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Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

 
1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 
Έργου. Οι τιµές 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 ∆ηµοπράτησης. 
 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 
χρησιµοποίησης ή µη µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

 
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατούµενων 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, ενσωµατούµενων 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 λοιπών υλικών, σε κατάλληλους 
χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, 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. 

 
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 Όρους. 

 
1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, 

εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε 
στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε 
τους όρους δηµοπράτησης. 

 
1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, 

εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτήµατων παραγωγής θραυστών 
υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή 
εκτός αυτού.  

 
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά 
περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις 
ενσωµάτωσής τους στο έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας 
των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή 
οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία 
και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

∆ηµόσιο 
(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 

έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου 
έργου. 

 
1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, 

τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως 
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 

 
1.9 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.  

 
1.10 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.) 

 
1.11 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 επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά 
αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η 
αποµάκρυνσή τους από το Έργο.  

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

1.12 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης 
και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης 



 

 

λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου 
αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο 
[*]).  

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

 
1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 
 

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

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

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  

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

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες 
σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 
1.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις 

εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από 
την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  

 
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 

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

 
1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών 
αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες 
σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής 
µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών 
σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, 
υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι 
δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και 
Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 
1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο 

του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και 
οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 
σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

  
1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαµβάνονται στη µελέτη. 
 



 

 

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

 
1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 

ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό 
αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα 
οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα 
τεύχη δηµοπράτησης. 

 
1.20 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. 

 
1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 
1.22 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 

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

 
1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 
όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

 
1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε 

είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών 
ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης 
χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των 
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 
1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε 

όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 

για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών 
κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, 
κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες 
εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων 
εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, 
κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση 
των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς 
όρους. 

 
1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή 

ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών 
αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών. 

 
1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 

έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
1.29 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. 



 

 

 
1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την 

Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή 
προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
1.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 

Αναδόχου στο 'Έργο 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. 

 
1.32 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. 

 
1.33 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση 
των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 
  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα 

για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες 
εργασίες. 
 

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

 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις 
ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, 
φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 
λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο 
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 

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

 
  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 

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

 
(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από 

σκυρόδεµα, PVC κλπ 
 

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

DN / DM  
 
  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 
   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν 

Τιµολόγιο. 
  

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



 

 

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

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

 
     DN / 12 
 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 
 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 

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

 
     ΒN / 240  
  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 
 

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

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλέυρως της 
αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς 
των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η ∆ηµοπρατούσα 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 €/m

3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

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

0,03 

 
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των άρθρων 
του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m

3
), κατά 

τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 



 

 

Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m

3
 κάθε εργασίας, όπως 

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ Ο∆Ο), 
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). 

 

ΟΜΑ∆Α 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚA 

 

Άρθρο 1.1 (Εγκ. Τιµ. Υ∆Ρ 3.10.02.01) 

(Αναθεωρείται µε Υ∆Ρ 6081.1) 

 

Για την πλήρη εκσκαφή µέχρι πλάτους 3 µ. θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), 

τάφρων τοποθέτησης αγωγών, οχετών κάθε είδους (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., 

ηλεκτροφωτισµού κλπ.), για την εκσκαφή κάτωθεν αγωγών, για διερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών-

οχετών ΟΚΩ σε κάθε είδους έδαφος (γαιοηµίβραχο και βράχο), περιλαµβανοµένων και των πετρωµάτων µε 

δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών και για οποιοδήποτε βάθος, µε αφετηρία 

µέτρησης του βάθους την άνω επιφάνεια σκάµµατος όπως αυτή ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., που εκτελείται 

σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., ανεξάρτητα από τη χρήση ή όχι εκρηκτικών υλών, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό, µε 

οποιοδήποτε µηχανικό µέσο, ή ακόµα και µε τα χέρια.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη αντλήσεων και αντιµετώπισης των κάθε είδους επιφανειακών και 

υπόγειων νερών, η δαπάνη των κάθε είδους απαιτουµένων αντιστηρίξεων παρειών (µε οριζόντιες 

ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις µε πασσαλοσανίδες κλπ), η δαπάνη µόρφωσης του πυθµένα και 

τµήµατος των παρειών αυτού ώστε να µπορούν να χρησιµεύσουν για τη διάστρωση σκυροδέµατος (π.χ. 

