Έργα προϋπολογισµού πάνω από 2.000.000 € 
Σε ενιαία κατηγορία από πλευράς προϋπολογισµού κατατάσσονται τα Λιµενικά έργα και έργα 
Πρασίνου καθώς και οι Ηλεκτροµηχανολογικές Εργασίες Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών.   
Προκειµένου η επιλογή των τιµών να γίνεται σύµφωνα µε τον συνολικό προϋπολογισµό του 
έργου κατά ενιαίο και µονοσήµαντο τρόπο από τις ∆ηµοπρατούσες Αρχές επισηµαίνονται τα 
ακόλουθα: 
α Προϋπολογισµός Έργου για την επιλογή κατηγορίας τιµών είναι το άθροισµα των 

δαπανών όλων των προβλεποµένων οµάδων και κατηγοριών  εργασιών, 
περιλαµβανοµένου του ποσοστού για ΓΕ&ΟΕ, και του ποσού των απροβλέπτων. 

β. Βασικό αντικείµενο έργου είναι αυτό που προσιδιάζει στο φυσικό αντικείµενο αυτού (λ.χ. 
ένα κτιριακό έργο που περιλαµβάνει διαµόρφωση εξωτερικών χώρων µε φυτεύσεις, 
εσωτερικές οδούς ή σύνδεση µε το οδικό δίκτυο είναι έργο Οικοδοµικό, η κατασκευή ενός 
δρόµου στην οποία συµπεριλαµβάνεται το δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων είναι έργο 
Οδοποιίας, ενώ ένα αρδευτικό δίκτυο που περιλαµβάνει κτίριο αντλιοστασίου είναι έργο 
Υδραυλικό). 

γ. Για την επιλογή της κατηγορίας τιµών εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία: 
- Εκτιµάται ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου “ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α” και στη συνέχεια 

υπολογίζεται ο προϋπολογισµός µε τιµές των ΝΕΤ. Για τις εργασίες του βασικού 
αντικειµένου και των λοιπών ΝΕΤ που υπόκεινται σε κατηγοριοποίηση τιµών 
λαµβάνονται τιµές των ΝΕΤ για προϋπολογισµό σύµφωνα µε την εκτίµηση, προστίθεται 
η δαπάνη και των ΝΕΤ µε ενιαίες τιµές (αν προβλέπονται τέτοιες εργασίες), καθώς  και  
το ποσοστό ΓΕ&ΟΕ που αναλογεί, και προκύπτει το “ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β”. Πιθανώς θα 
απαιτηθούν κάποιες δοκιµές για την ορθή επιλογή των τιµών της βασικής κατηγορίας.  

- Ελέγχεται αν το “ΑΘΡΟΙΣΜΑ  Β”  οδηγεί σε διαφοροποίηση της περιοχής τιµών για το 
“ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α” και επαναλαµβάνονται οι υπολογισµοί. 

Παραδείγµατα: 
 Έστω οδικό έργο µε δαπάνη βάσει άρθρων ΝΕΤ Ο∆Ο, ΝΕΤ ΗΛΜ και ΝΕΤ ΠΡΣ µεγαλύτερη 
των 10.000.000 €. Οι τυχόν εργασίες Υ∆Ρ και ΟΙΚ που περιλαµβάνονται τιµολογούνται µε τις 
τιµές που αντιστοιχούν στην κατηγορία υψηλού προϋπολογισµού στα ΝΕΤ Υ∆Ρ και ΟΙΚ. 

 Έστω οικοδοµικό έργο µε δαπάνη βάσει άρθρων ΟΙΚ 1.800.000 € και έργα οδοποιίας µε 
τιµές έργων προϋπολογισµού έως 1.500.000 € δαπάνης 300.000 €. Το ΑΘΡΟΙΣΜΑ  Β 
υπερβαίνει τα 2.000.000 €, οπότε οι οικοδοµικές εργασίες τιµολογούνται ως έργο 
προϋπολογισµού µεγαλυτέρου των 2.000.000 € και οι εργασίες οδοποιίας µε τιµές της 
κατηγορίας 1.500.001 - 5.000.000 €.  

