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Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  
 

A.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδας των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που 
ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, 
όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές 
μονάδας 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, με τις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή 
λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδας αυτές, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, 
ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους μεταφορικών του μέσων. 

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, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

  Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 

mailto:d.gemenetzis@dimosdelta.gr
mailto:d.gemenetzis@dimosdelta.gr
mailto:d.gemenetzis@dimosdelta.gr
http://www.dimosdelta.gr/


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. 

  Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και 
εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

  Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από 
την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

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 κ.λπ.), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και 
τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων 
οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και 
των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο 
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ 
όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτούμενου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 
των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο 
Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση 
των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες 
Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει 
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την 
λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων, 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 κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι 
την οριστική παραλαβή τους. 

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 



1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού 
και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του 
έργου, 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 το Έργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και 
τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων 
κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η 
μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται 
στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων 

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

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των 
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.), 

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 

(ε)  στην διενέργεια των απαιτούμενων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανοιγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε 
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες 
Αρχές 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 
οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την 
περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, 
την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από 
μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών 
κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της 
αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που 



απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών 
εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων 
λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 
εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, 
δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 

1.14 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. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζόμενων με 
ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή 
στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) 
καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και 
πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα 
του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των 
εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι 
δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν 
εγκάρσια τα ορύγματα ή 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 του Έργου. 

1.21 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 κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται 
για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση 
δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, 
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση 
σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική 
διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης 
(πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως 
αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 



1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων 
κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον 
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες 
ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούμενων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς 
τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 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 κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και 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. 

 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να 
κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή 
υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα 
επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

 
 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης 
εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής 
ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, 
καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, 
καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους 
εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. 
γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και 
αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον 
δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 



(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία 
των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για 
μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες 
από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των 
εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 
Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης 
θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανοιγμένες 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό 
προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) 
δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού 

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας 
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν 
σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα 
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 
κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου 
σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση 
το λόγο: 

     DN / DM 

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 



 DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα 
διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή ανάλογου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος 
τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια 
συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος 
συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

     ΒN / 240 

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 
πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

 Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [ΜΕΤΑΦΟΡΑ] παραπλέυρως της 
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
Για τον προσδιορισμό της δαπάνης ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές  

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως  

 · οδοί καλής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί  

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 



B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
1. Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει 

μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων 
υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζόμενων ανοχών. 

2. Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να 
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

3. Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης 
ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή 
καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

4. Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής 
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους 
εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

5. Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή 
μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του 
συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρούνται ούτε θα πληρώνονται 
στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

6. Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του 
παρόντος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ – ΕΤΕΠ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 /ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 

 

A/A 
Κωδικός 

ΝΕΤ 

Κωδικός 

ΑΤΗΕ 
Σύντομη Περιγραφή Άρθρου 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ 

1. ------ 9302.1 
Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε 

έδαφος γαιώδες 
05-07-01-00 

2. ------  9301.1 
Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως 

θεμελιώσεως σιδηροϊστού 
05-07-01-00 

3. ΝΑΥΔΡ 5.07 ------ 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 

προελεύσεως λατομείου (με μεταφορά) 
08-01-03-02 

4. 
ΝΑΟΙΚ 

20.04.01 ------ 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση 

μηχανικών μέσων  (με μεταφορά) 
02-04-00-00 

5. ΝΑΥΔΡ 3.12 ------ 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών 
από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ 

05-07-01-00 

6. ΝΑΟΔΟ Δ-1 ------ Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 05-07-01-00 

7. 
ΝΑΥΔΡ 
5.05.01 

------ 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για 
συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 

08-01-03-02 

8. ΝΑΟΔΟ Δ-3 ------ Ασφαλτική προεπάλειψη 05-03-11-01 

9. 
ΝΑΟΔΟ 

Δ-5.1 
------ 

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
m (με μεταφορά) 