θεµέλια τεχνικών έργων, περιβλήµατα αγωγών κλπ) χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων, η δαπάνη 

συµπύκνωσης του πυθµένα των θεµελίων, η δαπάνη διαµόρφωσης ή µη των δαπέδων εργασίας για την 

εκσκαφή ή αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών, η δαπάνη διαλογής, φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου 

και µεταφοράς αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση σύµφωνα µε υπόδειξη της Υπηρεσίας για οριστική 

αποµάκρυνση ή προσωρινή απόθεση στην περιοχή του έργου (µε την εν συνεχεία αποκοµιδή αυτών και την 

οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωµάτων του έργου) ή απ’ ευθείας οριστική τοποθέτηση σε 

θέσεις κατασκευής επιχωµάτων του έργου ή απόθεση παρά το σκάµµα για την επανεπίχωση του 

αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού που 

κατασκευάζονται εκτός του σώµατος της οδού, καθώς και η δαπάνη για την επανόρθωση ζηµιών εξαιτίας 

ενδεχόµενων καταπτώσεων γειτονικών εδαφικών όγκων. 

Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη για το κόψιµο τυχόν υπάρχοντος ασφαλτικού 

οδοστρώµατος µε κατάλληλη µέθοδο σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κλπ.), το 

κόψιµο, το ξερίζωµα και η αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η δαπάνη για την εκσκαφή 

παλιών οδοστρωµάτων, κρασπεδορείθρων µε το σκυρόδεµα έδρασής τους, πλακοστρώσεων και 

τσιµεντοστρώσεων (από άοπλο σκυρόδεµα), η δαπάνη για τις τυχόν απαιτούµενες γεφυρώσεις των 

εκσκαφών των τάφρων µε σιδηρές λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλα έργα γεφύρωσης για την 

κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και για εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών και τέλος η δαπάνη για τις 

εργασίες επανεπίχωσης του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

Η κατηγορία αυτή των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται για επιφάνεια µέχρι 100 

µ2, ή µε πλάτος σκάµµατος το ανώτερο µέχρι 3,00 µ. ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης (όπως 

λεπτοµερώς προσδιορίζεται στην Τ.Σ.Υ.) για οποιοδήποτε βάθος και για όλα τα τµήµατα των έργων της 

εργολαβίας. Εκσκαφές θεµελίων, τάφρων κλπ, πέραν του όγκου των εκσκαφών θεµελίων, όπως αυτός 

ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., όπου προβλέπονται από τη µελέτη ή εκτελούνται ύστερα από γραπτή εντολή της 

Υπηρεσίας, θα πληρώνονται µε την τιµή των άρθρων των γενικών εκσκαφών. Η εκσκαφή µετράται σε όγκο, 

όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής θεµελίων τεχνικών έργων. 



 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και τριάντα λεπτά  

       (Αριθµητικά): 7,30 € 

 

 

Άρθρο 1.2 (Εγκ. Τιµ. Ο∆Ο Α-23): 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121A) 

 

Για την πλήρη κατασκευή στρώσης µεταβλητού πάχους καθαρής άµµου ποταµού ή σκύρων, είτε για 

αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις υπό τα επιχώµατα και υπό τα θεµέλια τεχνικών έργων, από 

σκύρα προερχόµενα από κοσκίνισµα καθαρών αµµοχαλικωδών υλικών ποταµού ή θραύση καταλλήλων 

πετρωµάτων της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, των οποίων η µεγάλη διάµετρος δε θα υπερβαίνει τα 20 εκ., ή 

άµµο καθαρή από ποτάµι ή χείµαρρο, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των 

έργων.  

Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

της εργασίας µόρφωσης και συµπύκνωσης του εδάφους έδρασης της στρώσης άµµου –σκύρων (µετά την 

τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή ακαταλλήλων, τη συµπλήρωση κοιλωµάτων και την 

κατασκευή αναβαθµών) µέχρι βάθους τουλάχιστον 0,30 µ., σε βαθµό συµπύκνωσης, που να αντιστοιχεί σε 

ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστον προς το 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται 

εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 

180. 

προµήθειας και µεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης, της άµµου, των σκύρων, 

του απαιτούµενου νερού διαβροχής, µετά των φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου 

φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου,  

διάστρωσης, διαβροχής και συµπύκνωσης,  

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη κάθε υλικού και εργασίας που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της 

στρώσης σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο πλήρους κατασκευής στρώσης καθαρής άµµου ή σκύρων, µετά της µεταφοράς 

τους από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων.  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά  

       (Αριθµητικά): 10,42 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.3 (Εγκ. Τιµ. Υ∆Ρ-5.07): 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6069 

 

Για ένα κυβικό µέτρο έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης σωλήνων µε άµµο λατοµείου, εκτελούµενης 

εντός ή εκτός κατοικηµένης περιοχής σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται : 

α. Η προµήθεια της άµµου λατοµείου  

β. Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. 

γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα. 

δ. Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των σωλήνων από 

άµµο λατοµείου µέχρι αρνήσεως. 

