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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Aληηθείµελν ηνπ παξφληνο ηηµνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζµφο ηηµψλ µνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Δξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε 
∆εµνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε ∆ηαθήξπμε. 
 
1.  Οη ηηµέο µνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηµνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε µνλάδεο πιήξσο πεξαησµέλσλ 

εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή 
ηνπ Δξγνπ. Οη ηηµέο µνλάδνο πεξηιαµβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ, ζχµθσλα θαη µε ηα ινηπά Σεχρε ∆εµνπξάηεζεο. Καµηά αμίσζε ή αµθηζβήηεζε 
δελ µπνξεί λα ζεµειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ µεραλεµάησλ, ηηο 
εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζµφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα 
ρξεζηµνπνίεζεο ή µή µεραληθψλ µέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 
χµθσλα µε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηµέο µνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηµνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά πεξηιαµβάλνληαη ηα θάησζη:  

1.1  Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσµαηνπµέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζµνχο, έμνδα 
εθηεισληζµνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα 
ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο µεηαθνξηθψλ ηνπ µέζσλ.  

1.2  Οη δαπάλεο πξνµεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσµαηνπµέλσλ θαη µε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ 
πιηθψλ, µεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, 
επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, µε ηηο απαηηνχµελεο 
θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ µεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ µεηαθνξηθψλ µέζσλ θαη 
ηηο απαηηνχµελεο πιάγηεο µεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε µεηαθνξά 
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο µε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηµνινγίνπ. Οµνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ 
θνξηνεθθφξησζε θαη µεηαθνξά (µε ηελ ζηαιία µεηαθνξηθψλ µέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη 
αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, 
ιαµβαλνµέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ, ζχµθσλα µε ηελ Δ..Τ. θαη 
ηνπο ινηπνχο φξνπο δεµνπξάηεζεο. 

1.3  Οη δαπάλεο µηζζψλ, εµεξνµηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην 
Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εµεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζµνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνµάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 
εθάζηνηε πιινγηθέο πµβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο 
εξγαζίαο, εμαηξεζίµσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε 
εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηµνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ 
πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεµνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, 
ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεµάησλ θαη µεραλεµάησλ, 
ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εµεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ.  

1.4  Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζµηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, 
εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ 



  ειίδα 2  

 

ξεχµαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο 
θαη ινηπψλ απαηηνπµέλσλ επθνιηψλ, ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο δεµνπξάηεζεο. 

1.5  Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη 
απνµάθξπλζήο ηνπο µεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο 
ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχµθσλα µε ηνπο εγθεθξηµέλνπο 
Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο. 

1.6  Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο µεηαθνξέο, ηα µεηαθνξηθά 
µέζα, ηα µεραλήµαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο αζθαιηζηηθέο 
θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ.  

1.7  Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο 
θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπµέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ µέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ µέηξσλ 
πξνζηαζίαο ησλ φµνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο 
αηπρεµάησλ εξγαδνµέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγµαηα 
ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεµάησλ, πνηαµψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ 
µέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο 
ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεµειηψζεηο, ηθξηψµαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη µέρξη ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπο. 

1.8  Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο 
θχζεσο ‘’δνθηµαζηηθψλ ηµεµάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεµνπξάηεζεο (µεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηµέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 
µεραλεµάησλ, εξγαζία θιπ.) 

1.9  Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφµηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ µεραληθνχ 
εμνπιηζµνχ θαη µέζσλ (π.ρ. ηθξησµάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηµέλνπ ρξνλνδηαγξάµµαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιαµβάλνληαη ηα 
µηζζψµαηα, ε µεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξµνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε 
θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηµα, ηα 
ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηµα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη µεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ 
έξγνπ, νη εµεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ 
δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Δξγνπ), ε απνζπλαξµνιφγεζή ηνπο (εάλ 
απαηηείηαη) θαη ε απνµάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν. Πεξηιαµβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο 
δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζµνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηµφηεηα γηα ηελ αληηµεηψπηζε 
βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.10  Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, µεησµέλε απφδνζε θαη µεηαθηλήζεηο µεραλεµάησλ θαη 
πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: (α) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηµεηψπηζεο ησλ 
εµπνδίσλ απφ ηνπο αξµφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, ∆.Δ.Η, ∆ΔΤΑx θιπ.), (β) ζηελ 
ελδερφµελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εµπνδίσλ, (γ) ζηελ 
δηελέξγεηα ησλ απαηηνπµέλσλ µεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 
εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεµνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεµηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη 
αλεγµέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηµνινγίνπ (δ) ζηελ ιήςε 
µέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεµάησλ, (ε) ζε πξνζσξηλέο ή 
µφληµεο θπθινθνξηαθέο ξπζµίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία 
(π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνµψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, 
εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.).  

