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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 
 

 

1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε ηηο νπνίεο ζα εθηειεζζεί ην έξγν,φπσο 

πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη πνπ 

ηζρχνπλεληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε 

απηψλπεξηιακβάλνληαη: 

1.2.1Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαηζηελ 

επηθεθαιίδα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσληεπρψλ 

Δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.2.2 «Κάζε δαπάλε» γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη 

έληερλεεθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε 

κε ηνείδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη 

ηελδπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ. 

 

1.3 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ 

‘’θάζεδαπάλε‘’) νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

1.3.1 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [ πιελ 

ΦφξνπΠξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ] 

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζε θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο 

θαηδηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζεάιιε 

Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο 

ήαπαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ 

ηνπέξγνπ, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. 

ΟΑλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

1.3.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ελζσκάησζεο ή θαη απνζήθεπζεο θχιαμεο, επεμεξγαζίαο 

θαηπξνζέγγηζεο φισλ αλεμάξηεηα ησλ πιηθψλ, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ ελζσκαηνπκέλσλ θαη κή, πνπ είλαη αλαγθαία γηα 

ηελέληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ρακέλνπο ρξφλνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

θαηηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο κέρξη θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζε (ή/θαη ρξήζε ηνπο) ή/θαη κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε 

ηαπαξαπάλσ, ησλ πεξηζζεπκάησλ ή/θαη άρξεζησλ πιηθψλ ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςεησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζα ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ ΕΤ θαη ηνπο ινηπνχο 

φξνποδεκνπξάηεζεο. 

1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, αζθαιίζεηο (ζην Ι.Κ.Α., αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, άιινπο 

εκεδαπνχοή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θ.ιπ. θαηά πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη) θ.ι.π. δψξσλ 

ενξηψλ,επηδφκαηνο αδείαο θ.ιπ. θάζε είδνπο επηζηεκνληθνχ θαη δηεπζχλνληνο ηνπ έξγνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή 

φρηπξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ, εξγνηαμίσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θ.ιπ. εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ εξγαδνκέλνπ 

ζηνληφπν ηνπ έξγνπ ή αιινχ (εληφο θαη εθηφο ηεο Ειιάδνο). 

1.3.4 Οη δαπάλεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ ηεο εμεχξεζεο (ελνηθίαζε ή αγνξά), θαηαζθεπή, 

νξγάλσζε,δηαξξχζκηζε θ.ιπ. ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε απηνχο, ηηο παξνρέο λεξνχ, ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο,ηειεθψλνπ θαη ινηπψλ επθνιηψλ, ηηο ζρεηηθέο ζπλδέζεηο, ηελ εγθαηάζηαζε γξαθείσλ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε 

ηνπο ΌξνποΔεκνπξάηεζεο. 

1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, θαζψο θαη νη δαπάλεοαπνκάθξπλζεο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφαπνδεθηφ απφ ηελ 

Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.3.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, ηε κεηαθνξά 

ησλδνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ είηε ζην εξγαζηήξην ηνπ αλαδφρνπ είηε ζε άιιν εγθεθξηκέλν ή 

θξαηηθφεξγαζηήξην, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.7 Οη δαπάλεο πιήξνπο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

ζηνεξγνηάμην ή αιινχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ 



θαηινηπψλ έξγσλ, εμνπιηζκνχ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εξγαζίαο, βνεζεηηθψλ έξγσλ, ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

κεηάησλ δαπαλψλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε ζέζε ηεο 

ηειηθήοελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν, πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο ησλ δαπαλψλ απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά 

ηνπέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο θαη ινηπνχο ζπκβαηηθνχοφξνπο (αλεμάξηεηα αλ νη εγθαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ γίλεη ζε ρψξν 

ηδηνθηεζίαοηνπ Δεκνζίνπ ή ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο πνπ ήζειε κηζζψζεη ν Αλάδνρνο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ηπρφλ δνζεί 

πξνζσξηλήάδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο). 

1.3.8 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο εξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ, κεηαθνξψλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 

κεραλεκάησλ,εγθαηαζηάζεσλ θιπ. θαζψο θαη φιεο νη άιιεο αζθαιίζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηνπο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο ηνπέξγνπ. 