05-03-11-04 

10. 
ΝΑΟΔΟ 

Δ-8.1 
------ 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (με 

μεταφορά) 
05-03-11-04 

11. 
ΝΑΟΙΚ 

22.10.01 
------ 

Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

(με μεταφορά) 
15-02-01-01 

12. 
ΝΑΟΙΚ 

32.05.03 
------ 

Σκυροδέματα μικρών έργων ποιότητας για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

05-07-01-00 

13. 
ΝΑΗΛΜ 

60.20.40.12 
------ 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων  από 
πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm 

05-07-01-00 

14. ------ 9316.7 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση 

καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαμέτρου 3 ins 
05-07-01-00 

15. ------ 8773.5.6 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό διατ. 4Χ16 mm2 05-07-01-00 

16. 
ΝΑΗΛΜ 

62.10.41.02 
------ 

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομαστικής τάσης 
600 / 1000 V με μόνωση μανδύα από PVC διατομής 3 x 

2,5 mm² 

05-07-01-00 

17. 
ΝΑΗΛΜ 

62.10.48.03 
------ Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm2 05-07-01-00 

18. 
ΝΑΗΛΜ 

60.10.85.01 
------ Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40Χ40 

cm 
05-07-01-00 

19. ------ Ν/9313.4 
Βάση σιδηροϊστού οπλισμένη διαστάσεων 3,30x2,20m , 

βάθους 2,00 m   
05-07-01-00 



20. ------ Ν/9324.3 
Υδραυλικός ιστός 20m ανακλινόμενος και βάση 

προβολέων 8 θέσεων 
05-07-02-00 

21. ------  Ν/9375.3 Προβολέας LED ≤ 680W  και φωτεινής ροής ≥145lm/W 05-07-02-00 

22. ------  Ν/9324.4 Υδραυλικό σύστημα ανάκλησης- κατάκλισης 05-07-02-00 

23. ------  Ν/8840.5 Ηλεκτρικός Πίνακας τύπου PILAR 05-07-01-00 

24. ------  Ν/9341.3 Τρίγωνο γειώσεως 05-07-01-00 

25. 
ΝΑΗΛΜ 

60.10.80.02 
------ ΠΙΛΑΡ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων 05-07-01-00 

26. ------  Ν/9371.3 Φανός εμποδίων 
04-50-01-00, 04-

50-02-00 

27. ------  Ν/9280 Αντικεραυνική προστασία 
04-50-01-00, 04-

50-02-00 

28. ------  Ν/9347 
 

Ενέργειες και έγγραφα για τη σύνδεση και ενημέρωση 
παροχής ΔΕΔΔΗΕ 

 

05-07-01-00 

29. 
ΝΑΗΛΜ 

62.10.01.01 
------ Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού και μεταφορά 

ιστού ύψους μέχρι 14,00 m 
05-07-02-00 

 

 

Σημείωση: 

Σύμφωνα, με την υπ’ αρ. Πρωτ. 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/15-12-22) απόφαση του Υπουργού Υποδομών 

& Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), 

με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 

8, του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016, και η ισχύς της της αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή από 16-3-2023. 

Εφαρμόζονται υποχρεωτικά στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων μελετών και έργων (του Βιβλίου 

1 και του Βιβλίου 2 του Ν. 4412/2016), οι προαναφερόμενες εγκεκριμένες εκατόν πενήντα τέσσερις (154) 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), οι οποίες αποτελούν την 2η αναθεωρημένη έκδοση και 

αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων ΕΤΕΠ που με την αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17.07.2012 (Β’ 2221) Απόφαση 

του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 

εγκρίθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή τους σε όλα τα Δημόσια Έργα. 

Οι 154 ΕΤΕΠ αποτελούν μέρος των τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) 

που έγιναν υποχρεωτικής εφαρμογής με την προαναφερόμενη απόφαση. 



Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (hΕΝ – 435 τίτλοι και 
ΕΤΑG – 58 τίτλοι), ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/ ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 

 

Κωδ. ΦΕΚ ΦΕΚ Δημοσίευσης Αριθμός ΚΥΑ 

1. ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 

2. ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 1 2394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410 

3. ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 

4. ΦΕΚ 386Β/20-03-2007  5328/122 

5. 
ΦΕΚ 427Β/07-04-2006 

 

Οικ 6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με 
ΚΥΑ 1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) 

6. ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208 

7. ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29 

8. ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244 

9. ΦΕΚ 210Β/01-03-2010  1782/63, 1781/62, 1783/64 

10. ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388 

11. ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415 

12. ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 

13. ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 

14. ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα Ι, Ισχύοντα hEN) 

15. ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 

16. ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα ΙΙΙ, ETAG) 

 

Η αντιστοίχηση του ΚΩΔ. ΦΕΚ – Κωδικός ΕΛΟΤ δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/ ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356/ 
4-10-2012, και εδώ παραλείπεται χάριν αποφυγής ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης. 

 

 

 



ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ) 

 
1           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΑΤΗΕ 9302.1 

             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 10 - 100% 

 Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες 
 

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους ορύγματος μικρότερου ή μέχρι 1,00 m και σε 

βάθος μέχρι 1,00 m με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό, η στάθμη του 

όποιου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση που θα πληρωθεί ξεχωριστά με την μόρφωση 

των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας που χρειάζονται για την 

αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως 

φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακόρυφων) και μεταφορών για την οριστική 

απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία η 

προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων 

καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων 

χανδάκων κατά στρώσης πλήρως συμπιεσμένες. 

(m3) 

 

Τιμή ενός m3  : 18,37 € 

Ολογράφως  : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 
 
2           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΑΤΗΕ 9301.1 

             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 10 - 100% 

 Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως σιδηροϊστού 
 

Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως σιδηροϊστού οποιωνδήποτε διαστάσεων σε 

γαιώδες έδαφος που θα γίνει με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την χρησιμοποίηση εκρηκτικών και με την 

υποστήριξη των πρανών, μόρφωση πυθμένα, την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την απόρριψή 

τους σε θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνομία. 

(m3) 

 

Τιμή ενός m3  : 38,28 € 

Ολογράφως  : ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 
 
3          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΝΑΥΔΡ 5.07 

            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΥΔΡ6069 - 100% 

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (με μεταφορά) 
 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, σύμφωνα 

με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 



β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού 

έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην 

σωληνογραμμή. 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 

 
Τιμή ενός m3  : 15,50 €    [ΜΕΤΑΦΟΡΑ] 

Ολογράφως  : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 
4         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ-2122 - 100% 

 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη (με μεταφορά) 
 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, 
πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος 
μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 
m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 
ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν 
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 
θεμελίων τεχνικών έργων". 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

 

Τιμή ενός m3  : 25,95 €    [ΜΕΤΑΦΟΡΑ] 

       Ολογράφως  : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
 
5           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΝΑΥΔΡ 3.12 

             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΥΔΡ 6087 - 100% 

 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την  αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ 

 
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από δίκτυα Ε-
ταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά 
μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος. 
Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της διατο-
μής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα 
τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν 
έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή. 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή υπο-
θεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμο-
λογίου. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 

 
Τιμή ενός τρέχον m : 15,50 €  

       Ολογράφως   : ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

6             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΝΑΟΔΟ Δ-1 



               ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 2269Α - 100% 

 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 
 

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση 
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να 
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’ 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ) τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

 
Τιμή ενός  m : 1,00 €  

       Ολογράφως  : ΕΝΑ ΕΥΡΩ 

 

 

7             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΝΑΥΔΡ 5.05.01 

               ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΥΔΡ 6068 - 100% 

 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 

 

 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, 
σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις 
τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού 
υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου 
απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του 
ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του 
ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 

 
 

Τιμή ενός  m3 : 12,40 €  

Ολογράφως  : ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

8            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΝΑΟΔΟ Δ-3 

              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΔΟ 4110 - 100% 

 Ασφαλτική προεπάλειψη 
 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρα-
σκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.), 



 ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υ-
ποβοήθηση, 

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο δια-
νομέα ασφάλτου (Federal), 

 η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), 

 η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) ασφαλτικής προεπάλειψης. 

