
Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο      Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις οποίες 

θα  εκτελεσθεί  το  έργο:  «Φωτισμός  δρόμου  προς  νεκροταφείο 

Κορακοβουνίου»

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των 

εργασιών,  που είναι  απαραίτητες για  την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου,  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 Εργου. Οι τιμές μονάδος 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 
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εργατοτεχνικού  προσωπικού  και  την  δυνατότητα  χρησιμοποίησης  ή  μή 

μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, 

δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α.

Ο  Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  τα  τέλη  διοδίων  των  κάθε  είδους 

μεταφορικών του μέσων. 

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων 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  πλεοναζόντων  ή/και  ακατάλληλων  προϊόντων 

εκσκαφών  και  λοιπων  υλικών,  σε  κατάλληλους  χώρους  απόρριψης, 

λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με 

την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

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, 

εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η 

εκτέλεσή  τους  προβλέπεται  κατά  τις  νυκτερινές  ώρες  και  τιμολογούνται 

ιδιαιτέρως)  κλπ,  του  πάσης  φύσεως  προσωπικού  (επιστημονικού, 

εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, 

οδηγών  και  χειριστών  οχημάτων  και  μηχανημάτων,  τεχνιτών συνεργείων 

κλπ.)  ημεδαπού  ή  αλλοδαπού  που  απασχολείται  για  την  κατασκευή  του 

έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
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1.4 Οι  δαπάνες  εξασφάλισης  εργοταξιακών  χώρων,  διαρρύθμισης  αυτών, 

ανέγερσης  γραφείων,  εργαστηρίων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  του 

Αναδόχου,  εξασφάλισης  ύδρευσης,  ηλεκτρικού  ρεύματος,  τηλεφωνικής 

σύνδεσης  και  αποχέτευσης  των εργοταξιακών εγκαταστάσεων,  καθώς  και 

λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.5 Οι  δαπάνες  λειτουργίας  όλων  των  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και 

ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και 

οι  δαπάνες  αποκατάστασης  των  χώρων  κατά  τρόπο  αποδεκτό  από  την 

Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, 

τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και 

τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων του Εργου.

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή 

της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων 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 κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 

προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 

εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις,  ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) 

και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος 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 κλπ.)

1.9 Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  του  κυρίου  και 

βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) 

που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά 
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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  Εργου),  η  αποσυναρμολόγησή  τους  (εάν 

απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο. 

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  επιβαρύνσεις  από  καθυστερήσεις,  μειωμένη  απόδοση  και  μετακινήσεις 

μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 

(β) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως 

άνω εμποδίων, 

(γ) στην διενέργεια των απαιτουμένων 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 

ανηγμένα  στο  ποσοστό  Γ.Ε.&  Ο.Ε.  ή  σε  άλλα  άρθρα του παρόντος 

Τιμολογίου 

(δ) στην λήψη μέτρων για  την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και 

οχημάτων, 

(ε) 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.).

1.11 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 απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 
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(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.

1.12 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών 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 οριζοντας 

υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι 

δαπάνες  σύνταξης  του  Προγράμματος  Ποιότητος  του  Εργου  (ΠΠΕ),  του 

Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου 

(ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.13 Οι  δαπάνες  διατήρησης,  κατά  την περίοδο εκτέλεσης  των εργασιών,  του 

χώρου  του  έργου  καθαρού  και  απαλλαγμένου  από  ξένα  προς  το  έργο 

αντικείμενα,  προϊόντα  εκσκαφών  κλπ.,  καθώς  και  οι  δαπάνες  για  την 

απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου 

από οποιεσδήποτε προσωρινές  κατασκευές  και  όπως στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.14 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών.

1.15 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 

αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
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κατασκευών  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  ή  την  διακίνηση  βαρέως 

εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 

ερπυστριοφόρων  μηχανημάτων  κλπ)  που  οφείλονται  σε  μη  τήρηση  των 

συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 

και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.16 Οι  δαπάνες  διάθεσης  γραφείων  και  λοιπών  ευκολιών  στην  Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης.

1.17 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 κλπ.

1.18 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, 

όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς 

όρους,  εκτός  αν  προβλέπεται  ιδιαίτερη  πληρωμή  προς  τούτο  στα  τεύχη 

δημοπράτησης.

1.19 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού 

και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, 

όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

1.20 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

2. Οι  τιμές  μονάδας  του  παρόντος  Τιμολογίου  προσαυξάνονται  κατά  το 

ποσοστόΓενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο 

περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 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.

Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                       σελ.   6  /  27  



                                                                      Φωτισμός δρόμου προς νεκροταφείο Κορακοβουνίου

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή 

είκοσι  οκτώ τοις  εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών,  όπως 

αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου 

βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Οι  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου  που  φέρουν  την  σήμανση  [*]  
παραπλεύρως  της  αναγραφόμενης  τιμής  σε  ΕΥΡΩ  δεν  συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού  
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι  
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές  

 - απόσταση <5 km 0.28
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21
Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, 
μικρής κλίμακας εκσκαφές)

 

 - απόσταση <5 km 0,22
 - απόσταση ≥ 5 km 0,18
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

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του  
παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο  
που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 
Σε  καμία  περίπτωση  δεν  εφαρμόζεται  συντελεστής  επιπλήσματος  ή  οποιαδήποτε  άλλη  
προσαύξηση  και  ο  υπολογισμός  γίνεται  με  βάση  τα  επιμετρούμενα  m3 κάθε  εργασίας,  όπως  
καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, προστίθεται στην  
τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*],  και αναθεωρείται  με βάση τον εκάστοτε  
καθοριζόμενο  κωδικό  αναθεώρησης  (δεν  προβλέπεται  άλλη,  ιδιαίτερη  αναθεώρηση  του  
μεταφορικού έργου).
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ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Άρθρο Α.Τ.1

ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-1: "Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη"
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ2269Α– 100%

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 τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Τιμή ενός m: 

Αριθμητικώς: 1,00 Ευρώ

Ολογράφως:  Ένα ευρώ

Άρθρο Α.Τ.2

ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2: "Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες"
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ1123Α– 100%

Γενικές  εκσκαφές,  με  την  μεταφορά  σε  οποιαδήποτε  απόσταση,  εδαφών  γαιωδών  και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, 
σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης 
εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το 
υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με 
παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

Με  το  άρθρο  αυτό  τιμολογούνται   επίσης  οι  ακόλουθες  εκσκαφές  σε  εδάφη  ανάλογης 
σκληρότητας:

- ανοιχτών  τάφρων  για  το  τμήμα  τους  πλάτους  μεγαλύτερου  των  5,00  m μετά  της 
μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους, 

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και  μόνιμης αντιστήριξης των 

πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο 
και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 

• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα 
της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών 

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο 
(π.χ.  κατασκευή  επιχωμάτων)  ή  για  απόρριψη  των  ακατάλληλων  ή  πλεοναζόντων  σε 
επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις

• η  εναπόθεση  σε  τελικές  ή  ενδιάμεσες  θέσεις,  η  επαναφόρτωση  από  τις  θέσεις  των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και 
διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση 
κοπή,  εκρίζωση  και  απομάκρυνση  δένδρων,  ανεξαρτήτως  περιμέτρου  κορμού,  σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

• η  αντιμετώπιση  πάσης  φύσεως  δυσχερειών  που  προκύπτουν  από  τη  σύγχρονη 
κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

• η  συμπύκνωση  της  σκάφης  των  ορυγμάτων  κάτω  από  τη  "στρώση  έδρασης 
οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας 
Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που 
να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας 
που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified 
κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

• οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος 

της οδού,  που οι  εκσκαφές τους αποζημιώνονται  με  το άρθρο αυτό,  όταν δεν υπάρχει 
απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 
μια  ή περισσότερες φάσεις  που υπαγορεύονται  από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή 
άλλους τοπικούς περιορισμούς. 

Η  αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων,  στρώσεων  οδοστρωσίας  σταθεροποιημένων  με  τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων,  δαπέδων  από  σκυρόδεμα,  κρασπεδορείθρων  και  στερεών  έδρασης  και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών  εκσκαφών,  επιμετρώνται  και  τιμολογούνται  ιδιαίτερα  με  βάση  τα  οικεία  άρθρα  του 
παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση  με  λήψη  αρχικών  και  τελικών  διατομών  και  μέχρι  τα  όρια  εκσκαφής  των 
εγκεκριμένων  συμβατικών  σχεδίων  και  σύμφωνα  με  το  πρωτόκολλο  χαρακτηρισμού. 
Διευκρινίζεται  ότι  ουδεμία  αποζημίωση  καταβάλλεται  στον  Ανάδοχο  για  τις  επί  πλέον  των 
προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Αριθμητικώς: 10,20 Ευρώ  [=0,70 + (50x0,19)]

Ολογράφως:  Δέκα ευρώ και είκοσι λεπτά 
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Άρθρο Α.Τ.3

ΝΕΤ  ΗΛΜ  60.10.80.02.  σχετικό: "Αποξήλωση  Υφιστάμενης  Ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης "
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 – 100%

(Νέο  άρθρο  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  Γ  της  Εγκυκλίου  7/12-02-2013  

ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)

Αποξήλωση  υφιστάμενης  ηλεκτρολογικής  εγκατάστασης,  πίλλαρ,  βάσεως 

πίλλαρ,  κάθε  είδους  και  διαμέτρου  καλωδίου,  ηλεκτρολογικών  σωληνώσεων, 

καναλιών,  σχαρών,  φωτιστικών,  πινάκων,  διακοπτικού  υλικού,  διακοπτών, 

ρευματοδοτών κλπ μετά των εξαρτημάτων, στηριγμάτων και μικροϋλικών αυτών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η συσσώρευση, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και 

απόρριψη όλων των αχρήστων υλικών σε επιτρεπόμενο χώρο ΑΕΚΚ και σύμφωνα 

με τις υποδείξεις την επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Η  αποξήλωση  θα  πραγματοποιηθεί  με  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι 

προηγουμένως  θα  έχει  γίνει  η  διακοπή  της  τροφοδότησης  της  ηλεκτρικής 

εγκατάστασης, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, κατόπιν συνεννοήσεως του 

με τη ΔΕΔΔΗΕ αλλά και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, συμπεριλαμβάνεται επίσης η επανασύνδεση 

της  νέας  ηλεκτρολογικής  εγκατάστασης  από  τη  ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε.,  με  ευθύνη  και 

δαπάνη του αναδόχου, αφού προηγουμένως έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες 

και  έχουν  πραγματοποιηθεί  όλοι  οι  απαιτούμενο  έλεγχοι  και  δοκιμές.  Η  νέα 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα παραδοθεί έτοιμη προς λειτουργία, συνδεδεμένη 

με το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Τιμή ενός (1) τεμαχίου κατ’αποκοπή

Αριθμητικώς: 200,00 Ευρώ 

Ολογράφως:  Διακόσια ευρώ 
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Άρθρο Α.Τ.4

ΝΕΤ ΟΙΚ. 22.10.01: "Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με  
χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού "
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 – 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των 
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του 
υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Εφαρμογή  συνήθων  τεχνικών  καθαίρεσης  με  χρήση  υδραυλικής  σφύρας  σε 
συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

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".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Αριθμητικώς: 37,50 Ευρώ [=28,00 + (50x0,19)]