1.3.9 Οη δαπάλεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ή δαπαλψλ 

πξφιεςεοβιαβψλ ζε πξάγκαηα (θηλεηά ή αθίλεηα) ηξίησλ. 

1.3.10 Οη δαπάλεοπνηνηηθνχ ειέγρνπ φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηα άιια ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Επηζεκαίλεηαη φηη ζηηο 

δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο 

«δνθηκαζηηθάηκήκαηα» (κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ,εξγαζία, θ.ιπ.) 

1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη 

γηαηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κέζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά, ε ζπλαξκνιφγεζε, ε 

απνζήθεπζε,ε θχιαμε θαη ε αζθάιηζε απηψλ, ε επηβάξπλζε ιφγσ απφζβεζεο, ε επηζθεπή, ε ζπληήξεζε, ε άκεζε 

απνθαηάζηαζε(φπνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη εκεξαξγίεο γηα 

νπνηαδήπνηε αηηία,ε θάζεείδνπο ζηαιία ηνπο εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ε απνκάθξπλζε 

απηψλ καδί κε ηελ ηπρφλαπαηηνχκελε δηάιπζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο, ηα απαηηνχκελα 

θαχζηκα, ιηπαληηθά,αληαιιαθηηθά θ.ιπ. 

Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, φζν θαη γηα 

ηπρφλάιια πνπ ζα επξίζθνληαη επί ηφπνπ ησλ έξγσλ έηνηκα γηα ιεηηνπξγία (έζησ θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη) γηα 

ηελαληηθαηάζηαζε άιισλ κεραλεκάησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.3.12 Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο, κε ηηο ηπρφλ 

πξνζσξηλέοαπνζέζεηο θαη πιάγηεο κεηαθνξέο, θάζε είδνπο πιηθψλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ, 

πνπ εκεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα θαη αλαθέξεηαη ξεηά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο, καδί κε ηελ εξγαζία πιχζεσο 

ήεκπινπηηζκνχ, πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ, 

πνπηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.13 Οη δαπάλεο απφ επηβεβιεκέλεο θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλεο απνδφζεηο θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ 

θαηπξνζσπηθνχ, πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ εκπφδηα ζην ρψξν ηνπ έξγνπ (φπσο αξραηνινγηθά 

επξήκαηα,κε παξάδνζε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο πεξηνρψλ ηνπ έξγνπ, πνπ απαιινηξηψζεθαλ, δίθηπα Ο.Κ.Ω. θιπ.), απφ 

πηζαλέοπαξεκβάζεηο, πνπ ζα πξνβάιινπλ νη αξκφδηνη γηα απηά ηα εκπφδηα θνξείο (ΤΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, θιπ.), απφ ηελ 

αλάγθεθαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ, απφ ηηο αλαγθαίεο κεηξήζεηο 

(ηνπνγξαθηθέο,γεσηερληθέο θ.α.), ειέγρνπο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην 

ζχλνιν ησλζπκβαηηθψλ ηεπρψλ είηε απηέο απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλεο ζηα Γ.Ε. ή ζε άιια άξζξα ηνπ 

ηηκνινγίνπθαζψο θαη ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο (πεδψλ, νρεκάησλ 

θαηινηπψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά) ή αθφκα θαη απφ πξνζσξηλέο πεξηνδηθέο ή θαη κφληκεο αιιαγέο 

ησλθπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, βιάβεο ζε άιια 

έξγαθιπ.). 

1.3.14 Οη δαπάλεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηε κε παξαθψιπζε ηεο 

νκαιήο θπθινθνξίαο πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ θαη ζηηο 

γεηηληάδνληεο θαη επεξεαδφκελεο πεξηνρέο απ’ απηά. 

1.3.15 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ 

θαηπνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ (REPERS) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

έληερλεεθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, εθηφο αλ αιιηψο νξίδεηαη ζηελ Ε..Τ., νη δαπάλεο γηα ηε ζχληαμε κειεηψλ 

εθαξκνγήο,θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη κειεηψλ ζπλαξκνγήο κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, νηδαπάλεο αλίρλεπζεο, εληνπηζκνχ θαζψο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ ζα 

ζπλαληεζνχλ ζηνρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο ζεκέιηα, πδάηηλνη νξίδνληεο, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο 

(Ο.Κ.Ω) ζχκθσλα κεφζα αλαθέξνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη γηα φια ηα έξγα, 

πνπθαηαζθεπάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Οη δαπάλεο ζχληαμεο θαη παξαγσγήο Μεηξψνπ Έξγνπ, 

ρεδίνπΑζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ). 