 Έστω υδραυλικό έργο µε δαπάνη βάσει άρθρων Υ∆Ρ 4.000.000 € και οικοδοµικές εργασίες 
µε τιµές έργων προϋπολογισµού άνω των 2.000.000 € δαπάνης 400.000 €. Το ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
Β δεν υπερβαίνει τα 5.000.000 €, οπότε οι εργασίες υδραυλικών έργων τιµολογούνται ως 
έργο προϋπολογισµού 1.500.001 - 5.000.000 € και οι οικοδοµικές µε τιµές της κατηγορίας 
άνω των 2.000.000 €. 

 Στο προηγούµενο παράδειγµα αν προστεθούν Η/Μ εργασίες 300.000 € (ενιαία κατηγορία) 
και εργασίες Ο∆Ο 400.000 µε τιµές κατηγορίας Ο∆Ο 1.500.001 - 5.000.000 €, το ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
Β υπερβαίνει τα 5.000.000 €, οπότε η δαπάνη των Υ∆Ρ επαναπροσδιορίζεται κατ' αρχήν µε 
τιµές Υ∆Ρ >5.000.000 € και προσδιορίζεται νέο ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β. Αν αυτό υπολείπεται των 
5.000.000 €, οι τιµές παραµένουν ως έχουν, ενώ αν προκύψει > 5.000.000 τότε οι τιµές Ο∆Ο 
λαµβάνονται από την κατηγορία 5.000.001 - 10.000.000 € 

Επισηµαίνεται ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού του έργου, ως ανωτέρω, πρέπει 
ήδη να έχει αποτιµηθεί και εφαρµοσθεί η τιµή του αστερίσκου, όπου αυτό προβλέπεται.  
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Β. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
Στην παρούσα έκδοση των τιµολογίων έχουν γίνει οι προσαρµογές σε σχέση µε τις ΕΤΕΠ στα 
περιγραφικά άρθρα όλων των τιµολογίων , ενώ σε όσα άρθρα δεν υπάρχουν αντιστοιχίες ΕΤΕΠ 
έχουν γίνει κατά το δυνατόν παραποµπές σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 
Έχει συµπεριληφθεί  κονδύλιο µεταφοράς και τρόπος υπολογισµού των µεταφορών για όλες τις 
κατηγορίες έργων.  
Έχει καταβληθεί προσπάθεια για ενιαία αντιµετώπιση των εργασιών στις διάφορες κατηγορίες 
έργων ώστε να µην επαναλαµβάνονται οι ίδιες εργασίες στα διάφορα τιµολόγια.  
Κατά την αναπροσαρµογή/επικαιροποίηση των ΝΕΤ έχουν προστεθεί και αρκετά νέα άρθρα 
εργασιών, προερχόµενα τόσο από Νέες Τιµές Μονάδος που έχουν εγκριθεί από την έναρξη 
ισχύος των ΝΕΤ του 2005, όσο και από τις εν τω µεταξύ τεχνολογικές εξελίξεις (νέα υλικά, νέοι 
τρόποι εκτέλεσης των εργασιών). 

 
Ειδικότερα για τα επιµέρους τιµολόγια αναφέρουµε ενδεικτικά τις  παρακάτω διαφοροποιήσεις : 

Τιµολόγιο Οδοποιίας 
- Στην Οµάδα Τεχνικά έργα στις χωµατουργικές εργασίες έχουν προστεθεί τα άρθρα Β-11Α 

“Κατασκευές αντιστήριξης πρανών από οπλισµένη γη µε χαλύβδινο οπλισµό και µετωπικά 
συρµατοκιβώτια” και Β-11Β “Κατασκευές σταθεροποίησης πρανών από οπλισµένη γη και 
µετωπικά χαλύβδινα πλέγµατα και γεωσυνθετικά”.  