Ολογράφως:  Τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο Α.Τ.5

ΝΕΤ ΥΔΡ 5.03: "Επιχώσεις  ορυγμάτων με  προϊόντα  εκσκαφών  χωρίς  ιδιαίτερες  
απαιτήσεις συμπύκνωσης"
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ6066 – 100%

Επίχωση  πάσης  φύσεως  ορυγμάτων  με  προϊόντα  εκσκαφών  που  έχουν 
προσκομισθεί  επί  τόπου,  χωρίς  ιδιαίτερες  απαιτήσεις  συμπύκνωσης,  με  χρήση 
μηχανικών  μέσων.  Περιλαμβάνεται  η  διάστρωση  των  προϊόντων,  η  ελαφρά 
συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή 
χρήση  συμπυκνωτή  εδαφών  και  η  διαμόρφωση  και  εξομάλυνση  της  τελικής 
επιφάνειας.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος

Αριθμητικώς: 0,41 Ευρώ 

Ολογράφως:  Μηδέν Ευρώ και σαράντα ένα λεπτά
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Άρθρο Α.Τ.6

ΝΕΤ ΥΔΡ 5.07: "Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προέλευσης  
λατομείου"
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ6069 – 100%

Στρώσεις  έδρασης  και  εγκιβωτισμός  σηλήνων  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)

Αριθμητικώς: 20,80 Ευρώ [=11,30 + (50x0,19)] 

Ολογράφως:  Είκοσι Ευρώ και ογδόντα λεπτά

Άρθρο Α.Τ.7

ΝΕΤ ΥΔΡ 2.10: "Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών  
και αμμοχαλίκων, με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση "
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ6804 – 100%

Φορτοεκφόρτωση  προϊόντων  εκσκαφής  γαιωδών  ή  ημιβραχωδών  εδαφών  και 
αμμοχαλίκων, με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση 
γίνεται ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο 
της εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του 
έργου. 

Επιμέτρηση  σε  κυβικά  μέτρα  (m3)  όγκου  ορύγματος  ή  συμπυκνωμένου 
επιχώματος, 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Αριθμητικώς: 9,86 Ευρώ [=0,36 + (50x0,19)] 

Ολογράφως:  Εννέα Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Άρθρο Α.Τ.8

ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.04: "Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20."
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ-6327 – 100%

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και 
του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), 
καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων, 
νερού)  για  την  παρασκευή  του  σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα 
παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο  (εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των 
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων  χαρακτηριστικών  (αντοχής,  εργασίμου  κλπ)  υπό  την 
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου 
στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο  για  την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
(τελικής  ή  προσωρινής)  των  σκυροδοτουμένων  στοιχείων,  σύμφωνα  με  τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.  

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση 
επί τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η 
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περισυλλογή,  φόρτωση  και  απομάκρυνση  τυχόν  υπερχειλίσεων  ή 
περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το 
μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών 
απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής 
που  καθορίζεται  στο  άρθρο  ΥΔΡ  9.13),  την  ολοκλήρωσή  τους  σε  μία  ή 
περισσότερες  φάσεις  (τμηματική  εκτέλεση)  ή  τυχόν  τοπικούς  περιορισμούς  και 
δυσχέρειες  (εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  κατά  την  διάρκεια  της  κατασκευής, 
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του 
σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Επισημαίνεται  ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί 
τόπου  του  έργου.  Επίσης  απαγορεύεται  η  χρήση  του  σκυροδέματος  μετά  την 
παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά 
πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

(1 m3) 

Τιμή ενός m3: 

Αριθμητικώς: 83,00 Ευρώ

Ολογράφως:   Ογδόντα τρία Ευρώ  

Άρθρο Α.Τ.9

ΝΕΤ ΥΔΡ-9.01: Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301-100%

Απλοί  ξυλότυποι  ή  σιδηρότυποι  (καλούπια)  επιπέδων  επιφανειών  κατασκευών 
πάσης φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεμα,  όπως ανοικτών και  κλειστών 
αγωγών  ορθογωνικής  διατομής  ,σε  ευθυγραμμία  ή  καμπύλη,  βάθρων,  τοίχων, 
πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-
04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την 
διαμόρφωση  των  καλουπιών  (ανάλογα  με  το  σύστημα  του  καλουπιού  που 
εφαρμόζεται)

- Οι  εργασίες  ανέγερσης  του  καλουπιού  (ξυλοτύπου,  μεταλλοτύπου, 
πλαστικοτύπου  ή/και  συνδυσμού  αυτών),  ώστε  να  ανταποκρίνεται  στην 
γεωμετρία  των  εκάστοτε  προς  σκυροδέτηση  στοιχείων,  σύμφωνα  τις 
καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών 
τελειωμάτων.  Συμπεριλαμβάνεται  η  απασχόληση  ειδικευμένου  και  μή 
προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που 
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

- Η  διαμόρφωση  κιγκλιδωμάτων,  κλιμάκων,  ραμπών  και  διαβαθρών  για  την 
ευχερή και ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η  πλήρης  αποσυναρμολόγηση  των  καλουπιών  μετά  την  παρέλευση  του 

καθοριζομένου  από  την  μελέτη  χρόνου  παραμονής  τους,  καθώς  και  η 
συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών.

- Ο πλήρης  καθαρισμός  των επιφανειών  του  σκυροδέματος  από προεξέχοντα 
στοιχεία πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

- Η  αποκατάσταση  τυχόν  φωλεών  στις  αποκαλυπτόμενες  επιφάνεις  του 
σκυροδέματος  με  τσιμεντοκονία  ή  τσιμεντοειδή  υλικά,  σύμφωνα  με  τα 
προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών 
κατασκευής  ικριωμάτων  και  καλουπιών,  συμπεριλαμβανομένης  της 
περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών.