1.3.16 Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, φπσο ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη 

ινηπψλεγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ε ιήςε επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε 

ηνλΕπηβιέπνληα Μεραληθφ θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ πνπ 

ζαππνβιεζνχλγηα αξκφδην έιεγρν. Επίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο θαη ε 

παξάδνζεησλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο,ζε ςεθηαθή κνξθή, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο.1.3.17 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ησλ θαηαιφγσλ νπιηζκνχ νη νπνίνη 

ζα πξέπεη λαππνβάιινληαη έγθαηξα γηα έιεγρν ζηελ Τπεξεζία,ε δαπάλε πξνζαξκνγήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ζηηο επί 

ηφπνπζπλζήθεο (πξνζαξκνγή ιεπηνκεξεηψλ) θαη ε δαπάλε ζχληαμεο θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε «φπσο 

θαηαζθεπάζζεθε». 

1.3.18 Οη δαπάλεο ζχληαμεο ζρεδίσλ θ.ιπ. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε 



εξγαζηψλδηθηχσλ Ο.Κ.Ω., ή άιισλ έξγσλ θαη εκπνδίσλ, θαζψο εθφζνλ απηφ ξεηά πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη 

νηεξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο ή άιινπο ζπλαξκνδίνπο θνξείο, εθηφο αλ 

αλαθέξνληαηδηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

1.3.19 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ , γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ 

λεξψλ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

1.3.20 Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ε εθηχπσζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, γηα ην θνηλφ, κε ελεκεξσηηθά ζηνηρεία σο πξνο ην 

έξγνζχκθσλα κε ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.21 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ 

απφμέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θ.ι.π. θαη ε απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ 

ρψξνπθαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπφδηαζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχοφξνπο. 

1.3.22 Οη δαπάλεο γηαρξήζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο,θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ, επξεζηηερληθψλεθεπξέζεσλ 

θ.ιπ. κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.3.23 Οη δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία, νησλδήπνηε πξνζβάζεσλ θαη πξνζπειάζεσλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, 

γηαηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο θαη γεληθά γηα θάζε βνεζεηηθή θαηαζθεπή πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδηνεξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

απνμήισζεθαη απνκάθξπλζή ηνπο θαζψο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ (πξνζβάζεσλ, 

πξνζπειάζεσλ,δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα δηαηήξεζή ηνπο. 

1.3.24 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαη απνδεκίσζεο θάζε είδνπο βιάβεο ή κεζπλήζνπο 

θζνξάο πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο πιηθψλ) θαη ζανθείινληαη 

ζε ακέιεηα, απξνλνεζία, κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ λνκηθψλ 

δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.3.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλζηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη 

ζηελ Ε..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο 

1.3.26 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θ.ιπ. 

1.3.27 Οη δαπάλεο έθδνζεο αδεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, θάζε είδνπο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 

Δεκφζηεο Επηρεηξήζεηο, Πνιενδνκία ή θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.28 Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο φζσλ δηθηχσλ ησλ Ο.Κ.Ω. δηέξρνληαη εγθάξζηα απφ ην 

εχξνο θαηάιεςεο ηεο νδνχ ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα άξζε 

ηπρφλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ νπνίσλ ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη 

πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

1.3.29 Οη δαπάλεο κίζζσζεο ή πξνζσξηλήο εμαζθάιηζεο εδαθηθήο ισξίδαο, θαηαζθεπήο, ζήκαλζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ 

θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο εληνπηζκνχ 

θαη εμεχξεζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ θαη εμαζθάιηζεο ζρεηηθψλ αδεηψλ γηα ηελ ελαπφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ, πξντφλησλ 

θαηεδαθίζεσλ θαη πιενλαδφλησλ πιηθψλ γεληθφηεξα, νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ νδψλ πξνζπέιαζήο ηνπο θαζψο θαη νη 

δαπάλεο γηα ηελ ηειηθή ηνπο δηακφξθσζε κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηνπο ινηπνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο. 