 
Τιμή ενός  m2 : 1,20 €      

       Ολογράφως  : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 

9            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΝΑΟΔΟ Δ-5.1 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΔΟ 4321Β - 100% 

 Ασφαλτικές στρώσεις βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m  (με μεταφορά) 
 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύ-
ψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμηκών και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματωμένης ασφάλτου 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της. 

 

Τιμή ενός  m2 : 7,60 €     [ΜΕΤΑΦΟΡΑ] 

Ολογράφως  : ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 

10          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΝΑΟΔΟ Δ-8.1 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΔΟ 4521Β - 100% 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου (με μεταφορά) 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση 
και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με 



θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι 
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξά-
λειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματωμένης ασφάλτου 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο 

της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου. 

 

Τιμή ενός  m2 : 8,20 €     [ΜΕΤΑΦΟΡΑ] 

Ολογράφως  : ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 
 

11          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 2226 - 100% 

 

 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού 
εξοπλισμού (με μεταφορά) 

 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων 
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ   
15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

 

Τιμή ενός  m3 : 31,80 €    [ΜΕΤΑΦΟΡΑ] 

Ολογράφως  : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 

 



12           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΝΑΟΙΚ 32.05.03 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 3213 - 100% 

 

 Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας  C12/15 
 

 
Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή 
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως 
πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο 
εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση 
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
      Τιμή ενός  m3 : 101,00 €  

      Ολογράφως  : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ 

 

 

ΣΩΛΗΝΕΣ – ΚΑΛΩΔΙΑ 

 

13          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : 60.20.40.12 

               ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 5 - 100% 

 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων  από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm 
  
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 

ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 

δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1, ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα 

σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, 

παραδιδόμενων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η 

ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια 

σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των 

σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης 

και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται. 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με 

βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Τιμή ανά μέτρο (m) αξονικού μήκους σωληνογραμμής 

 
Τιμή ενός m  : 7,50 € 

Ολογράφως  : ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
 



14         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΑΤΗΕ 9316.7 

             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ5 - 100% 

 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος για την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαµέτρου 3 ins 
 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ δηλαδή προµήθεια µεταφορά και 

τοποθέτηση ενός µέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισµένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση µε τα ειδικά 

τεµάχια και µικροϋλικά (στηρίγµατα κλπ) που απαιτούνται  βαρέως τύπου διαµέτρου 3 ins 

       Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

Τιμή ενός m  : 33,50 € 

Ολογράφως  : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
15         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΑΤΗΕ 8773.5.6 

             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ47 - 100% 

 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό διατ. 4Χ16 mm2 
 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό διατ. 4Χ16 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά 

συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία οπτόπλινθων επισημάνσεως, αναλογία 

άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για 

πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

Τιμή ενός m  : 12,23 € 

Ολογράφως  : ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

16          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : 62.10.41.02 

               ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ102 - 100% 

 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), Ονομαστικής Τάσης 600 / 1000 V με μόνωση μανδύα από 
PVC διατομής 3 x 2,5 mm² 

 
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, 

σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από 

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R 

(πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών 

στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες 

σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 

 

Τιμή ενός m  : 4,60 € 

Ολογράφως  : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
17           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : 62.10.48.03 

               ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ45 - 100% 

 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm2 
 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 

περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, 



πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και 

ελέγχων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού 

 
Τιμή ενός m  : 5,70 € 

Ολογράφως  : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

18           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : 60.10.85.01 
               ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΔΟ 2548 - 100% 

 Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40Χ40 cm 
 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με 

δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια 

σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 

 η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 

 η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων 

 στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω           

      ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και   

      αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση   

      εποξειδικής βαφής) 

 η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

Τιμή (τεμ.) ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π) 

 

Τιμή ενός τεμ.  : 60,00 € 

Ολογράφως  : ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

19           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΑΤΗΕ Ν/9313.4 
               ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 101 - 100% 

 Βάση σιδηροϊστού οπλισμένη διαστάσεων 3,30x2,20m , βάθους 2,00 m 
 

Βάση σιδηροϊστού οπλισμένη διαστάσεων 3,30x2,20m , βάθους 2,00 m δηλαδή κατασκευή μίας βάσεως 