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων 
και καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή 
παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ) 

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή 
χωρίς μηχανικά μέσα

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως

Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  (m2)  αναπτυγμένης  επιφάνειας  σε  επαφή  με  το 
σκυρόδεμα.

(1 m2) 

Τιμή ενός m2: 

Αριθμητικώς: 8,20 Ευρώ

Ολογράφως:   Οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ  
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο Α.Τ.10

NET   ΗΛΜ 60.10.85.01 σχετικό:   Φρεάτιο έλξης καλωδίων 30x30cm, πλήρες με το 

κάλυμμά του .

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΔΟ2548-100%%

(Νέο  άρθρο  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  Γ  της  Εγκυκλίου  7/12-02-2013  

ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)

Κατασκευή φρεατίου έλξης  και  σύνδεσης  καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15, διαστάσεων 30x30cm 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  rustprimer 
ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)

• η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 30x30 cm

(1 τεμ) 

Τιμή ενός τεμ.: 

Αριθμητικώς: 40,00 Ευρώ

Ολογράφως:   Σαράντα ευρώ  

Άρθρο Α.Τ.11

NET   ΗΛΜ 62.10.48.03:   Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm2

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ45-100%
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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,ατσαλίνεςκλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού, διατομής 25mm2

(1 m) 

Τιμή ενός μέτρου: 

Αριθμητικώς: 5,70 Ευρώ

Ολογράφως:   Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ  

Άρθρο Α.Τ.12

ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.41.04: ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC, διατομής 4x10mm2

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 102-100%

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),  διατομής  4x10mm2, 
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 

(1 m) 

Τιμή ενός μέτρου: 

Αριθμητικώς: 12,50 Ευρώ

Ολογράφως:   Δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ  

Άρθρο Α.Τ.13

ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.41.01: ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC, διατομής 3x1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 102-100%

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),  διατομής  3x1,5mm2, 
περιλαμβανομένων  των  υλικών  στήριξης,  σύνδεσης  και  σήμανσης  (ειδικά 
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στηρίγματα,  ακροδέκτες,  μούφες,  κασσιτεροκόλληση,  ταινίες  σημάνσεως, 
ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 

(1 m) 

Τιμή ενός μέτρου: 

Αριθμητικώς: 2,90 Ευρώ

Ολογράφως:   Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ  

Άρθρο Α.Τ.14

ΝΕΤ  ΗΛΜ  62.20.40.12: Σωλήνες  προστασίας  υπογείων  καλωδίων  φωτεινής 
σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου DN90mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-100%

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, παραδιδομένων 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 έλξηςκαι σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η  εκσκαφή  και  επανεπίχωση  του  ορύγματος  και  ο  εγκιβωτισμός  των  σωλήνων 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Για σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN90mm

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής
(1 m) 

Τιμή ενός μέτρου: 

Αριθμητικώς: 7,50 Ευρώ

Ολογράφως:   Επτά ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ  
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Άρθρο Α.Τ.15

NET   ΗΛΜ 60.10.04.03 σχετικό:   Ιστός φωτισμού αλουμινίου ύψους 3,0m πλήρης 

με φωτιστικό σώμα αλουμινένιο στεγανό, Ε27, με κλωβό και αγκύρια έδρασης.

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ100-100%%

(Νέο  άρθρο  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  Γ  της  Εγκυκλίου  7/12-02-2013  

ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)

Για την προμήθεια και την πλήρη τοποθέτηση ιστού φωτισμού αλουμινίου 

ύψους  3,0m περίπου,  πλήρους  με  αλουμινένιο  φωτιστικό  σώμα,  βάση  κλωβό 

έδρασης και αγκύρια.

Ο ιστός φωτισμού θα είναι αλουμινίου, θα έχει κατασκευαστεί από αλουμίνιο 

κράμματος 6060 με προσμίξεις Al, Mg, Si και θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα 

με  το  πρότυπο  ΕΝ40.  Ο  ιστός  θα  είναι  μονοκόμματος,  κυκλικής  διατομής, 

διαμέτρου περίπου Φ100mm, λείας ή ριγωτής επιφάνειας και θα έχει ύψος 3,0m 

περίπου. Το πάχος του ιστού θα είναι τέτοιο ώστε να αντέχει στα ανώτερα όρια 

ανεμοπίεσης σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Σε κάθε περίπτωση το 

πάχος θα είναι  μεγαλύτερο από 3mm. Στη βάση του θα φέρει  πλάκα έδρασης 

(φλάντζα) κατάλληλου πάχους και διατάσεων που θα φέρει οπές για τη διέλευση 

των αγκυρίων έδρασης του ιστού. Η πλάκα έδρασης θα είναι κατασκευασμένη από 

χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο υψηλής αντοχής και θα φέρει  τρίγωνα ενίσχυσης για 

υψηλή αντοχή, εφόσον απαιτούνται. Ο ιστός φωτισμού θα φέρει θύρα πρόσβασης 

σε κατάλληλο ύψος.  Η Θυρίδα θα είναι  από το ίδιο το σώμα του ιστού και θα 

εφαρμόζει απόλυτα στο ιστό, χωρίς να προεξέχει. 

Η επιφάνεια του ιστού θα έχει  σατινέ μορφή και θα είναι ανοδειωμένη ή 

βαμμένη ηλεκτροστατικά σε απόχρωση χρώματος μαύρου. Στη κεφαλή του ιστού 

θα υπάρχει κατάλληλη χυτοπρεσσαριστό εξάρτημα αλουμινίου για την προσαρμογή 

του φωτιστικού σώματος με υποδοχή Φ60mm.

Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει μονόφωτο αλουμινένιο φωτιστικό σώμα. 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι από χυτό αλουμίνιο χρώματος μαύρου, κατάλληλο για 

τοποθέτηση  στην  κορυφή  των  ιστών  φωτισμού.  Το  φωτιστικό  θα  είναι 

τετραγωνικής  διατομής  συνεχώς  μεταβαλλόμενης  ή  και  άλλης  διατομής,  με 

διαφανές ή γαλακτερό κάλυμμα από γυαλί ή κατάλληλο πλαστικό, ύψους 40cm 

περίπου και θα μπορεί να προσαρμόζεται μέσω κατάλληλης βάσης που θα φέρει 

ενσωματωμένη στο επάνω μέρος των ιστών φωτισμού, διαμέτρου Φ60mm. 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι  στεγανού τύπου ΙΡ45 και  οι  εσωτερικές του 
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διαστάσεις θα είναι κατάλληλες για να υποδεχθούν λαμπτήρες σπειρώματος Ε27. 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι πλήρες και θα περιλαμβάνει το λαμπτήρα φωτισμού 

LED  E27  18Watt,  τα  απαραίτητα  όργανα  έναυσης  του  λαμπτήρα  και  τον 

απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (π.χ. καλώδια, ντουί βιδωτό Ε27, κ.τ.λ.).

Η κολώνα φωτισμού θα είναι πλήρης και θα αποτελείται από τον χαλύβδινο 

κλωβό έδρασης ή τα απαιτούμενα αγκύρια, τον ιστό φωτισμού με τη βάση του, το 

φωτιστικό σώμα με το σύστημα έναυσης και ότι άλλο απαιτείται για την ορθή και 

ασφαλή τοποθέτηση και την παράδοση σε ετοιμότητα λειτουργίας.

Τιμή ανά πλήρως τοποθετημένου ιστού φωτισμού με το φωτιστικό του 

(1 τεμ) 

Τιμή ενός τεμ.: 

Αριθμητικώς: 400,00 Ευρώ

Ολογράφως:   Τετρακόσια ευρώ  

Άρθρο Α.Τ.16

NET   ΗΛΜ 60.10.80.01 σχετικό:   Ηλεκτρικός πίνακας  πλήρης με την τσιμεντένια 

βάση του, το χαλύβδινο ιστό και τον πλήρη ηλεκτρολογικό εξοπλισμού, πλήρως 

διασυνδεδεμένος  και  σε  ετοιμότητα  λειτουργίας,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική 

Περιγραφή και τα σχέδια.

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ52-100%

(Νέο  άρθρο  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  Γ  της  Εγκυκλίου  7/12-02-2013  

ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)

Για  την  πλήρη  κατασκευή  ηλεκτρικού  πίνακα  σύμφωνα  με  την  Τεχνική 

Περιγραφή  και  τα  σχέδια  της  μελέτης.  Τα   υλικά  που  θα  χρησιμοποιήσει  ο 

Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  είναι  καινούργια,  πρώτης  χρήσεως,  αμεταχείριστα, 

σύγχρονης  τεχνολογίας  κατασκευασμένα  από  γνωστούς  και  αναγνωρισμένους 

οίκους χώρας προέλευσης και κατασκευής της Ε.Ε. Κάθε υλικό-εξάρτημα, θα είναι 

πλήρες και  θα συνοδεύεται  από όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά (π.χ.  δακτύλιοι, 

βίδες, κ.λ.π.).

Όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά-εξαρτήματα θα πρέπει να πληρούν τις εν ισχύ 

Εθνικές  προδιαγραφές  (π.χ.  ΕΛΟΤ,  ΤΟΤΕΕ  κ.λ.π.)  αλλά  και  τις  Διεθνείς 

Προδιαγραφές  (π.χ.  VDE,  ΕΝ,  CE,  DIN,  CENELEC,  BSI κ.λ.π.)  για  είδη  της 

κατηγορίας τους. 

Ο ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι μεταλλικός, 
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στεγανός και κατάλληλος για επιδαπέδια εξωτερική τοποθέτηση. 

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει εσωτερικό υποπίνακα με όλα τα όργανα διακοπής 

και προστασίας των ηλεκτρικών γραμμών, σύμφωνα με το πολυγραμμικό σχέδιο 

διανομής. 

Σε  κάθε  περίπτωση,  ο  πίνακας  θα  είναι  κατάλληλων διαστάσεων  ώστε  να 

υποδεχθεί  όλα  τα  όργανα  διακοπής  και  προστασίας  των  ηλεκτρικών  γραμμών, 

σύμφωνα  με  το  σχέδιο  λεπτομερειών  που  συνοδεύει  την  παρούσα  καθώς  και 

ξεχωριστό διαμέρισμα για το μετρητή της ΔΕΗ.

Το pillar θα χωρίζεται σε δύο μέρη, από τα οποία στο ένα θα εγκατασταθεί ο 

μετρητής της ΔΕΗ και στο άλλο η στεγανή διανομή που θα περιλαμβάνει όλα τα 

όργανα διακοπής και προστασίας των ηλεκτρικών γραμμών, σύμφωνα με το σχέδιο 

λεπτομερειών του πίνακα. 

Το  pillar θα είναι βιομηχανικού τύπου, στεγανό κατάλληλο για τοποθέτηση 

στο ύπαιθρο, από λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1.5 mm. 

Ενδεικτικά, οι διαστάσεις του Pillar θα είναι: 1000x1150x300mm (ΥxΠxΒ). Σε 

κάθε  περίπτωση  όμως,  το  Pillar θα  είναι  κατάλληλων  διαστάσεων  ώστε  να 

υποδεχθεί  τόσο  τον  μετρητή  της  Δ.Ε.Η.  όσο  και  όλα  τα  όργανα  διακοπής  και 

προστασίας των ηλεκτρικών γραμμών, σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών του 

πίνακα διανομής. 