- Έχει γίνει τροποποίηση των υποάρθρων B-18 “Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων”.  
- Έχουν διαγραφεί τα άρθρα των σωλήνων αποχέτευσης και αποστράγγισης  και έχουν  

ενσωµατωθεί στο  ΝΕΤ Υ∆Ρ. 
- Έχουν προστεθεί διάµετροι στους πασσάλους. 
- Έχουν προστεθεί άρθρα για αστική οδοποιία Β-81… και για επισκευές γεφυρών Β-90… 
- Στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου συµπεριλήφθηκε η αξία της ενσωµατούµενης  

ασφάλτου. 
- Έχει γίνει τροποποίηση των υποάρθρων Ε-1 “Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ)”. 
- Έχει αφαιρεθεί η οµάδα εγκαταστάσεων φωτισµού οδών και έχει συµπεριληφθεί στο ΝΕΤ 

ΗΛΜ. 
- Προστέθηκε η οµάδα Σ Οδικών Σηράγγων.  

Τιµολόγιο Υδραυλικών έργων  
- Έχει γίνει αλλαγή του τρόπου επιµέτρησης της εργοταξιακής σήµανσης και των 

προστατευτικών κατασκευών  
- Οι εργασίες κατασκευής συρµατοκιβωτίων διαγράφηκαν και τιµολογούνται µε βάση τα 

αντίστοιχα άρθρα των ΝΕΤ Ο∆Ο 
- Τα άρθρα των σωληνώσεων έχουν τροποποιηθεί ως εξής: 

• Καταργήθηκαν όλες οι σειρές των τσιµεντοσωλήνων αποχέτευσης και αντικαταστάθηκαν 
από τσιµεντοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, σειράς 120 άρθρο 12.01 και  pipe-jacking 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 άρθρο 12.02 

• Προστέθηκαν διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης, συµπαγούς τοιχώµατος, από PVC 
που αφαιρέθηκαν από την οδοποιία  άρθρο 12.11 

• Γενικά στα άρθρα των σωληνώσεων  έχουν γίνει ανακατατάξεις έτσι ώστε υλικά που 
καλύπτονται από το ίδιο Ευρωπαϊκό Πρότυπο να καλύπτονται και από το ίδιο άρθρο 
όπως σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, µε εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 άρθρο 12.29 και σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία 
εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 άρθρο 12.30 

• Στο άρθρο 12.40. 01 και στο άρθρο 12.40. 11  (πρώην 12.22…) ∆ίκτυα από σωλήνες 
υαλοπλισµένου πολυµερούς κατασκευασµένους µε περιέλιξη του υαλονήµατος (GRP)”  
έχουν δοθεί συντελεστές διαφοποποίησης των τιµών ανάλογα µε την ονοµαστική πίεση 
ώστε να µειωθεί ο αριθµός επανάληψης  των υποάρθρων  
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• Ανάλογα έχουν γίνει και µε το άρθρο 12.48  “∆ιακλαδώσεις τύπου Τ των 90° για δίκτυα 
σωλήνων φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυµένους µε υολονήµατα (CC-
GRP)”. καθώς και στο άρθρο 12.50 “Επιθέµατα (σαµάρια) για δίκτυα σωλήνων 
φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυµένους µε υαλονήµατα”, όπου 
καθορίζεται η τιµή ανάλογα µε τη γωνία.  

- Στο κεφάλαιο Λιθόρριπτων Φραγµάτων και Υδραυλικών Σηράγγων διαγράφηκαν κάποιες 
εργασίες όπως  “Περιστροφική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων” , “Περιστροφική 
διάτρηση οπών αποστράγγισης”,  και “Περιστροφική διάτρηση οπών τσιµεντενέσεων 
κουρτίνας”.  

- Έγινε διαχωρισµός της προµήθειας από την εγκατάσταση και λειτουργία των  
µηκυνσιοµέτρων.  

- Καταργήθηκαν τα άρθρα συµπυκνωµένης επίχωσης. 
- Στα άρθρα των αγκυρίων συµπεριλήφθηκε και η δαπάνη διάτρησης της οπής. 

Τιµολόγιο Λιµενικών έργων 
- Προστέθηκαν νέα άρθρα: 

• Αρθρο 2.07 :” Θαλάσσιες µεταφορές”  (βασική τιµή  για την τιµολόγηση των άρθρων τα 
οποία περιλαµβάνουν θαλάσσιες µεταφορές, όπως οι λιθορριπές κ.λ.π.). 

