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Αθήνα, 1 – 10 – 2004
Αριθµ. Πρωτ: ∆17α/01/93/ ΦΝ. 437

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ενιαίων τιµολογίων εργασιών δηµοπράτησης δηµοσίων
έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό
σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄179).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του ν. 1558/85 (Α΄137), το οποίο
προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/97 (Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού.
3. Την αριθµ. οικ. 32/25-6-2004 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την
οποία ορίστηκε ειδική οµάδα εργασίας για τη σύνταξη των νέων ενιαίων
τιµολογίων εργασιών.
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Αποφασίζουµε
Α. Εγκρίνουµε τα νέα ενιαία τιµολόγια εργασιών, που συντάχθηκαν από την
ανωτέρω οµάδα εργασίας, για τις εξής κατηγορίες έργων :
1. Τιµολόγιο έργων Οδοποιϊας αποτελούµενο από :
α) Περιγραφικό Τιµολόγιο
β) Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων ( Τ.Σ.Υ.)
γ) Πίνακες τιµών µονάδος για έργα συνολικού προϋπολογισµού :
γ1. Μέχρι 7 εκατ. ευρώ
γ2. Από 7 µέχρι 15 εκατ. ευρώ
γ3. Μεγαλύτερου των 15 εκατ. ευρώ
Στους ανωτέρω συνολικούς προϋπολογισµούς δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ και
η αναθεώρηση.
Περιλαµβάνονται τα κονδύλια ΓΕ και ΟΕ και απροβλέπτων.
2. Τιµολόγιο Υδραυλικών έργων αποτελούµενο από περιγραφικό τιµολόγιο
και πίνακα άρθρων και τιµών κατηγορίας Υδραυλικών έργων που
περιλαµβάνει :
α) Υδραυλικά έργα
β) Χωµάτινα – Λιθόριπτα φράγµατα και υδραυλικές σήραγγες, µε τις
συνοδεύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
3. Τιµολόγιο Λιµενικών έργων, αποτελούµενο από περιγραφικό τιµολόγιο
και πίνακα άρθρων και τιµών της κατηγορίας των λιµενικών έργων.
4. Τιµολόγιο έργων Πρασίνου, που περιλαµβάνει περιγραφικό τιµολόγιο και
τιµές µονάδος εργασιών.
Β. Τα ανωτέρω νέα 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 δηµοσιευθεί ή
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υπογραφεί µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας απόφασης στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Γ. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
∆. Η απόφαση αυτή, καθώς και τα ενιαία τιµολόγια εργασιών που εγκρίνονται
µε την παρούσα απόφαση, να δηµοσιευθούν στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε
2.

΄΄

κ. Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε

3.

΄΄

κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε

4.

΄΄

κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

5. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση)

µε συν/µένα 4 CD - R
6. ∆/νση ∆17 (2)
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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