1.11  Οη δαπάλεο ιήςεο µέηξσλ γηα ηελ νµαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεµάησλ ζηηο 
ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: (1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ 
νξπγµάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεµάησλ, 
φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαηξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξµφδηεο Αξρέο (2) Οη δαπάλεο 
ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ µέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη 
νρεµάησλ ζηελ πεξίµεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ 
πεξίθξαμε ησλ νξπγµάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεµέξσζε ηνπ 
θνηλνχ, ηελ ζήµαλζε θαη θσηεηλή ζεµαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ 
πξνθχπηεη απφ µειέηε ζήµαλζεο θαη ηηµνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη 
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνµάθξπλζε ησλ 
παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήµαλζεο µεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 
πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήµαλζεο. 

1.12  Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηµέξνπο 
ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο µειεηψλ εθαξµνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ 
πξνζαξµνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο µειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή 
πθηζηάµελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνµεξεηψλ, νη δαπάλεο 
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αλίρλεπζεο θαη εληνπηζµνχ εµπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο µειεηψλ 
αληηµεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεµέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα 
Οξγαληζµψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάµµαηνο 
Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ). 

1.13  Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ 
θαζαξνχ θαη απαιιαγµέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείµελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., 
θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, µεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη 
ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηµέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

1.14  Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψµαηα θαηνρπξσµέλσλ µεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ 
πνπ εθαξµφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

1.15  Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεµηάο θαζψο θαη νη απνδεµηψζεηο γηα 
θάζε είδνπο βιάβε ή µε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηαµέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζµνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. µεηαθνξηθψλ µέζσλ 
µεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ µεραλεµάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε µε ηήξεζε 
ησλ ζπµβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη 
γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.  

1.16  Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχµθσλα 
µε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεµνπξάηεζεο. 

1.17  Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ µειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεµνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ 
απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε αµνηβή, φπσο µειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεµάησλ θαη 
αζθαιηνµηγµάησλ, µειέηεο ηθξησµάησλ θιπ. 

1.18  Οη δαπάλεο ιήςεο µέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
Αλαδφρνπ ζην 'Δξγν µέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο 
ζρεηηθέο µειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσµή 
πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεµνπξάηεζεο.  

1.19  Οη δαπάλεο δεµνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπµθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη 
ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο 
ππφινηπνπο φξνπο δεµνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 1.20  Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ µέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 
 
 2.  Οη ηηµέο µνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηµνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ 

Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιαµβάλνληαη νη πάζεο 
θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, 
ζήµαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζµνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνµήζεηεο 
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο 
θαζψο θαη ην πξνζδνθψµελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Σν σο άλσ πνζνζηφ 
Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ 
πξνυπνινγηζµνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηµψλ ηνπ Σηµνινγίνπ 
Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο. 3. Ο Φφξνο Πξνζηηζέµελεο 
Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζµψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 
3.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέµελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζµψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ 

Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ειίδα 4  

 

Σηκνιόγην Μειέηεο  
 

 

 
Α.Σ.      01 
  
ΑΣΗΔ Ν8732.2.4  σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο θπκαηνεηδήο (ζπηξάι) βαξέσο 

ηύπνπ Γηακέηξνπ Φ 20mm  
 

    Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο θπκαηνεηδήο (ζπηξάι) βαξέσο ηχπνπ, αλζεθηηθφο ζηελ 
ππεξηψδε ειηαθή αθηηλνβνιία, νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο θαηάιιεινο θαη γηα ππφγεηα φδεπζε ζχκθσλα κε 
ηε κειέηε, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα θαη κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη 
ζηεξεψζεσο θαη θάζε απαηηνχκελε εξγαζία εγθαηάζηαζεο, δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ θηι.     

( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΩ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 8,34     

 

 

 
Α.Σ.      02 
  
ΑΣΗΔ Ν8734.2.4  σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ γαιβαληδέ κεηαιιηθόο θπκαηνεηδήο 

(ζπηξάι) βαξέσο ηύπνπ Γηακέηξνπ Φ 25mm  
 

    Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ γαιβαληζκέλνο κεηαιιηθφο θπκαηνεηδήο (ζπηξάι) βαξέσο ηχπνπ, 
δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο, ζηεξεψζεσο θιπ.     

( 1 m )  Μέηξν  
  
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ   
 (Αξηζκεηηθώο): 5,24     

 

 

 
Α.Σ.      03 
  
ΑΣΗΔ Ν8735.3.1 Kπηίν δηαθιάδσζεο πιαζηηθό ζηεγαλό 
 

    Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
Κπηίν δηαθιαδψζεσο πιαζηηθφ ζηεγαλφ, νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή θπηίν θαη κηθξνυιηθά (γχςνο, 
πίζζα κνλσηηθή, θαλάβα, κίλην, βίδεο, καζηνί δηαζηνιέο, ζπζηνιέο, θφληξα, παμηκάδηα, ηάπεο θηι.) επί 
ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. Πιαζηηθφ ζηεγαλφ θπηίν κε ηνπιάρηζηνλ 
ηξεηο εηζφδνπο Φ20 
  

( 1 Σεκ.  Σεκάρην)  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 10,61     

 

 

 
Α.Σ.      04 
  
ΑΣΗΔ Ν8739.1 Καλάιη δηαλνκήο θαισδίσλ 25 Υ 16mm 
 

    Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  



  ειίδα 5  

 