1.3.30 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 

ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο επζηάζεηαο ηθξησκάησλ, κειέηεο εμπγίαλζεο εδάθνπο θιπ. φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.31 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην έξγν 

κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο, ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, θαη 

ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.32 Γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο 

ππφινηπνποΌξνπο Δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

1.4 ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ην Όθεινο (Ο.Ε.) θαη ηα Γεληθά Έμνδα ηνπαλαδφρνπ 

(Γ.Ε.), ηα νπνία αθνξνχλ ζηα πάζεο θχζεσο βάξε, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο δαπάλεο επηζηαζίαο,ζήκαλζεο 

εξγνηαμίσλ, θφξσλ, δαζκψλ, αζθαιίζηξσλ, ηειψλ ραξηνζήκνπ, ζπκβνιαίσλ, ζπκθσλεηηθψλ, απνδείμεσλ,ηφθσλ 

θεθαιαίσλ θίλεζεο, εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ινηπψλ εγγπήζεσλ, δηνηθεηηθψλ εμφδσλ, ιεηηνπξγίαο γξαθείσλθ.ι.π. θαη 

γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα. 

 

Σν πνζφ γηα Γεληθά Έμνδα (Γ.Ε.) θαη Όθεινο ηνπ αλαδφρνπ (Ο.Ε.), αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ, δέθα νθηψ ηνηο 

εθαηφ(18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο 

απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

1.5 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 

 

2 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

 

2.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 



 

2.1.1 Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη 

ησλζπληαζζφκελσλ κε ηε βνήζεηά ηνπο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ 

εληνιψληεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηπρφλ νξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

2.1.2 Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεηηελ 

νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε 

λαδηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ 

ιφγσειέγρνπ. 

2.1.3 Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ 

κεθαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ 

ΠεξηγξαθηθφΣηκνιφγην. 

2.1.4 Εηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο 

αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν ελφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη 

φηηε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο 

επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην θαλελφο άιινπ άξζξνπ πνπ εκθαλίδεηαη 

ζηνΣηκνιφγην. 

2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ (ζπλνπηηθφ) πίλαθα ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο. 

 

 

2.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

2.2.1 ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

 

Καηάηαμε εδαθψλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκφηεηα 

 

* Ωο «ραιαξά εδάθε» ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ έρνπλ πξνέιζεη 

απφεπηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά. 

* Ωο «γαίεο θαη εκίβξαρνο» ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή ακκνραιηθψδε πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηααπηψλ, 

νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα (cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνοβξάρνο, 

θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα(εθζθαθείο ή 

πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

* Ωο «βξάρνο» ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο 

κεεθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ (ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία 

ηνπ‘’βξάρνπ’’ πεξηιακβάλνληαη θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3. 

* Ωο «ζθιεξά γξαληηηθά» θαη «θξνθαινπαγή» ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφππξηγελή 
πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150MPa. Η 
εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριεχνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ ηζρχνο 300ΗΡ, ε δε 
απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε) 

 

 

 

  



Α.Σ.:1 

Άρθρο:ΑΣΗΔ Ν9302.1 

ΔΚΚΑΦΗ ΥΑΝΓΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΚΑΛΧΓΙΧΝ Η' ΧΛΗΝΧΝ 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΟΙΚ2123100% 

 

Εθζθαθήράλδαθαγηα ηελ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ ή ζσιήλσλ ζε έδαθνο γαηψδεο πιάηνποφθξπνο νξχγκαηνο κηθξνηέξνπ ή 

κέρξη 1,00 m θαη ζε βάζνο κέρξη 1,00 m κενπνηνλδήπνηε ηξφπν ή κέζν εθζθαθήο ζε μεξφ έδαθνο ή κέζα ζε λεξφ ε ζηάζκε 

ηνπνπνίνπ ή επξίζθεηαη ζε εξεκία ή ππνβηβάδεηαη κε άληιεζε, πνπ ζα πιεξσζείμερσξηζηά, ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη 

ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ησλ αλαγθαίσλδαπέδσλ 

εξγαζίαο, πνπ ρξεηάδνληαη γηά ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ αλάινγα κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα εθζθαθήο, ησλ θάζε 