από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο μία 

κατακόρυφη οπή και μία πλευρική με πλαστικό σωλήνα HDPE DN 90mm για την διέλευση του τροφοδοτικού 

καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στην βάση θα ενσωματωθεί κλωβός αγκυρώσεως 

αποτελούμενος από γωνίες και ήλους όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο του σιδηροϊστού και το 

ηλεκτρόδιο γείωσης του κάθε φωτιστικού ιστού. Στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς οπλισμός που 

θα αποτελείται από 12 ράβδους των Φ 16, μία ράβδο για κάθε ακμή της βάσεως, κεκαμμένες κατά τρόπο 

που να συνδέονται ανά τρεις σε κάθε κορυφή της βάσεως και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

τεύχους Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

Στην τιμή (τεμ.) δεν περιλαμβάνεται η αξία της εκσκαφής της βάσεως. 

 

Τιμή ενός τεμ  : 350,00 € 

Ολογράφως  : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 



20         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ :ΑΤΗΕ Ν/9324.3 
             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 101  100% 

 Υδραυλικός ανακλινόμενος ιστός 20m και βάση προβολέων κατάλληλη για 6-8 θέσης 
 

Υδραυλικά Ανακλινόμενος Ιστός Φωτισμού, με βάση προβολέων τοποθέτησης τουλάχιστον 6 εώς 8 

προβολέων, με σύστημα Ανάκλησης-Κατάκλισης, ύψους 20000 mm και ενδεικτικά 12 πλευρών, πάχους 5 

mm-6mm, διαμέτρου βάσης Φ520 - κορυφής Φ180, διαστάσεις βάσης 460x460, πάχος βάσης 8 mm, πλάκα 

έδρασης 750x750x25 mm με οπές σε διάταξη 600x600. 

Κατασκευή: Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40 και τους Ευρωκώδικες 1 & 3. 

Υλικό: Χάλυβας Θερμής Έλασης ποιότητας S235JR/EN 10025 

Προστασία: Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτύπων EN  ISO 1461 

Πιστοποίηση CE. 

Στη τιμή περιλαμβάνεται το πλαστικό κάλυμμα προστασίας σπειρώματος  Μ30 και κατάλληλη για 

τοποθέτηση  6 εώς 8 προβολέων (για ισχύ μικρότερη ή ίση με 680 Watt / προβολέα). 

Ενδεικτικά, διαστάσεις για βάση προβολέα 6 θέσεων και αριθμό προβολέων έξι: UPN100x50, μήκους 

3000mm και διατομή χοάνης Φ120mm. 

Υλικό:  Χάλυβδοσωλήνας  από χάλυβα Θερμής Έλασης ποιότητας S235JR/EN 10025, κατασκευασμένος κατά 

ΕΝ 10219 (χοάνη προσαρμογής) και μορφοσίδηρος  διατομής L και UPN (οριζόντιες τραβέρσες) κατά ΕΝ 

10056 και ΕΝ 10279 αντίστοιχα. 

Προστασία: Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτύπων EN  ISO 1461. 

Κατασκευή: Κοπή, διάτρηση, διαμόρφωση και συγκόλληση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου.  

  Προσαρμογή στη κορυφή του ιστού μέσω χοάνης και σύσφιξη μέσω κοχλιών. 

Πιστοποίηση: CE από ανεξάρτητο εγκεκριμένο κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Φορέα. 

 

Ο πυλώνας αποτελείται από δύο τμήματα (2), ένα κινητό και ένα σταθερό. 

 (τεμ.) 

 

Τιμή ενός τεμ  : 8.100,00 € 

Ολογράφως  : ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ 

 
 
21         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΑΤΗΕ Ν/9375.3 
             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 103 100% 

 Προβολέας LED ισχύος ≤ 680 W και φωτεινής ροής ≥ 145lm/W  στο σύνολο του φωτιστικού 
 
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα LED ισχύος μικρότερης ή ίσης από 680 W κομπλέ, 

φωτεινής ροής μεγαλύτερης ή ίσης από 145lm/W στο σύνολο του φωτιστικού, σύμφωνα με το τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης  και ανάλογης γωνίας δέσμης σύμφωνα με την φωτοτεχνική μελέτη 

που θα καταθέσει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δέλτα. 