Το  Pillar θα φέρει  πόρτα η οποία α) θα κλείνει  με την βοήθεια ελαστικού 

παρεμβύσματος, β) περιμετρικά θα είναι  δύο φορές κεκαμένη κατά ορθή γωνία 

(στρατζαριστή) για να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να 

εφαρμόζει καλά στο κλείσιμο, γ) θα αναρτάται στο σώμα του pillar με τη βοήθεια 

μεντεσέδων  βαρέως  τύπου  και  δ)  θα  έχει  ανεξάρτητη  χωνευτή  κλειδαριά.  Στο 

εσωτερικό του θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσματα κλπ. για την 

στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Το επάνω μέρος μέρος του pillar θα έχει σχήμα 

στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6 cm. 

Τα pillar θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα και στο σημείο επαφής του με 

την βάση θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνιά και στις 4 γωνίες τριγωνική λάμα με 

τρύπες για να βιδωθούν τα μπουλόνια, που θα είναι ενσωματωμένα στην βάση του. 

Ο υποπίνακας θα μπορεί να αφαιρεθεί με αποκοχλίωση. Η διανομή θα αποτελείται 

από  στεγανά,  άκαυστα  κιβώτια  από  κράμα  αλουμινίου  ή  από  ανθεκτικό 

πολυεστέρα. Τα κιβώτια θα φέρουν οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για 

την διέλευση των καλωδίων. 

Εντός του pillar θα υπάρχουν ενσωματωμένα και πλήρως συνδεδεμένα όλα τα 

όργανα  και  ηλεκτρολογικά  εξαρτήματα,  όπως  αναλυτικά  παρατίθενται  και  στο 
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σχετικό πολυγραμμικό σχέδιο λεπτομερειών του πίνακα διανομής.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο πίνακας θα περιλαμβάνει:

- Εσωτερικό μεταλλικό υποπίνακα κατάλληλου αριθμού γραμμών και θέσεων

- Ραγοδιακόπτες φορτίου

- Μικροαυτόματοι

- Ασφάλειες (βιδωτές τήξεως) μετά των βάσεών τους

- Απαγωγέα υπερτάσεων (αντικεραυνικό)

- Ρελέ διαρροής με μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς.

- Ρευματοδότη (1Φ)

- Επιλογικούς διακόπτες

- Αναλογικός χρονοδιακόπτης ράγας 24-ωρος, προγραμματιζόμενος, κυκλικής 

λειτουργίας με εφεδρεία 72 ωρών με τους επαφείς του.

- Στεγανός διακόπτης λυκόφωτος (φωτοκύτταρο) εξωτερικός, με δυνατότητα 

ρύθμισης φωτεινότητας σε lux με τους επαφείς του.   

- Ενδεικτικές λυχνίες

- Μπάρες ουδετέρου, γείωσης κ.λ.π.

- Όλα τα απαραίτητα καλώδια, κατάλληλου μήκους, τύπου και διατομής για 

την εσωτερική συνδεσμολογία του πίνακα. 

- Λοιπά υλικά και μικροϋλικά που είναι  απαραίτητα για την πλήρη, σωστή, 

έντεχνη  και  ασφαλή  εγκατάσταση  και  δεν  αναφέρονται  παραπάνω  (π.χ. 

κλέμες, ακροδέκτες τύπου Κως, σφικτήρες κ.λ.π.)

Στην  εν  λόγω  εργασία  περιλαμβάνεται  επίσης  η  εργασία  πλήρους 

κατασκευής  της  κατάλληλης  βάσης  του  πίνακα  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα 

κατηγορίας  C16/20 μετά του χαλύβδινου ιστού για τη σύνδεση με το δίκτυο της 

ΔΕΔΔΗΕ και του φρεατίου σύνδεσης των καλωδίων σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης,  η  εργασία  πλήρους  τοποθέτησης  και  στερέωσης  του  πίνακα  επί  της 

σκυροδετημένης βάσεώς του, η εργασία τοποθέτησης το εσωτερικού υποπίνακα, η 

εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων και εξαρτημάτων του πίνακα, η 

εργασία συνδέσεως όλων των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και 

κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση του πίνακα σε ετοιμότητα λειτουργίας.

Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες για την αποκατάσταση δομικών μερών 

και  την επαναφορά των μερεμετιών,  τα στηρίγματα τοποθέτησης,  στερέωσης ή 

ανάρτησης  του  πίνακα,  ως  και  κάθε  υλικό,  μικροϋλικό  και  εργασία  σύνδεσης, 

ρύθμισης και στήριξης για την παράδοση του ηλεκτρικού σε πλήρη, κανονική και 

ασφαλή λειτουργία.
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Οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την μελέτη, 

την Τεχνική  Περιγραφή και  τα σχέδια που την συνοδεύουν,  τους εθνικούς  και 

διεθνείς κανονισμούς, τα εν ισχύ Εθνικά και Διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ, CENELEC, 

VDE, ISO, ΕΛΟT-HD384 κ.λ.π.), τους κανονισμούς της Δ.Ε.Η., τις εντολές και τις 

υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Εντός του πίνακα θα υπάρχουν ενσωματωμένα και πλήρως συνδεδεμένα όλα 

τα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα, όργανα και υλικά, όπως αναλυτικά παρατίθενται και 

στο  σχέδιο  λεπτομερειών  των  πινάκων,  που  συνοδεύει  την  παρούσα  τεχνική 

περιγραφή.  Επίσης  θα  τοποθετηθούν  όλα τα  απαραίτητα  καλώδια,  κατάλληλου 

μήκους, τύπου και διατομής για την εσωτερική συνδεσμολογία του πίνακα καθώς 

και  όλα τα υλικά  και  μικροϋλικά  που είναι  απαραίτητα  για  την πλήρη,  σωστή, 

έντεχνη και ασφαλή εγκατάσταση (π.χ. κλέμες, ακροδέκτες τύπου Κως, σφικτήρες 

κ.λ.π.).