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m
3
) επίχωσης ως ανωτέρω. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆εκατέσσερα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 

 Αριθµητικώς:14,42 €  

 



 

 

 

ΟΜΑ∆Α 2 – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 

Άρθρο 2.1 (Εγκ. Τιµ. Ο∆Ο ∆-1) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269Α) 

 

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. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα ευρώ 

 (Αριθµητικά): 1,00 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2.2 : (Εγκ. Τιµ. Ο∆Ο ∆-3): 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110) 

 

Για την πλήρη ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε 

όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και 

υπόγεια έργα, η οποία θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΣ-

11, Α-201 και Α-203 και τους όρους δηµοπράτησης.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του καθαρού (φωτιστικού) πετρελαίου, του τυχόν 

απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος, της ασφάλτου και των λοιπών απαιτούµενων υλικών, η 

δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλιών, χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς όλων των 

υλικών επί τόπου των έργων, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανσης, 

εναποθήκευσης, φύλαξης κλπ.), η δαπάνη καθαρισµού της επιφάνειας, που θα προεπαλειφθεί, µε 

αυτοκίνητη βούρτσα και µε τα χέρια, η δαπάνη µεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού διαλύµατος ή του 

γαλακτώµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα ασφάλτου (FEDERAL) µε την ενδεχόµενη επαναθέρµανση του 

διαλύµατος πριν από τη διάχυση, η δαπάνη ενδεχόµενης διάστρωσης αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την 

αξία παραγωγής ή προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης, όπως και κάθε άλλη δαπάνη 

υλικών και εργασίας που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε τους 

όρους δηµοπράτησης. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής προεπάλειψης. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 

         (Αριθµητικά) :    1,20 € 

 

 

Άρθρο 2.3 : (Εγκ. Τιµ. Ο∆Ο ∆-8.1) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521 Β) 

 

Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 µ, που θα 

κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, 

σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-265 και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα που 

παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη εγκατάσταση µε αδρανή υλικά προερχόµενα από παντελώς υγιείς 

καθαρούς λίθους λατοµείου, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση. 



 

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος 

και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών σε ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική 

µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής 

του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς του έτοιµου 

ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε 

είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η 

δαπάνη διάστρωσης και συµπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για 

την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α265, στην Τ.Σ.Υ, και 

στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η 

ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παρ. 8.1, 8.3 της Π.Τ.Π. Α 265.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 µ, 

µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής και του 

ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης.  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά  

       (Αριθµητικά): 7,90 € 

 

ΟΜΑ∆Α 3 -ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ 

 

 

Άρθρο 3.1 (Εγκ. Τιµ. Ο∆Ο Β-30.1) 

(Αναθεωρείται µε Ο∆Ο 2611) 

 

Σιδηρούς οπλισµός ST III (S400) ή ST IV (S500S)  κάθε διαµέτρου και σχήµατος πλην σπειροειδών, έτοιµος 

σε οποιοδήποτε τµήµα του έργου, πλήν αψίδων, τρούλων και κελύφων. Περιλαµβάνεται η προµήθεια 

σιδηρού οπλισµού επί τόπου του έργου, η κοπή, η κατεργασία και η επιµελής και έντεχνη τοποθέτησή του σε 

οποιαδήποτε θέση , µε παρουσία ή χωρίς παρουσία νερού κλπ., που θα γίνει µόνο µετά την παραλαβή των 

ξυλοτύπων από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τεχνικής Μελέτης (κατηγορία χάλυβα, 

διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους κανονισµούς. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται, πέραν της δαπάνης προµήθειας του οπλισµού, ανηγµένα η δαπάνη της σύνδεσης 

των ράβδων σιδηρού οπλισµού, που θα γίνεται κατά τρόπο στερεό σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 

και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 5 ή µεγαλύτερου πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού, η 

δαπάνη προµήθειας του σύρµατος πρόσδεσης και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωµένη εργασία 

(αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία µέχρι την τοποθέτησή του κλπ) καθώς 

και η δαπάνη τυχόν αποστολής και δοκιµών δοκιµίων σιδήρου σε αναγνωρισµένα εργαστήρια. 

Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισµών της τεχνικής µελέτης ή, αν δεν 

υπάρχουν, µε βάση τους πίνακες, που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία 

για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής [οι πίνακες θα έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα 

σχέδια της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και τα µήκη 

επικάλυψης (που θα είναι τα ελάχιστα απαιτούµενα), τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους 

επίσηµους πίνακες βαρών των Γερµανικών Κανονισµών -, τα µήκη των σιδηρών ράβδων, τα µερικά και 

ολικά βάρη των προβλεποµένων οπλισµών κλπ. Η τοποθέτηση των οπλισµών στο έργο θα ελεγχθεί από την 

Υπηρεσία πριν από την έναρξη διάστρωσης του σκυροδέµατος. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού που έχει τοποθετηθεί. 

 

Τιµή εφαρµογής : Ένα  ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

 Ευρώ :1,15 €  

 



 

 

 

Άρθρο 3.2 (Εγκ. Τιµ. ΟΙΚ-32.01.04) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 3214) 

 

Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή 

αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού τεχνολογίας 

σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 

επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 

καλουπιών. Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης 

φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 

δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 

τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).  