 
Καλάιη δηαλνκήο απν ΡVC ηχπνπ DLΡ (LΔGRΑΝD) ή ηζνδχλακνπ, κεηά ησλ αλαινγνπζψλ θακπχισλ 
ζηεξηγκάησλ θαη κηθξνπιηθψλ, δει.ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαηάζεσο θαη ζχλδεζεο, ζε ηνίxν ή 
ζνβαηεπί. δηαζηάζεσλ 20 Υ 12.5mm  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ   
 (Αξηζκεηηθώο): 5,00     

 

 

 
Α.Σ.    05 
 

ΑΣΗΔ Ν8773.3.1  Καιώδην εύθακπην ηύπνπ Η07RΝ-F γηα ππόγεηα όδεπζε -   

    Γηαηνκήο 3 Υ 1.5 mm2 

 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:  ΗΛΜ 45  100% 

 

Καιψδην εχθακπην ηχπνπ Η07RΝ-F θαηάιιειν γηα ππφγεηα φδεπζε δειαδή αγσγφο, πιηθά ζπλδέζεσο 

θαη επηζεκάλζεσο θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, δηαθιαδψζεσο δνθηκψλ 

κνλψζεσο, δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε 

δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη 

πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία 

Γηαηνκήο 3 Υ 1.5 mm2 

Σηκή αλά κέηξν (m) 

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 (Αξηζκεηηθώο):  5,87  
 

A.T.: 06 
 
ΑΣΗΔ 8915.1.2  Μηθξναπηόκαηνο γηα αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

WL-SIEMENS κνλνπνιηθόο Δληάζεσο 10 Α 
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
Μηθξναπηφκαηνο γηα αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS ή ηζνδχλακνπ,  
θαηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηα αγσγνχο 
εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο, γηά θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ πίλαθα θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ 
πίλαθα.     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
  
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΔΑ ΚΑΙ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ  
 (Αξηζκεηηθώο): 9,07  

 

A.T.: 07 
 
ATHE Ν8919.1  Υξνλνδηαθόπηεο εβδνκαδηαίνο 
 

Κσδ. αλαζεψξεζε 
:  

ΗΛΜ 53  100,00%  
 

Υξνλνδηαθφπηεο εβδνκαδηαίνο, πξνγξακκαηηδφκελνο, 16 Α κε εθεδξηθή πνξεία 48 σξψλ γηα 
ηνπνζέηεζε εληφο πίλαθα δηαλνκήο, κεηά ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο θαη 
ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο θαη δνθηκψλ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 ( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
                
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΔΠΣΑ 
 (Αξηζκεηηθώο): 77,00 
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A.T.: 08  
 
ΗΛΜ Ν60.10.01.01  Υαιύβδηλνο Ιζηόο θσηηζκνύ ύςνπο 3m  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  HΛΜ 101  100,00%  
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε γαιβαληζκέλσλ ραιχβδηλσλ ηζηψλ νδνθσηηζκνχ, 
θαηαζθεπαζκέλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 40, θπθιηθήο δηαηνκήο. 
 
ηελ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο/πιηθά:  

 

 Η εθζθαθή ηάθξσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο. 

 H πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ ραιχβδηλνπ ηζηνχ θαη ηεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο 
βάζεο ηνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε ελζσκαησκέλν θισβφ αγθχξσζεο απφ γαιβαληζκέλεο 
ελ ζεξκψ ξάβδνπο θαη θξεάηην έιμεο θαισδίσλ κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, 
δηακνξθσκέλεο ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα Καηαζθεπήο Έξγσλ (ΠΚΔ).  

 Tν αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, κνλφ ή πνιιαπιφ, κε ηελ ζπξίδα θαη ηελ δηάηαμε καλδάισζήο ηεο.  

 H αλέγεξζε θαη ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ ζηνπο θνριίεο αγθχξσζεο κε νθηψ πεξηθφριηα, επάλσ θαη 
θάησ, κε ρξήζε θαηαιιήινπ αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ (ηα θάησ είλαη πεξηθφριηα θαηαθνξχθσζεο 
θαη ηα άλσ πεξηθφριηα αζθαιείαο, ηχπνπ Νyloc).  

 H πιήξσζε ηνπ θελνχ θάησ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ κε κε ζπξξηθλσκέλε ηζηκεληνθνλία, κεηά ην 
αιθάδηαζκα θαη ηελ ζχζθηγμε ησλ θνριηψλ.  

 Oη απαηηνχκελεο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο.  

Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν ραιχβδηλν ηζηφ νδνθσηηζκνχ χςνπο 3κ  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΙΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΔΞΙ ΛΔΠΣΑ 
 (Αξηζκεηηθώο): 942,66 

 

A.T.: 09 
 
ΗΛΜ Ν60.10.85.1  Δγθαηαζηάζεηο Φσηηζκνύ Οδώλ - Φξεάηηα έιμεο θαη ζύλδεζεο 

ππνγείσλ θαισδίσλ. Φξεάηην έιμεο θαισδίσλ 40x40 cm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΓΟ 2548  100,00%  
 
Καηαζθεπή θξεαηίνπ έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, νπιηζκέλν κε 
δνκηθφ πιέγκα Β500C, κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cm γηα ηα θξεάηηα έιμεο θαη 15 cm γηα ηα 
θξεάηηα ζχλδεζεο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
· ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 
· ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε, ή ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ 
· ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ  
· ζηεγαλφ θάιπκκα αζθαιείαο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θιάζεο Β125 (ΔΝ124) ηππνπνηεκέλν εκπνξίνπ   
κε ηζρπξή αληηδηαβξσηηθή βαθή. 
· ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε  
 
Σηκή αλά πιήξεο θξεάηην θαισδίσλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ (Μ) x (Π)    
( 1 Σεκ. )      Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΩ  
   (Αξηζκεηηθώο): 114,48 



  ειίδα 7  

 

 

A.T.: 10 
 
ΗΛΜ Υ60.20.40.10  σιήλεο από πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηακέηξνπ DN 50mm  
 

     Κσδ. Αλαζεψξεζεο :    ΗΛΜ 5 100,00%  
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο 
(HDPE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN 50086-1 , ΔΛΟΣ EN 50086-2-4 θαη ΔΛΟΣ EN 61386 
«πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ», θνξηίνπ παξακφξθσζεο 5% > 400 Ν/m, κε 
ελζσκαησκέλε αηζαιίλα, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή επζχγξακκα ηκήκαηα.  
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ε εθηχιημε 
θαη ε επζπγξάκκηζε δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα κήθε πνπ απαηηνχληαη, ηα εηδηθά 
ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ηαηλίαο επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε 
πξφζδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ πξνβιέπεηαη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα 
ζηα θξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη. 
 
Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα 
κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο    
( 1 m )  Μέηξν  
  
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΞΙ  ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 6,15     

 

  
A.T.: 11 
 
ΗΛΜ Ν62.10.03.02 

 
Αθαίξεζε Φ/  

  

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 5   
 

Δξγαζία απνζχλδεζεο θαη αθαίξεζεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (Φ/) νπνηνδήπνηε ηχπνπ, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη: 
 

 Σελ απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ απφ ην Φ/ θαη ηελ επηκειή κφλσζή ηνπο  

 Σελ αθαίξεζε ηνπ Φ/ κε φιν ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ (ιπρλία, ζηάξηεξ, κπάιιαζη, θάηνπηξν θιπ.) 

 Σελ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηνπ ζηελ απνζήθε ηεο Τπεξεζίαο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΔΙΚΟΙ ΔΠΣΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ   
 (Αξηζκεηηθώο):  27,50 
 

A.T.: 12 

ΗΛΜ 62.10.41.1 Καιώδηα  ηύπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V 
κε κόλσζε καλδύα από PVC Γηαηνκήο 3 Υ 1,5 mm2 
 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 102   
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Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε θαλάιη, ζε εζράξα, ζε νρεηφ, ζε 
θνξέα, ζε κνλσηήξεο, κέζα ζην έδαθνο, θιπ.) θαισδίνπ κε ράιθηλνπο αγσγνχο θαη κφλσζε απφ 
πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), 
E1VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S (πνιχθισλνο αγσγφο θπθιηθνχ ηνκέα), πεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, 
θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  
 (Αξηζκεηηθώο): 2,90  
 
 

A.T.: 13 

 

Υ ΝΑΗΛΜ 60.10.40.100    Πξνβνιέαο εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ, αζύκκεηξεο δέζκεο Με ιπρλίεο 

LED              ζπλνιηθήο ηζρύνο 56W, 

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103  100% 

 

Πξνβνιέαο θαηάιιεινο γηα ππαίζξηα ηνπνζέηεζε, ηζρπξήο θαηαζθεπήο, αζχκκεηξεο θσηεηλήο δέζκεο 

3000Κ κε ιπρλίεο LED ζπλνιηθήο ηζρχνο 56W ζχκθσλνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, κε 

φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη δνθηκψλ, παξαδνηένο ζε 

πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    

Δλδεηθηηθνχ ηχπνπ DISANO 1998 MINI RODIO ASΙMMETRICΟ ή ηζνδχλακνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ ζψκαηνο  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΓΙΑΚΟΙΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΝΑ   
 (Αξηζκεηηθώο):  281 

 
 

  A.T.: 14 

 

Υ ΝΑΗΛΜ 60.10.40.200   Πξνβνιέαο εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ ζπκκεηξηθήο ζηελήο δέζκεο 

       Με ιπρλίεο LED ζπλνιηθήο ηζρύνο 81W-3000Κ 

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103  100% 

 

Πξνβνιέαο θαηάιιεινο γηα ππαίζξηα ηνπνζέηεζε, ηζρπξήο  θαηαζθεπήο, ζπκκεηξηθήο ζηελήο θσηεηλήο 

δέζκεο 3000Κ κε ιπρλίεο LED ζπλνιηθήο ηζρχνο 81W ζχκθσλνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο, κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη δνθηκψλ, 

παξαδνηένο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    

 

Δλδεηθηηθνχ ηχπνπ DISANO 1888 RODIO LED - SYMMETRIC NARROW BEAM ή ηζνδχλακνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ ζψκαηνο  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΔΞΗΝΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο):  560,00 
 