Στην  τιμή  του  άρθρου  περιλαμβάνεται  και  η  πλήρης  κατασκευής  της 

σκυροδετημένης βάσης του πίνακα καθώς και του χαλύβδινου ιστού, σύμφωνα με 

τα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη.

Η κατασκευή και η τοποθέτηση του πίνακα θα γίνει σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή και τα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη.

Η συνδεσμολογία  των εξαρτημάτων, υλικών και  οργάνων θα είναι  τεχνικά 

άρτια, τα δε υλικά και όργανα θα είναι δόκιμα και οίκων εγνωσμένης αξίας. 

Τιμή ανά πλήρως τοποθετημένου ηλεκτρικού πίνακα μαζί με την σκυροδετημένη 

βάση του.

(1 τεμ) 

Τιμή ενός τεμ.: 

Αριθμητικώς: 1.500,00 Ευρώ

Ολογράφως:   Χίλια πεντακόσια ευρώ  

Άρθρο Α.Τ.17

NET   ΗΛΜ  60.20.40.21  σχετικό:   Προμήθεια  και  τοποθέτηση  χάλκινης  πλάκας 

γείωσης, διαστάσεων 500x500x5 mm.

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ45-100%

(Νέο  άρθρο  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  Γ  της  Εγκυκλίου  7/12-02-2013  

ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)
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Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης 

από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 5 mm, 

σύμφωνα  με  τα  σχέδια  της  μελέτης.  Στο  κέντρο  βάρους  αυτής  θα  είναι 

συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, μήκους 5 

m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολλημένο. 

Στην  τιμή  του  παρόντος  άρθρου  δεν  συμπεριλαμβάνεται  η  εκσκαφή  και 

επανεπίχωση του λάκκου για την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου. 

Εφόσον  απαιτηθεί  και  έπειτα  από  μετρήσεις  και  δοκιμές  που  θα  κάνει  ο 

ανάδοχος,  και  εφόσον  η  τιμή  της  ειδικής  αντίστασης  του  εδάφους  είναι  πολύ 

μεγάλη,  θα  χρησιμοποιηθεί  βελτιωτικό  γείωσης  (βελτιωτικό  αγωγιμότητας 

εδάφους). Η δαπάνη περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου. 

Τιμή ανά πλήρως τοποθετημένης και συνδεδεμένης πλάκας γείωσης.

Τιμή ενός τεμ.: 

Αριθμητικώς: 200,00 Ευρώ

Ολογράφως:   Διακόσια ευρώ  

Άρθρο Α.Τ.18

NET   ΗΛΜ 62.10.48.01 σχετικό:   Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης 

Φ17x1500mm, χαλύβδινου πυρήνα με ηλεκτρολυτική επιχάλκωση (St/E-Cu) και 

πάχος επιχάλκωσης 250μm

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ45-100%%

Νέο  άρθρο  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  Γ  της  Εγκυκλίου  7/12-02-2013  

ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης Φ17x1500mm, χαλύβδινου 

πυρήνα με ηλεκτρολυτική επιχάλκωση (St/E-Cu) και πάχος επιχάλκωσης 250μm, 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η τοποθέτηση και η διασύνδεση του 

ηλεκτροδίου  με  το  υπόλοιπο  δίκτυο  γείωσης  με  κατάλληλο  ορειχάλκινο  ειδικό 

τεμάχιο (σφικτήρας γείωσης ¾’’)

(1 τεμ) 

Τιμή ενός τεμ.: 

Αριθμητικώς: 50,00 Ευρώ

Ολογράφως:   Πενήντα ευρώ  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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(χωρίς έκπτωση και χωρίς ΓΕ & ΟΕ)

Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ

Κατά την εκτέλεση του έργου, τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών που θα 

προκύψουν  και  τα  οποία  δεν  θα  επαναχρησιμοποιηθούν  για  την  επίχωση  των 

σκαμμάτων του έργου, θα διοχετεύονται απαραίτητα σε αδειοδοτημένους χώρους 

διαχείρισης  αποβλήτων  ΑΕΚΚ,  σύμφωνα  με  την  Κ.Υ.Α. 

36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010).

Ο ανάδοχος του έργου έχει  την υποχρέωση να διαχειριστεί  τα απόβλητα 

καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων που θα προέλθουν από το έργο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.  Το νομικό πλαίσιο που διέπει την εναλλακτική 

διαχείριση  των αποβλήτων κατεδαφίσεων και  κατασκευών είναι  ο  Ν.4496/2017 

(τροποποίηση του Ν.2939/01, όπως αυτός είχε τροποποιηθεί με τον Ν. 3854/2010) 

και η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 η οποία διέπει την εναλλακτική διαχείριση των 

ΑΕΚΚ.

Η  Διαχείριση  των  ΑΕΚΚ  του  έργου  θα  γίνει  μέσω  εγκεκριμένου  και 

αδειοδοτημένου  Ατομικού  ή  Συλλογικού  Συστήματος  Εναλλακτικής  Διαχείρισης 

(Σ.Ε.Δ.) ΑΕΚΚ. Ο Ανάδοχος θα μεταφέρει και θα παραδίδει τα ΑΕΚΚ σε χώρους 

ανάκτησης που θα του υποδεικνύει  το ΣΕΔ ΑΕΚΚ. Σε περίπτωση Ατομικού ΣΕΔ 

ΑΕΚΚ ακολουθείται η ίδια διαδικασία σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

λειτουργίας του Ατομικού ΣΕΔ.