Τιµή εφαρµογής : Ενενήντα  ευρώ  

 Ευρώ : (90,00 € ) 

 

 

Άρθρο  3.3 (Ν-ΑΤΗΕ-1) 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο 70%Ο∆Ο-2548+30%Υ∆Ρ-6751) 

 

Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως 

παρακάτω, κατασκευασµένου σύµφωνα µε την Περιγραφή - Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. 

και τα σχέδια, µε τοιχώµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα C12/16 πάχους τοιχωµάτων 20cm , µε οπλισµό 

πλέγµα ST-IV, µε τη διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του 

έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης επισήµανσης του φρεατίου 

και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής. 

 

Τιµή για ένα πλήρες τεµάχιο φρεατίου καλωδίων 80x80 cm 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια τέσσερα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά 

 (Αριθµητικά):  504,69  €  

 

 

Άρθρο 3.4 (Ν-ΑΤΗΕ-2) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο   ΟΙΚ 3214) 

 

Απύθµενο φρεάτιο ηλεκτροδίου γείωσης, εσωτερικών διαστάσεων 30Χ30Χ45 cm, κατασκευασµένο από 

σκυρόδεµα σύµφωνα µε την αντίστοιχη παράγραφο των προδιαγραφών 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του 

έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης επισήµανσης του φρεατίου 

και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.  

 

Τιµή Εφαρµογής για ένα πλήρες τεµάχιο φρεατίου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 

 (Αριθµητικά): 154,43  €  

 

 

ΟΜΑ∆Α 4 – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 



 

 

 

Άρθρο 4.1 (Ν-ΑΤΗΕ-1) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 101) 

 

 Προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και εγκατάσταση ανακλινόµενου, γαλβανισµένου εν θερµώ ιστού 
δαπέδου στάθµευσης Α/Φ, ονοµαστικού ύψους 20 m σύµφωνου µε όσα στην τεχνική περιγραφή και 
προδιαγραφές της µελέτης αναφέρονται, για εγκατάσταση στην κορυφή του των απαραίτητων  προβολέων 
LED 500-600 W, δηλαδή εγκατάσταση ιστού πλήρους, ανάρτηση του κυρίου σώµατος του ιστού µε 
γερανοφόρο όχηµα και σύνδεση του µε την σιδηρά πλάκα βάσης, θηλύκωση της σιδηράς πλάκας µέσα 
στα προεξέχοντα άκρα της σιδηροκατασκευής στήριξης (µπουλόνια), έλεγχο καθετότητας του ιστού, 
σύσφιξη των περικόχλιων και πλήρωση του κενού κάτω από την πλάκα έδρασης του ιστού για την 
ασφαλή και µόνιµη στήριξή του και γενικά κάθε άλλης εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, που θα 
απαιτηθούν για την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του ιστού, καθώς και της στατικής και φωτοµετρικής 
µελέτης του ιστού. Βαφή µε δύο στρώσεις σε κόκκινο και άσπρο σύµφωνα µε προδιαγραφές ICAO - 
EASA. 
Η τιµή εφαρµογής εννοείται για ένα ιστό πλήρως εγκατεστηµένο έτοιµο για λειτουργία περιλαµβανόµενης 
και της γαλβανισµένης σιδηροκατασκευής στην κορυφή του ιστού για την στήριξη των προβολέων, του 
φανού εµποδίων καθώς και του υδραυλικού µηχανισµού ανύψωσης-κατάκλισης του ιστού (ανοιγµένη τιµή 
για ένα µηχανισµό και για τους δύο ιστούς), της βάσεως ακίδας αλεξικέραυνου, της θεµελιακής – 
βηµατικής γείωσης κλπ, όπως περιγράφονται στη τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης. 
(1 ΤΕΜ) 
 
Τιµή Εφαρµογής:  ∆έκα έξι χιλιάδες ευρώ 

                                 Ευρώ   (16.000,00 €  ) 

 

 

Άρθρο 4.2 (Υ∆Ρ-11.01.02) 

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752) 

 

Χυτοσιδηρά καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) φρεατίων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής και 

κάθε χυτοσιδηρό αντικείµενο, πλην βαθµίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετηµένα µετά της αξίας 

µεταφοράς επί τόπου των έργων. Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆ύο ευρώ και ενενήντα λεπτά  

 Αριθµητικώς:  (2,90  €)  

 

 

ΟΜΑ∆Α 5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -_ΥΛΙΚΑ 

 

Άρθρο 5.1 (Ν-ΑΤΗΕ-1) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1) 

 

Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH 

DENSITY) Φ 110 µε πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών, σύµφωνα µε το DIN 8074 (σειρά 4), την τεχνική 

περιγραφή - προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, τα σχέδια, των εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, για την κατασκευή 

σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για δίκτυα 

πυρασφάλειας κ.λπ. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των σωλήνων, του 

σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη εκτύλιξης και 

έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράµµισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα µήκη που απαιτούνται, 

σύνδεσής του, που θα γίνει µε κατάλληλες πλαστικές µούφες, τοποθέτησης του σύρµατος καλωδίων, η 

δαπάνη επισήµανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσµης σωλήνων. Περιλαµβάνεται 

επίσης η δαπάνη τυχόν περιβληµάτων προστασίας του σωλήνα, η ανηγµένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως 



 

 

υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και 

υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους 

δηµοπράτησης. 