Ο προβολέας θα έχει δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής τους ροής (dimming με εντολή 0-10V ή 1-10V ή 

DALI). Το τροφοδοτικό θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας του φωτιστικού με 

εργοστασιακή προεπιλογή σεναρίων λειτουργίας. Ο εξοπλισμός για τη διαχείριση, dimming (Εναλλαγή και 

μείωση της φωτεινότητας ανά μονάδα ελέγχου DALI) του προβολέα αποτελεί συνοδό εξοπλισμό του. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η ευθυγράμμιση του προβολέα και η σύνδεση του με το παροχικό καλώδιο 

της εγκατάστασης και την εγκατάσταση γείωσης και η παράδοση του προβολέα σε πλήρη λειτουργία. 

Αναλυτικά, η απαιτήσεις για τον κάθε προβολέα στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφές. 

(τεμ.) 

 

 



Τιμή ενός τεμ  : 1.900,00 € 

Ολογράφως  :ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 
22         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΑΤΗΕ Ν/9324.4 
             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 101  100% 

 Υδραυλικό σύστημα ανάκλησης- κατάκλισης 
 
Υδραυλικό σύστημα ανάκλησης- κατάκλισης από την ίδια εταιρεία προμήθειας των ιστών, που θα 

προσαρμόζεται κατάλληλα στον πυλώνα. 

Χρειάζεται ένα (1) τεμάχιο για τους τέσσερις ιστούς κάθε γηπέδου. 

(τεμ.) 

 
Τιμή ενός τεμ : 7.000,00 € 

Ολογράφως : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

 
 
 23        ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΑΤΗΕ Ν/8840.5 
             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 52 - 100% 

 Ηλεκτρικός Πίνακας τύπου PILAR 

  

Ηλεκτρικός Πίνακας τύπου Πίλαρ με τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτική λυχνία , 

μετασχηματιστές, πρίζα σούκο κλπ) με την βάση του και με τα μικροϋλικά συνδέσεως και εγκαταστάσεως 

δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, ανοιγμένες σε εργασία, καθώς και 

η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα και με τις 

τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

(τεμ.) 

 

Τιμή ενός τεμ  : 900,00 €  

Ολογράφως  : ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 
 
24         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΑΤΗΕ Ν/9341.3 
             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 45 - 100% 

 Τρίγωνο γειώσεως 
 

Τρίγωνο γείωσης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση ενός τριγώνου γειώσεως με τα φρεάτια του 

πλήρη, διαστάσεων σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης περιλαμβάνεται στην τιμή η εκσκαφή 

και η επανεπίχωση καθώς και η άμμος προελεύσεως λατομείου. 

Το τρίγωνο γείωσης αποτελείται από 3 ηλεκτρόδια μήκους τουλάχιστον 1500mm το καθένα που συνδέονται 

μεταξύ τους με πολύκλωνο χάλκινο αγωγό διατομής 25mm2 με κατάλληλους σφικτήρες, σχηματίζοντας 

ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς μήκους 3m τουλάχιστον καθώς και κάθε άλλο υλικό και μικροϋλικό που 

απαιτείται. 

Τα ηλεκτρόδια γείωσης θα είναι εργαστηριακά δοκιμασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 95864-2. 

Όλη η εγκατάσταση θα είναι σύμφωνη με με τα νέα εν ισχύ πρότυπα, όπως αναφέρονται στο τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

(τεμ.) 

 

 Τιμή ενός τεμ  : 700,00 € 

 Ολογράφως : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 



25         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : 60.10.80.02 
             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 52 - 100% 

 Πίλλαρ  οδοφωτισμού οκτώ (8) αναχωρήσεων 
 
Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με 
περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, 
γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση 
ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα 
(εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, 
κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου 

 η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

 η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το 
πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των 
υπογείων καλωδίων. 

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων 
φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη 
λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος 
θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου 
τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

 τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους 
μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ 
μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης 
νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
«καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). 