Ο  ανάδοχος,  κατά  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  οφείλει  να  υποβάλει 

υπεύθυνη δήλωση για τη συνεργασία του με εγκεκριμένο Ατομικό ή Συλλογικό 

Σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Αποβλήτων  (ΣΕΔ  ΑΕΚΚ),  με  εμβέλεια  της 

Περιφερειακή  Ενότητα  Υλοποίησης  του  έργου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 

άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.

Με  την  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  να  γίνει  εναλλακτική  διαχείριση 

αποβλήτων  από  απόβλητα  εκσκαφών  (κωδικός  ΕΚΑ  17.05.06),  όπως  αυτά 

προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β/2010) και σε κάθε 

διάταξη που αναφέρεται σε αυτήν. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για το κόστος που προκύπτει από την συνολική 

διαδικασία  εναλλακτικής  διαχείρισης  των  ΑΕΚΚ,  όπως  αυτή  περιγράφεται  στην 

παραπάνω ΚΥΑ, χωρίς τις δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την 

σταλία μεταφορικών μέσων),  οι  οποίες περιλαμβάνονται ανοιγμένες τις  δαπάνες 

του τιμολογίου, όπως ρητά αναφέρεται στους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου και 

συγκεκριμένα  στην  παράγραφο  1.2  και  στην  Εγκύκλιο  11  - 
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ΔΝΣγ/οικ44038/ΦΝ466/19-6-2017 του Υ.ΥΠ.ΜΕ.  Επομένως,  ο  ανάδοχος  με  την 

προσφορά  του  θα  πρέπει  να  λάβει  υπόψη  ότι  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  για 

εργασίες, φορτοεκφορτώσεις, διαλογή, μεταφορά κ.λ.π. μέχρι και την εκφόρτωση 

και  παράδοση  των  αποβλήτων  στο  χώρο  ανάκτησης  ΑΕΚΚ,  δηλαδή  όλες  οι 

υπόλοιπες  δαπάνες  εκτός  των  δαπανών  εναλλακτικής  διαχείρισης,  έχουν 

συμπεριληφθεί στις τιμές των αντίστοιχων άρθρων του Τιμολογίου της Μελέτης. 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση των εργασιών εναλλακτικής 

διαχείρισης των ΑΕΚΚ καλύπτονται απολογιστικά από το προβλεπόμενο προς τούτο 

ειδικό  κονδύλι  του  προϋπολογισμού.  Στο  εν  λόγω  ποσό,  δεν  εφαρμόζεται  η 

προσφερόμενη έκπτωση του αναδόχου.

Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού, το ποσό της απολογιστικής δαπάνης 

για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα του 

προβλεπόμενου  αποβλήτου  (κωδικός  ΕΚΑ  17.05.06),  το  αντίστοιχο  βάρος  σε 

τόνους και τις τιμές που έχουν καθοριστεί και ισχύουν ως χρηματικές εισφορές για 

το πλησιέστερο ΣΕΔ ΑΕΚΚ, που λειτουργεί στην περιοχή εκτέλεσης του έργου και 

για την συγκεκριμένη κατηγορία αποβλήτων. Για κατηγορία αποβλήτων με κωδικό 

ΕΚΑ 17.05.06, η χρηματική εισφορά έχει υπολογιστεί σε 1,90 €/tn, χωρίς ΦΠΑ, με 

βάση  σχετικό  τιμοκατάλογο  του  πλησιέστερου  αδειοδοτημένου  ΣΕΔ  ΑΕΚΚ  που 

λειτουργεί στην περιοχή του έργου.  

Επειδή  η  επιμέτρηση  των  εργασιών  εκσκαφής  εδάφους  γαιώδους  ή 

ημιβραχώδους γίνεται σε μονάδες m3, για την αναγωγή και αντιστοίχισή τους με τις 

ποσότητες  των  ΑΕΚΚ  που  παραδίδονται  στους  χώρους  ανάκτησης  και 

επιμετρούνται σε τόνους, χρησιμοποιείται συντελεστής (ειδικό βάρος) ίσος με 1,80 

tn/m3.

Ο  Ανάδοχος  θα  πληρώνει  τις  δαπάνες  της  προβλεπόμενης  χρηματικής 

εισφοράς προς τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ και θα λαμβάνει τα σχετικά παραστατικά που αφορούν 

στο είδος και την παραδοθείσα ποσότητα των αποβλήτων καθώς και το ποσό που 

καταβλήθηκε.

Για την πιστοποίηση και πληρωμή της δαπάνης της Εναλλακτικής Διαχείρισης 

ΑΕΚΚ,  απαιτείται  ως  προϋπόθεση  οι  επιμετρήσεις  να  συνοδεύονται  από  τα 

αποδεικτικά έγγραφα του ΣΕΔ ΑΕΚΚ (π.χ. παραστατικά, τιμολόγια κ.λ.π.), από τα 

οποία θα προκύπτει  ότι οι αιτούμενες προς πληρωμή δαπάνες αντιστοιχούν στις 

ποσότητες  ΑΕΚΚ  που  παραδόθηκαν  στο  συμβεβλημένο  ΣΕΔ  ΑΕΚΚ  καθώς  και 

Βεβαίωση Παραλαβής των αποβλήτων από το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης, μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισής τους, σύμφωνα με 

το Άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010).
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Η  αποζημίωση  του  αναδόχου  για  τις  ανωτέρω  δαπάνες,  θα  γίνεται  στο 

πλαίσιο  των  πιστοποιήσεων  του  έργου,  σε  βάρος  του  ειδικού  ποσού  που  έχει 

προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έργου. 

Τιμή απολογιστικά:

Αριθμητικώς: 148,84 Ευρώ

Ολογράφως:  Εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά

                                                 Άστρος, 25/11/2020

                                                                Συντάχθηκε - Θεωρήθηκε

             Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

  Κούσουλας Δημήτριος 

                 Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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