 

Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου (ΡΕ), 6 ατµοσφαιρών. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 

 (Αριθµητικά): (8,70  €) 

 

 

Άρθρο 5.2 (Ν-ΑΤΗΕ-2) 

(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ - 45) 

 

Αγωγός γυµνός χάλκινος επικασσιτερωµένος διατοµής 50 mm². τοποθετηµένος µέσα στο έδαφος ή µέσα σε 

σωλήνα πλήρως εγκατεστηµένος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα αντίστοιχα στην τεχνική περιγραφή και τις 

τεχνικές προδιαγραφές, δηλ. προµήθεια και προσκόµιση του αγωγού, τοποθέτηση, σύνδεση, όπως και κάθε 

άλλη συναφής εργασία µε όλα τα απαραίτητα για τη γείωση εξαρτήµατα και µικρουλικά (κολλάρα γείωσης, 

κοχλίες, συνδετήρες, σφιγκτήρες, στηρίγµατα, ασφαλτικό υλικό γιά κάλυψη συνδέσµων κ.τ.λ.) και την ορθή 

τοποθέτηση του αγωγού για εκτέλεση πλήρους εγκατάστασης γείωσης. 

(1 Μ) 

 

Τιµή Εφαρµογής Επτά ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 

 Ευρώ  (7,70  €  ) 

 

 

Άρθρο 5.3 (Ν-ΑΤΗΕ-3) 

(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ 45) 

 

Ηλεκτρόδιο γείωσης πλήρως εγκατεστηµένο δηλ. προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ηλεκτροδίου 

γείωσης διατοµής σταυρού (50 Χ 50 χιλ), µήκους 1,5 m, από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο, µε όλα τα 

απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, καθώς και της εργασίας εγκατάστασης του ηλεκτροδίου σε φρεάτιο και 

λοιπών εργασιών για την κανονική λειτουργία του ηλεκτροδίου όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή -

προδιαγραφές, έτοιµο προς λειτουργία. 

(1 TEΜ) 

 

Τιµή Εφαρµογής Εκατόν πενήντα ευρώ 

 Ευρώ : (150,00   €) 

 

 

Άρθρο 5.4 (Ν-ΑΤΗΕ-4) 

(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ 47) 

 

Εύκαµπτο καλώδιο ενέργειας τύπου J1VV-R  διατοµής 3 x 2,5 mm² τάσης 0.6/1 KV µε χάλκινους αγωγούς, 

κατασκευής σύµφωνα µε τα στάνταρντ ΕΛΟΤ - VDE και µε όσα στην τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές 

αναφέρονται, πλήρως εγκατεστηµένο µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης και διακλάδωσης ήτοι : 

Προµήθεια, προσκόµιση, εκτύλιξη και τοποθέτηση εντός χάνδακος, οχετού, µεταλλικών εσχαρών κ.λπ. 

Προµήθεια και προσκόµιση των απαιτουµένων υλικών σύνδεσης (πλαστικές µούφες και ακροκιβώτια, 

µονωτικό πληρώσεως κ.λπ.), εκτέλεση συνδέσεων µεταξύ των πινάκων, διεξαγωγή δοκιµών και µετρήσεων 

για τον έλεγχο της αρτιότητάς του και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συµπεριλαµβανόµενων και όλων των 

προς τούτο απαιτουµένων υλικών, µικρούλικών, ή οργάνων µέτρησης για την σωστή, έντεχνη και ασφαλή 

τοποθέτηση του καλωδίου. 



 

 

(1 Μ) 

 

Τιµή Εφαρµογής: Επτά  ευρώ και σαράντα έξι λεπτά 

   Ευρώ : (7,46 €  ) 

 

 

Άρθρο 5.5 (Ν-ΑΤΗΕ-5) 

(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ -47) 

 

Καλώδιο ενέργειας τύπου J1VV –R διατοµής 4 x 25 mm² τάσης 0.6/1 KV µε χάλκινους αγωγούς, και κατά τα 

λοιπά σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στο προηγούµενο άρθρο. 

(1 Μ) 

 

Τιµή Εφαρµογής: Είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά  

   Ευρώ : (21,80 €  ) 

 

 

Άρθρο 5.6 (Ν-ΑΤΗΕ-6) 

(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ -47) 

 

Καλώδιο ενέργειας τύπου J1VV –R διατοµής 4 x 35 mm² τάσης 0.6/1 KV µε χάλκινους αγωγούς, και κατά τα 

λοιπά σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στο προηγούµενο άρθρο. 