 

  A.T.: 15 

 

Υ ΝΑΗΛΜ 60.10.40.300     Πξνβνιέαο εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ αζύκκεηξεο δέζκεο 

                                                                Με ιπρλίεο LED ζπλνιηθήο ηζρύνο 93W, 4000Κ 
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Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103  100% 

 

Πξνβνιέαο θαηάιιεινο γηα ππαίζξηα ηνπνζέηεζε, ηζρπξήο θαηαζθεπήο, 4000Κ κε LED ζπλνιηθήο 

ηζρχνο 93W ζχκθσλνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη 

κηθξνυιηθά θαη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη δνθηκψλ, παξαδνηένο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    

 

Δλδεηθηηθνχ ηχπνπ DISANO 1713 Cripto medium – asymmetric ή ηζνδχλακνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ ζψκαηνο  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΟΚΣΑΚΟΙΑ ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ   
 (Αξηζκεηηθώο):  817,00 
 
 

A.T.: 16 

 

Υ ΝΑΗΛΜ 60.10.40.400      Πξνβνιέαο εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ  Με ιπρλίεο LED ζπλνιηθήο  

                                                        ηζρύνο 95W 3000Κ 

 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103  100% 

 

Πξνβνιέαο θαηάιιεινο γηα ππαίζξηα ηνπνζέηεζε, ηζρπξήο  θαηαζθεπήο, 3000Κ κε LED ηζρχνο 95W 

ζχκθσλνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά 

ζηεξεψζεσο θαη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη δνθηκψλ, παξαδνηένο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    

 

Δλδεηθηηθνχ ηχπνπ SIMES S.1140W – MEGAFOCUS ή ηζνδχλακνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ ζψκαηνο  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ   
 (Αξηζκεηηθώο):  2.042,00 
 

A.T.: 17 

 

Υ ΝΑΗΛΜ 60.10.40.500    Πξνβνιέαο εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ αζύκκεηξεο δέζκεο Με ιπρλίεο 

LED               ζπλνιηθήο ηζρύνο 111W, 3000Κ 

 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103  100% 

 

Πξνβνιέαο θαηάιιεινο γηα ππαίζξηα ηνπνζέηεζε, ηζρπξήο  θαηαζθεπήο, 3000Κ κε LED ηζρχνο 111W 

ζχκθσλνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά 

ζηεξεψζεσο θαη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη δνθηκψλ, παξαδνηένο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    

 

Δλδεηθηηθνχ ηχπνπ DISANO 1898 Rodio - COB asymmetric ή ηζνδχλακνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ ζψκαηνο  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΓΔΚΑΣΡΙΑ   
 (Αξηζκεηηθώο):  413,00 
 

A.T.: 18 

 

Υ ΝΑΗΛΜ 60.10.40.900     Πξνβνιέαο εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ Με LED ηζρύνο 6W, 3000Κ 

 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103  100% 

 

Πξνβνιέαο θαηάιιεινο γηα ππαίζξηα ηνπνζέηεζε, ηζρπξήο  θαηαζθεπήο, 3000Κ κε LED ηζρχνο 6W 

ζχκθσλνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά 
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ζηεξεψζεσο θαη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη δνθηκψλ, παξαδνηένο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    

 

Δλδεηθηηθνχ ηχπνπ DISANO 1537 ΚΟALA ES ή ηζνδχλακνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ ζψκαηνο  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗΝΣΑ ΣΡΙΑ   
 (Αξηζκεηηθώο):  163,00 
 
 

A.T.: 19 

 

Υ ΑΣΗΔ 8995.1 Φσηηζηηθό ζώκα ελδνδαπέδην Με ιπρλίεο LED ζπλνιηθήο ηζρύνο 28W, 

   3000Κ 
 

                                      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 49  100% 

 

Φσηηζηηθφ ζψκα εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ, ελδνδαπέδην, ηζρπξήο  θαηαζθεπήο, 3000Κ κε ιπρλίεο LED 

ζπλνιηθήο ηζρχνο 28W ζχκθσλν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, κε φια ηα απαξαίηεηα 

πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη δνθηκψλ, παξαδνηέν ζε πιήξε θαη θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    

 

Δλδεηθηηθνχ ηχπνπ SIMES MEGAZIP ROUND ART.S.8567W.19 ή ηζνδχλακνπ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ ζψκαηνο  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΥΙΛΙΑ   
 (Αξηζκεηηθώο):  1000,00 
 

A.T.: 20 

 

Υ ΑΣΗΔ 8995.1  Φσηηζηηθό ζώκα ελδνδαπέδην Με ιπρλίεο LED ζπλνιηθήο ηζρύνο 27W, 

                  3000Κ 

 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:   ΗΛΜ 49  100% 

 

Φσηηζηηθφ ζψκα εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ, ελδνδαπέδην, ηζρπξήο  θαηαζθεπήο, 3000Κ κε ιπρλίεο LED 

ζπλνιηθήο ηζρχνο 27W ζχκθσλν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, κε φια ηα απαξαίηεηα 

πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη δνθηκψλ, παξαδνηέν ζε πιήξε θαη θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    

 