θχζεσο θνξηνεθθνξηψζεσλ, ηνπθψλκεηαθηλήζεσλ (νξηδφληησλ ή θαηαθνξχθσλ) θαη κεηαθνξψλ γηά ηελ 

νξηζηηθήαπνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ πνπ πεξηζεχνπλ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελαζηπλνκία ή πξνζσξηλή 

απφζεζε απηψλ γηά ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ πξνο επαλεπίρσζεησλεθζθαθέλησλ ραλδάθσλ θαζψο θαηε δαπάλε 

ζηαιίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. ηεληηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε εξγαζία εθηειέζεσο ηεο επαλεπηρψζεσο 

ησλεθζθαθέλησλ ραλδάθσλ θαηά ζηξψζεηο πιήξσο ζπκπηεδφκελεο, θαζψο θαη ε εξγαζίαέδξαζεο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν 

ιαηνκείνπ, εθηεινχκελεο εληφο ή εθηφο θαηνηθεκέλεοπεξηνρήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο ηερληθήο 

πξνδηαγξαθήο θαη ηαζπλεκκέλα ζρέδηα, δειαδή ε πξνκήζεηα ηεο άκκνπ ιαηνκείνπ, ε θνξηνεθθφξησζε θαηκεηαθνξά ηνπ 

πιηθνχ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κεηάηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ 

θνξηνεθθφξησζε, ε πξνζέγγηζε, έθξηςε θαηδηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζηελ ηάθξν θαη ε ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο 

θαζψο θαηησλ ζηξψζεσλ εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ απφ άκκν ιαηνκείνπ κέρξη αξλήζεσο. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00 Γενικές εκζκαθές οδοποιίας και σδρασλικών έργων 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή:Τποδομή οδοθωηιζμού 

(1 m3) 

Σηκή ελφο m3 επξψ είθνζη θαη είθνζη δχν ιεπηά 

ΔΤΡΧ(Αριθμητικά) :20,22 
 
 

Α.Σ.:2 

Άρθρο:ΝΑΟΙΚ Ν20.04.04 

ΓΙΔΛΔΤΗ ΚΑΛΧΓΙΧΝ Ή ΧΛΗΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΔΜΠΟΓΙΑ 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΟΙΚ 2122100% 
 

Γηα ηε δηέιεπζε θαισδίσλ ή ζσιελψζεσλ θάησ απφ ππφλνκν, ηνίρν, ηζηκεληαχιαθα,πεξίπηεξν θ.ι.π. δειαδή γηα ηηο 

πέξαλ ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ πξφζζεηεο εξγαζίεοεθζθαθήο γηα ηελ εθβάζπλζε ηεο ηάθξνπ, επίρσζεο θαη ηξαβήγκαηνο 

θαισδίσλ θ.ι.π. ήθαηαζθεπήο ζσιελψζεσλ, θάησ απφ νπνηαδήπνηε δηαηνκήο ππφλνκν, ηνίρν,ηζηκεληαχιαθα, θ.ι.π. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-04-00-00 Εκζκαθές θεμελίων ηετνικών έργων 

(1 ηεκ.) 

Σηκή ελφο ηεκ. επξψ 50,00πελήληα 

ΔΤΡΧ(Αριθμητικά) :50,00 

 

 

Α.Σ.:3 

Άρθρο:ΑΣΗΔ Ν9335.2 

YΠΟΓΔΙΑ ΣΔΓΑΝΗ ΓΙΑΚΛΑΓΧΗ ΚΑΛΧΓΙΧΝ 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 104100% 
 

Τπφγεηα ζηεγαλή δηαθιάδσζε θαισδίσλ πιήξεο δειαδή πιηθά θαη εξγαζία εθηέιεζεο. Ηδηαθιάδσζε πξαγκαηνπνηείηαη 

εληφο ζηεγαλνχ πιαζηηθνχ θνπηηνχ δηαθιάδσζεο 100mm x100mm x 50mm, πεξίπνπ, κε ζπζηξνθή ησλ δηαθιαδηδφκελσλ 

αγσγψλ. Η ειεθηξηθή κφλσζεησλ αγσγψλ κεηαμχ ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε κνλσηηθνχ ζεξκνπιαζηηθνχ. Ελψε 