(1 Μ) 

 

Τιµή Εφαρµογής: Είκοσι τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά 

   Ευρώ : (23,32   €) 

 

 

Άρθρο 5.7 (Ν-ΑΤΗΕ-7) 

(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ- 45) 

 

Βελτιωτικό γείωσης της έγκρισης της υπηρεσίας καθ όλα σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές, ήτοι 

προµήθεια, προσκόµιση και κατάλληλη έκχυση του βελτιωτικού στο όρυγµα του ηλεκτροδίου, σε ανάµιξη µε 

θραυστά υλικά της εκσκαφής του ορύγµατος, επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής µέχρι την στάθµη του γύρω 

εδάφους και γενικά εγκατάσταση του ηλεκτροδίου και του βελτιωτικού σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή αυτών. 

(1      ΧΓΡ) 

 

Τιµή Εφαρµογής: Επτά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 

   Ευρώ (7,34 €  ) 

 

 

Άρθρο 5.8 (Ν-ΑΤΗΕ-8) 

(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ -108) 

 

Προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση µιας πλήρους φωτοηλεκτρικής συσκευής (φωτοκύτταρο) κατάλληλης 
για υπαίθρια τοποθέτηση, στεγανής βαθµού προστασίας ΙΡ 65 όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, σύνδεση και ρύθµιση αυτής , έτοιµης για λειτουργία συµπεριλαµβανοµένου του στηρίγµατος, 
του καλωδίου διασύνδεσης κ.λπ. 
(1 TEΜ) 
 
Τιµή Εφαρµογής:  Ενενήντα ευρώ 

                                 Ευρώ   (90,00 €  ) 



 

 

 

 

Άρθρο 5.9 (Ν-ΑΤΗΕ-9) 

(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ -52) 

 

Στεγανό µεταλλικό κιβώτιο (PILLAR) ηλεκτροδότησης ιστού φωτισµού δαπέδου στάθµευσης Α/Φ, 

βιοµηχανικού τύπου, βαθµού προστασίας ΙΡ-54 από λαµαρίνα γαλβανισµένη, όπως περιγράφεται στην 

τεχνική περιγραφή - προδιαγραφή για την εντός αυτού τοποθέτηση των απαραίτητων ηλεκτρικών 

στεγανών γαλβανισµένων πινάκων µετά των υλικών αυτών για τη λειτουργία των προβολέων και του 

διδύµου φανού, κ.λπ. δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση στο τόπο του έργου του 

PILLAR, των ηλεκτρικών πινάκων που τοποθετούνται εντός του PILLAR µετά των ασφαλειών, διακοπτών 

κ.λπ. που απαιτούνται στον πίνακα και εν γένει όλων των υλικών που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία 

του πίνακα, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των απαραίτητων µικροϋλικών (αγκύρια στερέωσης, 

στυπιοθλίπτες, κλείστρο ασφάλειας, της γείωσης, τη δαπάνης της εργασίας πλήρους κατασκευής και 

σύνδεσης, µε τις εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, τη δαπάνης σύνδεσης της γείωσης, της δαπάνης 

ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων κ.λπ. και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για 

παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη 

δηµοπράτησης. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η κατάλληλη βαφή φούρνου. 

(1 ΤΕΜ) 
 

Τιµή Εφαρµογής: ∆ύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 

   Ευρώ : (2.800,00  €) 

 

 

Άρθρο  5.10 (Ν-ΑΤΗΕ-10) 

(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ -62) 

 

Προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση αλεξικέραυνου ακίδας ύψους 60 εκ., σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές- περιγραφή πάνω σε ιστό, στερέωση και ηλεκτρική συνδεσµολόγησή του µε το σύστηµα 

γειώσεως µέσω χάλκινου πολύκλωνου επικασσιτερωµένου αγωγού γειώσεως των 70 mm², µη 

συµπεριλαµβανόµενου του αγωγού, στερέωση µέσω ειδικών βραχιόνων πάνω στον ιστό και την διέλευσή 

του αγωγού µέσω µονωτήρων διελεύσεως και γενικά κάθε άλλη εργασία που θα συµβάλλει στην ασφαλή 

λειτουργία του αλεξικεραύνου µαζί µε όλα τα απαιτούµενα υλικά. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η βαφή µε δύο 

στρώσεις από αντιοξειδωτικό χρώµα τύπου ANOGAL, υψηλής αντοχής. 

(1 TEΜ) 

  
Τιµή Εφαρµογής:     Εκατό ογδόντα έξι ευρώ  
  Ευρώ :   (186,00  €) 
 
 
Άρθρο 5.11 (Ν-ΑΤΗΕ-11) 

(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ- 103) 

 

Προβολέας χαρακτηριστικών όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές - περιγραφή LED ισχύος 500- 

600 W τάσεως λειτουργίας 230V/50 HZ  πλήρως εγκατεστηµένος στον ιστό και ηλεκτρικά, πλην καλωδίων, 

συνδεσµολογηµένος µε τον πίνακα φωτισµού (PILAR) του ιστού, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην 

τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, µαζί µε όλα τα απαιτούµενα, ήτοι προµήθεια και 

προσκόµιση όλων των ανωτέρω εγκατάσταση του προβολέα στην κορυφή του ιστού και κοχλίωση του 

µπρακέτου του προβολέα στην διάταξη στήρηξης του ιστού σύνδεσης µε το καλώδιο του πίνακα φωτισµού, 

συνδεσµολογία αυτού µε τα απαραίτητα υλικά- µικροϋλικά, ρύθµιση του προβολέα στην κανονική γωνία 

φωτισµού και γενικά κάθε εργασία ώστε ο προβολέας να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιµή εφαρµογής για ένα (1) προβολέα (ένα τεµάχιο) πλήρως τοποθετηµένο και έτοιµο για λειτουργία. 