Δλδεηθηηθνχ ηχπνπ SIMES MEGAZIP ROUND ART.S.8530W.19 ή ηζνδχλακνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ ζψκαηνο  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΥΙΛΙΑ ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΙ   
 (Αξηζκεηηθώο):  1.106,00 
 

A.T.: 21  

 

Υ ΑΣΗΔ 8995.1  Φσηηζηηθό ζώκα ελδνδαπέδην γξακκηθό Με ιπρλίεο LED ζπλνιηθήο  

    ηζρύνο 30.5W, 3000Κ 

 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:   ΗΛΜ 49  100% 

 

Φσηηζηηθφ ζψκα εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ, ελδνδαπέδην, γξακκηθφ, 3000Κ κε ιπρλίεο LED ζπλνιηθήο 

ηζρχνο 30.5W ζχκθσλν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη 
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κηθξνυιηθά θαη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη δνθηκψλ, παξαδνηέν ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    

 

Δλδεηθηηθνχ ηχπνπ SIMES LINEAR LED ART.S.5942W.19 ή ηζνδχλακνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ ζψκαηνο  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΝΙΑ   
 (Αξηζκεηηθώο):  2.049,00 

 

A.T.: 22  

 

Υ ΑΣΗΔ 8995.6  Φσηηζηηθό ζώκα εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ Με LED ζπλνιηθήο ηζρύνο 6W 

 

  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:  ΗΛΜ 49  100% 

 

Φσηηζηηθφ ζψκα εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ, θαηάιιειν γηα ππαίζξηα ηνπνζέηεζε, ηζρπξήο  θαηαζθεπήο, 

3000Κ ή 4000Κ ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε LED ζπλνιηθήο ηζρχνο 6W ζχκθσλν κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά ζηεξεψζεσο ηνπ θσηηζηηθνχ επίηνηρα ή ζην 

δάπεδν θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη δνθηκψλ, παξαδνηέν ζε πιήξε θαη θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    

 

Δλδεηθηηθνχ ηχπνπ SIMES S.6655Ν-MINILOFT WALL ή ηζνδχλακνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ ζψκαηνο  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΓΔΚΑ   
 (Αξηζκεηηθώο):  510,00 

 

A.T.: 23  
 

 

Υ ΑΣΗΔ 9331 Δπζύγξακκε κεηαιιηθή βάζε ζηήξημεο πξνβνιέσλ 

 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  100% 

 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζηελ θνξπθή ηζηνχ επζχγξακκεο κεηαιιηθήο βάζεο ζηήξημεο 
πξνβνιέσλ γηα ηνπνζέηεζε 2 ζέζεσλ πξνβνιέσλ απφ κνξθνζίδεξν ηχπνπ UPN100x50, κήθνπο 
1,0m, πάρνπο 6mm πνηφηεηαο S235JR/EN 10025, κε ρνάλε πξνζαξκνγήο απφ ράιπβα ζεξκήο 
έιαζεο πνηφηεηαο S235JR. Οιφθιεξνο ν βξαρίνλαο κεηά ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ ζα γαιβαληζζεί ελ 
ζεξκψ γηα ηελ απνθπγή κειινληηθήο νμεηδψζεσο, βάζεη δηεζλψλ πξνηχπσλ ΔΝ1461. ηε ηηκή 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ ζηεξεψζεσο ηεο βάζεο ζην ηζηφ.  

Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλε βάζε ζηήξημεο πξνβνιέσλ.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΔΚΑΣΟN ΔΞΗΝΣΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΔΝΑ   
 (Αξηζκεηηθώο):  163,21 

 

A.T.: 24 

Υ ΑΣΗΔ 9332 Δπίηνηρν ζηήξηγκα ελόο πξνβνιέα, κήθνπο 0,5-0,6m 

 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  100% 

 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε επίηνηρνπ ζηεξίγκαηνο ελφο πξνβνιέα απφ αλνμείδσηε 

γσληαθή ιάκα 100x5mm, κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο ηνπ 

Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν ζηήξηγκα πξνβνιέα    
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( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  EBΓOMHNTA ENA ΚΑΙ ΓΔΚΑΣΡΙΑ ΛΔΠΣΑ   
 (Αξηζκεηηθώο):  71,13 

 

A.T.: 25 

Υ ΑΣΗΔ 9331 Δπίηνηρν ζηήξηγκα ελόο πξνβνιέα, κήθνπο 1,0m 

 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  100% 

 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε επίηνηρνπ ζηεξίγκαηνο ελφο πξνβνιέα απφ αλνμείδσηε 

γσληαθή ιάκα 100x5mm, κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο ηνπ 

Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν ζηήξηγκα πξνβνιέα    

 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΙ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ   
 (Αξηζκεηηθώο):  86,77 
 

 

A.T.: 26 

Υ ΑΣΗΔ 9331.2 Δπίηνηρν ζηήξηγκα δύν πξνβνιέσλ 

 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  100% 

 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε επίηνηρνπ ζηεξίγκαηνο δχν πξνβνιέσλ απφ αλνμείδσηε 

γσληαθή ιάκα πάρνπο 5mm ζχκθσλα κε ηε κειέηε κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά 