• Αρθρο 5.01.02 : “Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι βάρους 35 µέχρι 80 τόνων” : Έγινε  
κλιµάκωση του  βάρους των ογκολίθων  µε την ενδιάµεση ως άνω κατηγορία αντί της 
παλαιάς  άνω και κάτω των 35 τόνων. 

• Αρθρο 5.07 : “Αρση και επανατοποθέτηση υφισταµένων συµπαγών τεχνητών 
ογκολίθων”   και   Αρθρο 5.08 : “Άρση και επανατοποθέτηση ειδικών τεχνητών 
ογκολίθων θωράκισης” (τα  άρθρα  αυτά προστέθηκαν  για την αξιοποίηση των υλικών 
καθαίρεσης λιµενικών έργων, όπως επιβάλλεται από την πρόσφατη  νοµοθεσία). 

• Αρθρο 6.04 : “Υφαλες κατασκευές µε επιµήκεις κυλινδρικούς σακκολίθους 
σκυροδέµατος” (για την επισκευή λιµενικών έργων  που έχουν υποστεί υποσκαφές). 

• Αρθρο 6.05 : “Υφαλες κατασκευές µε προκατασκευασµένα στοιχεία από οπλισµένο 
σκυρόδεµα” (υπήρχε άρθρο µόνον για τα έξαλα στοιχεία). 

• Αρθρο 8.06: “Λιθεπενδύσεις ανωδοµών λιµενικών έργων”. 
• Αρθρο 9.10 : “Τοποθέτηση νέας δέστρας σε υφιστάµενο κρηπίδωµα”. 

- Προστέθηκαν άρθρα εξοπλισµού λιµενικών έργων µε σύγχρονα υλικά (9.01.02: 
“Καλύµµατα φρεατίων  από  ελατό χυτοσίδηρο”, 9.04: “Ανοξείδωτοι κρίκοι πρόσδεσης” 
κ.λ.π). 

Τιµολόγιο Οικοδοµικών Έργων 
- Έγιναν τροποποιήσεις των περιγραφών σηµαντικού αριθµού άρθρων προκειµένου το 

αντικείµενο των εργασιών να προσδιορίζεται σαφώς και µονοσήµαντα. 
- Έγινε ανασύνταξη και συµπλήρωση των γενικών όρων ανά ενότητα εργασιών για τον σαφή 

προσδιορισµό του περιεχοµένου των τιµών µονάδας. 
- Έγιναν διορθώσεις περιγραφικών άρθρων εργασιών επιστρώσεων µε "ψυχρά" και 

φωτοκαταλυτικά υλικά σύµφωνα µε τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.  
- Έγινε προσθήκη διευκρινήσεων στους Γενικούς Ορους για τον προσδιορισµό της δαπάνης 

µεταφορών (κατ' αντιστοιχία µε τα ΝΕΤ Ο∆Ο και ΝΕΤ Υ∆Ρ). 

Τιµολόγιο Έργων Πρασίνου 
- Προστέθηκαν νέα άρθρα: 

• άρθρα για την διαχείριση προϊόντων κλαδέµατος και καθαρισµών/συντήρησης χώρων 
πρασίνου (Α/Τ Α12 - Α16).  

• σειρά άρθρων για πέργκολες, καθιστικά και κάδους απορριµµάτων κοινοχρήστων 
χώρων (Α/Τ Β10 και Β11). 

• σειρά άρθρων για το εξοπλισµό χώρων παιδικής χαράς (Α/Τ Β12). 
• σειρά άρθρων για την κατασκευή φυτεµένων δωµάτων (Α/Τ Ε16). 
• άρθρα για τη διαµόρφωση - ανανέωση κόµης και κοπή µικρών δένδρων (Α/Τ ΣΤ4.1) και 

την φυτοπροστασία (Α/Τ ΣΤ 5). 
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- Τροποποιήθηκαν οι περιγραφές και συµπληρώθηκαν άρθρα εργασιών βοτανίσµατος και 
καθαρισµού χώρων πρασίνου (Α/Τ ΣΤ6.3 και ΣΤ8). 