 (1 ΤΕΜ) 
 



 

 

Τιµή εφαρµογής: ∆ύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ 
  Ευρώ : (2.600,00 €) 

 
 
Άρθρο 5. 12 (Ν-ΑΤΗΕ-12) 

(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ -103) 

 

Προβολέας χαρακτηριστικών όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές – περιγραφή, LED ισχύος 200 
W. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και η αποξήλωση και παράδοση στον αερολιµένα τυχόν προβολέα που θα 
αντικαταστήσει, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε ότι αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο. 
(1 ΤΕΜ) 
Τιµή εφαρµογής: Χίλια διακόσια ευρώ 
  Ευρώ : (1.200,00  €) 
 
 
Άρθρο  5.13 (Ν-ΑΤΗΕ-13) 

(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ - 55) 

 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός µονοπολικού απαγωγού κεραυνικών ρευµάτων τύπου Τ1+Τ2, 

τάσεως λειτουργίας 230/400 VAC, ικανού να απάγει κρουστικά ρεύµατα, εφοδιασµένου µε κατάλληλες 

ασφάλειες βραδείας τήξεως πχ gL/gG και σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή - 

προδιαγραφές. Στην τιµή περιλαµβάνεται και κάθε υλικό – µικροϋλικό που είναι απαραίτητο για την 

εγκατάσταση, τα τυχόν απαιτούµενα καλώδια εσωτερικής καλωδιώσεως και ο αγωγός γείωσης για την 

αποχέτευση του κεραυνικού ρεύµατος στο σύστηµα γείωσης καθώς και οι απαραίτητες εργασίες 

τοποθέτησης και σύνδεσης στον νέο πίνακα εντός του PILLAR ηλεκτροδότησης ιστού φωτισµού δαπέδου 

στάθµευσης Α/Φ. 

 (1ΤΕΜ) 
 
Τιµή εφαρµογής: Εκατόν σαράντα ευρώ 
  Ευρώ : (140,00  €) 
 
 
Άρθρο  5. 14 (Ν-ΑΤΗΕ-14) 
(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ - 55) 

 
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός µονοπολικού απαγωγού κεραυνικών ρευµάτων τύπου Τ3, 
σύµφωνου µε όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές,  ικανού να απάγει κρουστικά 
ρεύµατα , εφοδιασµένου µε κατάλληλες ασφάλειες βραδείας τήξεως πχ gL/gG. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε 
ότι αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο. 
 (1 ΤΕΜ) 
Τιµή Εφαρµογής: Ενενήντα ευρώ 
  ΕΥΡΩ :  (90,00 € ) 

 
 
Άρθρο  5. 15 (Ν-ΑΤΗΕ-15) 

(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ -106) 

 

Φανός επισήµανσης εµποδίων LED σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές, πλήρης ήτοι 
φωτιστικό σώµα ( ερυθρού χρώµατος συµµετρικής ακτινοβολίας) συµπεριλαµβανοµένων και όλων των 
υλικών – µικροϋλικών . εργασίας . των απαραιτήτων εξαρτηµάτων στερεώσεως και συνδεσµολογίας µετά 
ενδεχοµένων φωτοκύτταρων - ηλεκτρικών πινάκων κ.λπ. τοποθετηµένος επί του ιστού σε πλήρη λειτουργία. 
 (1 ΤΕΜ) 
 
Τιµή Εφαρµογής: Πεντακόσια τριάντα δύο ευρώ 
  ΕΥΡΩ :(532,00 € ) 

 

 

Άρθρο  5. 16  (Ν-ΑΤΗΕ-16) 

(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ -103) 



 

 

 

Προβολέας εφεδρικού φωτισµού µε λαµπτήρα ιωδίνης 1.000 W, τάσεως λειτουργίας 230V/50 HZ πλήρως 

εγκατεστηµένος στον ιστό και ηλεκτρικά, πλην καλωδίων, συνδεσµολογηµένος µε τον πίνακα φωτισµού 

(PILAR) του ιστού, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, 

µαζί µε όλα τα απαιτούµενα, ήτοι προµήθεια και προσκόµιση όλων των ανωτέρω εγκατάσταση του 

προβολέα στην κορυφή του ιστού και κοχλίωση του µπρακέτου του προβολέα στην διάταξη στήρηξης του 