ζηεξεψζεσο ηνπ 

Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν ζηήξηγκα πξνβνιέα    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

  
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΙ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ   
 (Αξηζκεηηθώο):  86,77 
 
 

A.T.: 27 
 
ΟΓΟ Β-30.3  Υαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C. 
  (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ 7018) 

 
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο 
θαηαζθεπψλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΠΔΣΔΠ 01-02-01-00 
''Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ'' 

 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο 
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 

 
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ (ράιπβαο 
B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ 
θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο 
ηνπ νπιηζκνχ.  
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Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε 
ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ 
ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ 
παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ 
επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 

 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-
2008. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ 
ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

 
ηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

 
· Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη 

ελαιιάμ, κε ζχξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ ή κε 
ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ πεξίπησζε εγρχησλ παζζάισλ.  

· Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  
· Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη 
αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2),. 

· Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν 
εξγαζίαο.  

· Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ 
ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

· Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΝΑ ΚΑΙ ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ  
 (Αξηζκεηηθώο): 1,15  
 
 

A.T.: 28  
 
ΟΓΟ Β-52  Πιαθνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ θιπ 
  (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2922) 

 
Πιαθφζηξσζε πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ θιπ, κε ηζηκεληφπιαθεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1339, δηαζηάζεσλ 0,50 
x 0,50 m, πάρνπο 5 cm, αληηνιηζζεξέο, κε επηθαλεηαθή ζηνηβάδα απφ ιεπθφ ηζηκέλην, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-02-02-00 ‘’ Πιαθνζηξψζεηο - ιηζνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ’’ 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ηζηκεληνπιαθψλ θαη ησλ πιηθψλ ζηεξέσζεο 

θαη αξκνιφγεζεο,  

 ε ηνπνζέηεζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, ε έδξαζε επί ζηξψζεσο αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηνο 

πάρνπο 2,5 - 3,0 cm, απνηεινχκελνπ απφ έλα κέξνο αζβέζηε, πέληε κέξε θαζαξήο άκκνπ θαη 

180 kg ηζηκέληνπ αλά m3,  

 ε αξκνιφγεζε κε ηζηκεληνκαξκαξνθνλία κε ιεπθφ ηζηκέλην ζε αλαινγία 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 

καξκαξνθνλίαο θαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ.  

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο πιαθνζηξψζεσο 

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  
 (Αξηζκεηηθώο): 13,80  
 

A.T.: 29  
 
ΤΓΡ 3.10.1.1  Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή 

εκηβξαρώδεο. Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή 
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απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο. Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6081.1  100,00%  
 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο 
θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο 
ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε 
άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 ''Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ''.  
 
Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθφθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ άξζξνπ.  
 
Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), 
ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ 
λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ 
ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή 
πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
 
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε 
δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο 
θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ 
νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ.    
( 1 m3 )  Κπβηθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΞΙ  ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 6,70      
 

A.T.: 30  
 
ΤΓΡ 5.04  Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε πξντόληα εθζθαθώλ, κε 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπύθλσζεο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6067  100,00%  
 
Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ 
αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ 
απνηεζεί παξαπιεχξσο ή δάλεηα ρψκαηα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ απνηεζεί ή 
πξνζθνκηζζεί, ε έθξηςε ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε 
δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ 
ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ 
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νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε 
ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% απηήο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ 
ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).  
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο νξπγκάησλ.    
( 1 m3 )  Κπβηθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΝΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 1,55  

 
    

 

A.T.: 31  
 
ΤΓΡ 5.08  ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν νξπρείνπ ή 

ρεηκάξξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ 6069.1  100,00%  
 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο νξπρείνπ ή 
ρεηκάξξνπ, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02 
''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 
 
α. Η πξνκήζεηα ηεο άκκνπ (εμφξπμε, θνζθίληζκα θιπ) θαη ε κεηαθνξά ηεο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 
β. Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 
γ. Η ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο 
εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή 
δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 
 
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m³) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 
κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ)    
( 1 m3 )  Κπβηθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 5,70    
 

A.T.: 32  
 
ΤΓΡ 8.04.01 Ληζνξξηπέο πξνζηαζίαο θνίηεο θαη πξαλώλ  

Με ιίζνπο ζπιιεθηνύο, βάξνπο 5 έσο 20 kg (θξνθάιεο) 
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ 6157.1 100,00%  
 
Πξνκήζεηα πιηθνχ ιηζνξξηπψλ πξνζηαζίαο αζβεζηνιηζηθήο ζχλζεζεο, κεηαθνξά ηνπ επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο κε 
ή ρσξίο ππνβνήζεζε κεραληθψλ κέζσλ.  
 
Σν πιηθφ ζα πξνέξρεηαη απφ πγηή πεηξψκαηα, ε δε δηαβάζκηζή ηνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3), βάζεη δηαηνκψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ επηκεηξψληαη πξνο πιεξσκή 
πάρε ιηζνξξηπψλ κεγαιχηεξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ κειέηε. 
 