 η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο 
λειτουργίας 
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης 

 
Τιμή ενός τεμ  : 2.750,00  € 
Ολογράφως  : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

 
 
26         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΑΤΗΕ Ν/9371.3 
             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ103 - 100% 

 Φανός εμποδίων 
 
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός φανού εμποδίων ιστού κομπλέ, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του φανού ιστού (παράγραφος 3.1.2). Στην τιμή περιλαμβάνεται η σύνδεση του φανού 
εμποδίων με το παροχικό καλώδιο και η παράδοση του σε πλήρη λειτουργία. Συγκεκριμένα στην τιμή 
περιλαμβάνεται  δίδυμος φανός με λαμπτήρα LED και φωτοκύτταρο, που θα τοποθετηθεί στην κεφαλή του 
ιστού για την αποφυγή πρόσκρουσης των αεροπλάνων με τους πυλώνες σύμφωνα και με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του τεύχους Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 
      (τεμ.) 
 
Τιμή ενός τεμ. : 440,00 € 
Ολογράφως  : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 
 
 



27          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΑΤΗΕ Ν/9280 
              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 63 - 100% 

 Αντικεραυνική προστασία 
 

Αντικεραυνική προστασία με τα μικροϋλικά συνδέσεως και εγκαταστάσεως δηλαδή προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, ανοιγμένες σε εργασία, καθώς και η εργασία 
εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
       Στην τιμή περιλαμβάνεται: 
Ακίδα Franklin χάλκινη επινικελωμένη (υλικό Μs/eNi) Φ30χ1000 χιλιοστά σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
που ισχύει κατάλληλο για στήριξη σε σωλήνα 1 1/4" 
Αγωγός πολύκλωνος 50 τ. χ. (0,45 kg/m) 
Στήριγμα αγωγού Φ8-10 με ροδέλα αποστάσεως, ροδέλα Neopren και λαμαρινόβιδα κατά DIN48805E, 
48828Q 
Σφιγκτήρας γείωσης μπρούντζινος για σύνδεση ηλεκτροδίου Φ17 και αγωγού έως 70 τ. χ. 
Μούφα σύνδεσης ηλεκτροδίων 
(Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, παρ. 3.6) 
(τεμ.) 
 
Τιμή ενός τεμ : 600,00 € 
Ολογράφως  : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
 
 

28          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΑΤΗΕ Ν/9347 
              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 52 - 100% 

 Ενέργειες και έγγραφα για την σύνδεση και ενημέρωση παροχής ΔΕΔΔΗΕ 
 

Σύνταξη των ηλεκτρολογικών σχεδίων και εγγράφων που απαιτούνται και έκδοση νέας Υ.Δ.Ε. της 
εγκατάστασης καθώς και προετοιμασία του σχετικού φακέλου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
θα κατατεθούν στη ΔΕΔΔΗΕ εις διπλούν, για την σύνδεση και ενημέρωση του φακέλου της παροχής. Η 
διαδικασία θα είναι σύμφωνη με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις». 

 
Τιμή ενός τεμ : 200,00 € 
Ολογράφως  : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 
 
29          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΝΑΗΛΜ 62.10.01.01 
              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 101  100% 

 Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι  14,00 m 
 

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων χαλύβδινων ιστών φωτισμού, με ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, 
στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτούμενου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών 

 η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού 
(πλακοστρώσεις, σκυροδέματα, τσιμεντοκονιάματα κλπ.) 

 η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο. 

 η αφαίρεση ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των 
βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 

 η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η 
επιμελής μόνωσή τους. 

 η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο. 

 η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της μορφή. 

 η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην 



προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
Τιμή ενός τεμ : 70,00 € 
Ολογράφως  : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
 
 

 
Σίνδος, 13 – 2 – 2023 

 

Η Συντάξασα  Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

Πρασνούλη Κωνσταντία 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

Σίνδος, 13 –  2 – 2023 

Θεωρήθηκε 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

Γεμενετζής Δημήτριος 

Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Msc 

 


		2023-03-17T10:14:14+0200
	DIMITRIOS GEMENETZIS