ιστού σύνδεσης µε το καλώδιο του πίνακα φωτισµού, συνδεσµολογία αυτού µε τα απαραίτητα υλικά- 

µικροϋλικά, ρύθµιση του προβολέα στην  

κανονική γωνία φωτισµού και γενικά κάθε εργασία ώστε ο προβολέας να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) 
Τιµή Εφαρµογής:  εκατόν τριάντα ευρώ 
  ΕΥΡΩ : (130,00 € ) 

 

 
Άρθρο  5. 17  (Ν-ΑΤΗΕ-17) 

(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ -103) 

 

Αντικατάσταση σε ύψος (επί προβολέα ιστού φωτισµού διαδρόµου στάθµευσης αεροσκαφών), λαµπτήρα 
µεταλλικών ατµών αλογονιδίων τύπου Metal Halide και σχήµατος σωληνοειδούς, 220V λυχνιολαβής Ε40, 
µε σήµανση CE. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση του λαµπτήρα, προµήθεια 
τυχόν λυχνιολαβής και η εκτέλεση δοκιµών για την διαπίστωση της οµαλής λειτουργίας του φωτιστικού 
σώµατος σύµφωνα και µε το άρθρο 62.10.26 του περιγραφικού τιµολογίου ηλεκτροµηχανολογικών 
εργασιών. 

(1 ΤΕΜ) 
 
5.17.1 Για λαµπτήρα ισχύος 2000W 
            Τιµή Εφαρµογής:  εκατόν  είκοσι πέντε ευρώ 
       ΕΥΡΩ : (125,00 € ) 

5.17.2 Για λαµπτήρα ισχύος  1000W 

            Τιµή Εφαρµογής:  ογδόντα ευρώ 
       ΕΥΡΩ : (80,00 € ) 

5.17.3 Για λαµπτήρα ισχύος 400W 

            Τιµή Εφαρµογής:  είκοσι πέντε ευρώ 
       ΕΥΡΩ : (25,00 € ) 

 

 

Άρθρο  5. 18  (Ν-ΑΤΗΕ-18) 

(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ -55) 

 

Προµήθεια, προσκόµιση και αντικατάσταση εξαρτηµάτων πίλλαρς φωτισµού. Περιλαµβάνεται ο έλεγχος 
λειτουργίας των υφισταµένων ακροκιβωτίων και πίλλαρς µε χρήση οργάνων, η αφαίρεση των 
εξαρτηµάτων που παρουσιάζουν προβλήµατα και η αντικατάστασή τους µε νέα, για την αποκατάσταση 
της κανονικής λειτουργίας τους, σύµφωνα και µε το άρθρο 62.10.35 του περιγραφικού τιµολογίου 
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών. Απαιτείται σετ ενός εκκινητή για λαµπτήρες Metal Halide 1000  Watt, 
ενός ρελέ ισχύος (τηλεχειρισµού φωτισµού) τριπολικό µε µία επαφή Ν.Ο./ 7.5 Kw/ 220V AC και ενός ρελέ 
ισχύος (τηλεχειρισµού φωτισµού) τριπολικό µε µία επαφή Ν.Ο./ 15 Kw/ 220V AC. 

(1 ΤΕΜ) 
 
Τιµή Εφαρµογής για ένα σετ :  εκατόν τριάντα ευρώ 
  ΕΥΡΩ : (130,00 € ) 

 

 

Άρθρο  5. 19  (Ν-ΑΤΗΕ-19) 

(Αναθεωρείται µε ΗΛΜ -103) 

 

Αντικατάσταση λαµπτήρων φανού εµποδίων λυχνιολαβής Ε27. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια 
και εγκατάσταση του λαµπτήρα, προµήθεια τυχόν λυχνιολαβής και η εκτέλεση δοκιµών για την 



 

 

διαπίστωση της οµαλής λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος σύµφωνα και µε το άρθρο 62.10.26 του 
περιγραφικού τιµολογίου ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών.  

(1 ΤΕΜ) 
 

5.19.1 Για λαµπτήρα LED 13W 220V (αντιστοιχία µε 75W) 

            Τιµή Εφαρµογής:  είκοσι ευρώ 
       ΕΥΡΩ : ( 20,00 € ) 

5.19.2 Για λαµπτήρα οικονοµίας ηλεκτρονικό 15W 220V (αντιστοιχία µε 100W) 

            Τιµή Εφαρµογής:  οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
       ΕΥΡΩ : ( 8,50 € ) 

5.19.3 Για λαµπτήρα οικονοµίας ηλεκτρονικό 11W 42V (αντιστοιχία µε 100W) 

            Τιµή Εφαρµογής:  ένδεκα ευρώ 
       ΕΥΡΩ : ( 11,00 € ) 

 

 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

 

 

 

Ε. ∆ρίτσας Χ. Μαστρογιάννης 

 

 

Ι. Καραµιχάλης 

 

 

Ν. Κοκκίνης Η. Βούλγαρης   ∆. Τσούκα 
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