Δάλ πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε γεσπθάζκαηνο δηαρσξηζκνχ, απηφ επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ην 
αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΙΑ ΚΑΙ OΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 9,80    
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A.T.: 33  
 
ΤΓΡ 9.10.4 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε 

ζθπξνδέκαηνο. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ 6327 100,00%  
 
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1, ηνπ 
Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ Δ.Κ.Ω.. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο.  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε  θαηαζθεπή ησλ θαινππηψλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ΝΔΣ ΤΓΡ. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα, ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην 
ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ 
κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε δηάζηξσζεο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε  δαπάλε ηεο εθάζηνηε 
απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, 
εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε.  ε 
νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 
Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ 
επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ  ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε 
δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 
β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, 
θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 
γ. Η  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή 
πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   
δ. Η ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην 
ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη 
απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ 
ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθφ δάπεδν). 
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ 
θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ απνκαθξπζκέλσλ ηερληθψλ 
έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ε πξνζαχμεζε ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ΤΓΡ 9.13), ηελ 
νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο 
θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, 
πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ 
αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ: 
 
01-01-02-00 ''Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο'',  
01-01-05-00 ''Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο'',  
01-01-07-00 ''θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ''. 
 
θαη ηηο ΠΔΣΔΠ: 
01-01-01-00 ''Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο'',  
01-01-03-00 ''πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο'',  
01-01-04-00 ''Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο'',  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
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Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, 
εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΟΓΓΟΝΣΑ ΓΤΟ   
 (Αξηζκεηηθώο):  82, 0 
 

A.T.: 34  
 
ΟΙΚ 22.10.01 Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα, Με ρξήζε 

ζπλήζνπο θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ 
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΙΚ 2226 100,00%  
 
Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο , κε δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 
πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ 
ηθξησκάησλ  θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ 
επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά 
κέζα". Δθαξκνγή ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο κε ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο ζε ζπλδπαζκφ ή κε 
κε πηζηνιέηα πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο κε θνξηνεθθφξησζε θαη 
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο Αξρέο, εμεπξηζθφκελεο κε κέξηκλα θαη κε 
δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
 ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΔΙΚΟΙ ΔΝΝΔΑ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ   
 (Αξηζκεηηθώο):  29,40 
 
 

A.T.: 35 
 
ΟΙΚ 22.15.01 Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, Με 

ρξήζε ζπλήζνπο θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ 
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΙΚ 2226 100,00%  
 
Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, 
ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 
πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ 
ηθξησκάησλ  θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ 
επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά 
κέζα". Δθαξκνγή ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο κε ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο ζε ζπλδπαζκφ ή κε 
κε πηζηνιέηα πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο κε θνξηνεθθφξησζε θαη 
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο Αξρέο, εμεπξηζθφκελεο κε κέξηκλα θαη κε 
δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
 ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ   
 (Αξηζκεηηθώο):  57,40 
 

  



  ειίδα 18  

 

A.T.: 36 
 
ΝΑΟΙΚ  ΥΔΣ 
10.01 

Απνδεκίσζε γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΔΔΚ 

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΙΚ 1101 100,00%  

 
 
Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε θάζε είδνπο απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο 
(ΑΔΚΚ),αλεμάξηεηα απφ ηελ κνξθή ηνπο, ηνλ φγθν, ην βάξνο ή θαη ηα επηκέξνπο πιηθά απφ ηα νπνία 
ζπληίζεληαη, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ1312Β/2010) θαη ζε 
θάζε δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζ ́ απηή. 
Με ην παξφλ άξζξν απνδεκηψλεηαη ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπλνιηθή δηαδηθαζία 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαπάλσ ΚΤΑ, ρσξίο ηηο 
δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ), νη νπνίεο 
πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο ηηο δαπάλεο ηνπ ηηκνινγίνπ, φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηνπο Γεληθνχο 
Όξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 1.2 θαη ζηελ Δγθχθιην 11 -
ΓΝγ/νηθ44038/ΦΝ466/19-6-2017 ηνπ Τ.ΤΠ.ΜΔ. 
Η ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ εγθεθξηκέλν ζχζηεκα 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη θαη ν 
Γηαρεηξηζηήο ησλ ΑΔΚΚ ηνπ έξγνπ θαη δεζκεχεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
απνξξένπλ απφ απηή. 
Γηα ηελ πιεξσκή ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηελ Τπεξεζία απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή 
ησλ ΑΔΚΚ, ηνηρείσλ γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ (ΓΑ), πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη 
Βεβαίσζε Παξαιαβήο ησλ απνβιήησλ απφ εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, κεηά ηελ 
απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο ηνπο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 7 ηεο παξαπάλσ ΚΤΑ. 
Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) ΑΔΚΚ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ 
(άξζξα εθζθαθψλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη πεξίζζεηα πιηθψλ, θαζαηξέζεηο) απφ ηηο νπνίεο 
πξνέθπςαλ ηα ΑΔΚΚ. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ΑΔΚΚ 
 
 ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΔΠΣΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ   
 (Αξηζκεηηθώο):  7,50 
 
 

Νάνπζα, Απξίιηνο 2021 
Ο ζπληάμαο & Διέγμαο Θεσξήζεθε 

 Ο Πξντζηάκελνο Σ.Τ.Γ.Ν. 
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