- Προστέθηκαν άρθρα για πιεστικά συγκροτήµατα (εδάφιο Λ). 

Τιµολόγιο Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών: 
- Συντάχθηκε νέο ιδιαίτερο τιµολόγιο ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών Οδοποιίας, 

Υδραυλικών και Λιµενικών, στο οποίο µεταφέρθηκαν τα άρθρα που υπήρχαν στα ΝΕΤ 
Ο∆Ο και ΝΕΤ Υ∆Ρ (από τα οποία αφαιρέθηκαν) και προστέθηκαν αρκετά νέα άρθρα 
συνήθων εργασιών. 

- Έγινε επικαιροποίηση υπαρχόντων άρθρων, έτσι ώστε να είναι σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις σχετικές ΕΤΕΠ. 

- Προστέθηκαν άρθρα για  Ιστούς οδοφωτισµού από FRP (οπλισµένο µε ίνες σύνθετο 
πολυµερές)   

- Προστέθηκαν νέα άρθρα για εργασίες Φωτεινής Σηµατοδότησης και Συντήρησης Φωτεινής 
Σηµατοδότησης και Οδικού Φωτισµού. 

- Προστέθηκαν άρθρα για Η/Μ εξοπλισµό λιµενικών έργων µε ειδικές απαιτήσεις 
αντισκωριακής προστασίας. 
 

Γ. Θέµατα εφαρµογής των ΝΕΤ  
Τα ΝΕΤ των διαφόρων κατηγοριών έργων "συγκοινωνούν" µεταξύ τους και ως εκ τούτου 
µπορούν να χρησιµοποιούνται άρθρα από όλα τα ΝΕΤ για την κατάρτιση των προϋπολογισµών 
των έργων, για τις εργασίες  που δεν προβλέπονται στο ΝΕΤ της κύριας κατηγορίας.  
Η επιλογή των άρθρων στην περίπτωση συνθέτων έργων επαφίεται στην ορθή τεχνική κρίση. 
Ωστόσο, αναφέρονται µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα: 
- Η κατασκευή του δοµικού µέρους ενός αντλιοστασίου είναι εργασία οικοδοµικού έργου, 

οπότε για την τιµολόγηση του φέροντος οργανισµού έχουν εφαρµογή τα άρθρα του ΝΕΤ 
ΟΙΚ, οµοίως εργασία οικοδοµικού έργου είναι η κατασκευή ενός σταθµού διοδίων. 

- Η κατασκευή επενδεδυµένων διωρύγων αποχέτευσης οµβρίων της οδού ή του 
κρηπιδώµατος ενός λιµανιού είναι υδραυλικό έργο. 

- Για τις κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ υπάρχουν άρθρα µόνον στο ΝΕΤ Υ∆Ρ, τα οποία 
µπορούν να χρησιµοποιούνται, όπως είναι εύλογο, σε όλες τις κατηγορίες των έργων. 

- Στο ΝΕΤ Ο∆Ο περιλαµβάνονται άρθρα που αφορούν στην "αστική οδοποιία". Προφανώς τα 
άρθρα αυτά δεν έχουν εφαρµογή στην κατασκευή οδών ταχείας κυκλοφορίας διαµέσου του 
αστικού περιβάλλοντος. 

- Η κατασκευή µιας άνω διάβασης πεζών στο πλαίσιο ενός οικοδοµικού έργου είναι 
αντικείµενο οδοποιίας, η δε κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης οµβρίων του εξωτερικού 
χώρου του κτιρίου εντάσσεται στα υδραυλικά έργα. 

Στις περιπτώσεις που η µελέτη προβλέπει εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στα ΝΕΤ ή 
διαφέρουν ποιοτικώς από αυτές, θα συντάσσεται Νέο Άρθρο, η δε τιµή µονάδας του θα 
προσδιορίζεται και θα τεκµηριώνεται κατ' αναλογία µε υπάρχουσες τιµές των ΝΕΤ. 
Επίσης στο ΝΕΤ ΟΙΚ υπάρχουν άρθρα που επισηµαίνονται µε διπλό αστερίσκο [**] που 
αφορούν µαρµαρικές εργασίες, ξύλινα πατώµατα κλπ. Για τα άρθρα αυτά προβλέπεται και τιµή 
"φατούρας" (χωρίς το βασικό υλικό) και παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού της τιµής ανάλογα 
µε την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών που προβλέπεται να ενσωµατωθούν. 
 
Οδηγίες για τον αστερίσκο [*] 
Όταν ο προϋπολογισµός του έργου περιλαµβάνει άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*] 
απαιτείται υπολογισµός της δαπάνης του µεταφορικού έργου κατ' άρθρο. 
Στους Γενικούς Όρους των ΝΕΤ περιλαµβάνονται πίνακες τιµών του µεταφορικού έργου ανά 
κυβοχιλιόµετρο (m3.km), αναλόγως των συνθηκών διακίνησης των προϊόντων και υλικών. Οι 
τιµές αυτές περιλαµβάνουν ανηγµένη την επιστροφή του άδειου αυτοκινήτου  στη θέση του 
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ορύγµατος και αναφέρονται σε συµπυκνωµένα υλικά και προϊόντα στις εκάστοτε θέσεις 
κατασκευής (π.χ. εκσκαφές σε όγκο ορύγµατος, συµπυκνωµένες στρώσεις υλικών κ.ο.κ.). 
Ως εκ τούτου σε καµιά περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος. 
Η απόσταση µεταφοράς προσδιορίζεται µε βάση τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών, το 
υφιστάµενο οδικό δίκτυο, τις απαιτήσεις που τίθενται από τους περιβαλλοντικούς όρους του 
έργου (η έκδοση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη δηµοπράτηση των περισσοτέρων 
έργων), καθώς και λοιπές κείµενες διατάξεις. 
Σε κάθε περίπτωση προσδιορίζεται η µέση απόσταση µεταφοράς (π.χ. από το κέντρο βάρους 
των χωµατισµών του έργου µέχρι τον αποθεσιοθάλαµο ή τον δανειοθάλαµο ή τη µέση 
απόσταση προς αυτούς εάν προβλέπονται περισσότεροι - από το κέντρο βάρους του έργου 
µέχρι το συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος που λειτουργεί στην περιοχή του 
έργου κ.ο.κ.). 
∆οθέντος ότι το µεταφορικό έργο συνιστά σηµαντικό µέρος της δαπάνης αρκετών έργων (π.χ. 
έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων εντός πόλεως κλπ), η µέση απόσταση µεταφοράς οφείλει 
να τεκµηριώνεται επαρκώς στις προµετρήσεις των έργων. ∆εν είναι λογικό οι χωµατισµοί να 
υπολογίζονται µε τη σύνταξη εκτενών αναλυτικών πινάκων και οι µεταφορές, που ενίοτε είναι 
υψηλότερης δαπάνης, να µην αντιµετωπίζονται κατ' ανάλογο τρόπο. Ούτε είναι λογικό να 
επιβαρύνονται υπερβολικά οι τιµές βάσης των εργασιών µε ανύπαρκτο µεταφορικό έργο. 
Ιδιαίτερος υπολογισµός της µεταφορικής δαπάνης προβλέπεται και σε εργασίες που 
τιµολογούνται σε τετραγωνικά ή σε τρέχοντα µέτρα. Στις περιπτώσεις αυτές  οι τιµές µονάδας 
των µεταφορών πολλαπλασιάζονται επί το πάχος της στρώσης σε µέτρα (πάχος στρώσης 
οδοστρωσίας 0,10 m), ή εφαρµόζονται οι συµβατικοί συντελεστές αναγωγής που καθορίζονται 
στα περιγραφικά ΝΕΤ (λ.χ. αποξήλωση πλακοστρώσεων). 
 

Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι για την  εφαρµογή της. 

Η εγκύκλιος αυτή και τα τεύχη των τιµολογίων να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.ggde.gr  
της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων 
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