ζηεγαλφηεηα ηεο δηαθιάδσζεο δηαζθαιίδεηαη κε ηε πιήξσζε ηνπ θνπηηνχ κε επνμηθήξεηίλε δχν ζπζηαηηθψλ θαηάιιειε γηα 

ηελ ρξήζε απηή. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 

(1 TEM) 

Σηκή ελφο TEM επξψ 20,00είθνζη  
ΔΤΡΧ(Αριθμητικά) :20,00 

 

 

 

 

Α.Σ.:4 



Άρθρο:ΑΣΗΔ Ν9337.3.1 

ΚΑΛΧΓΙΟ J1VV-U 3 Υ 1.5 ΜΜ2 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 102 100% 
 

Καιψδην J1VV-U, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, δηακφξθσζεθαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα 

εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαηπιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ελφο ηξέρνληνο 

κέηξνπθαισδίνπ J1VV-U, κέζα ζε πιαζηηθφ ζσιήλα ή ηζηκεληνζσιήλα ή ζηδεξνζσιήλα. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 

(1 m) 

Σηκή ελφο m επξψ έμη θαη νθηψ ιεπηά 

ΔΤΡΧ(Αριθμητικά) :6,08 

 

 

Α.Σ.:5 

Άρθρο:ΑΣΗΔ Ν9337.3.2 

ΚΑΛΧΓΙΟ J1VV-U 3 Υ 2.5 ΜΜ2 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 102 100% 
 

Καιψδην J1VV-U, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, δηακφξθσζεθαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα 

εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαηπιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ελφο ηξέρνληνο 

κέηξνπθαισδίνπ J1VV-U, κέζα ζε πιαζηηθφ ζσιήλα ή ηζηκεληνζσιήλα ή ζηδεξνζσιήλα. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 

(1 m) 

Σηκή ελφο m επξψ επηά θαη έλα ιεπηφ 

ΔΤΡΧ(Αριθμητικά) : 7,01 

 

 

Α.Σ.:6 

Άρθρο:ΑΣΗΔ Ν9337.5.1 

ΚΑΛΧΓΙΟ J1VV-U 5 Υ 2.5 ΜΜ2 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 102 100% 
 

Καιψδην J1VV-U, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, δηακφξθσζεθαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα 

εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαηπιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ελφο ηξέρνληνο 

κέηξνπθαισδίνπ J1VV-U, κέζα ζε πιαζηηθφ ζσιήλα ή ηζηκεληνζσιήλα ή ζηδεξνζσιήλα. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 

(1 m) 

Σηκή ελφο m επξψ επηά θαη έλα ιεπηφ 

ΔΤΡΧ(Αριθμητικά) : 7,80 

 

 

Α.Σ.:7 

Άρθρο:ΑΣΗΔ Ν9337.5.3 

ΚΑΛΧΓΙΟ J1VV-U 5 Υ 4 ΜΜ2 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 102 100% 
 

Καιψδην J1VV-U, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, δηακφξθσζεθαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα 

εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαηπιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ελφο ηξέρνληνο 

κέηξνπθαισδίνπ J1VV-U, κέζα ζε πιαζηηθφ ζσιήλα ή ηζηκεληνζσιήλα ή ζηδεξνζσιήλα. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 

(1 m) 

Σηκή ελφο m επξψ νθηψ θαη ηξηάληα δχνιεπηά 

ΔΤΡΧ(Αριθμητικά) :8,32 

 

 

Α.Σ.:8 

Άρθρο:ΑΣΗΔ Ν9337.5.4 

ΚΑΛΧΓΙΟ J1VV-U 5 Υ 6 ΜΜ2 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 102100% 



 

Καιψδην J1VV-U, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, δηακφξθσζεθαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηαθπηία θαη ηα 

εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαηπιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ελφο ηξέρνληνο 

κέηξνπθαισδίνπ J1VV-U, κέζα ζε πιαζηηθφ ζσιήλα ή ηζηκεληνζσιήλα ή ζηδεξνζσιήλα. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 

(1 m) 

Σηκή ελφο m επξψ έλδεθα επξψ θαη ελελήληα ηέζζεξα ιεπηά 

ΔΤΡΧ(Αριθμητικά) :11,94 

 

 

Α.Σ.:9 

Άρθρο: ΑΣΗΔ Ν9337.5.5 

ΚΑΛΧΓΙΟ J1VV-U 5 Υ 16 ΜΜ2 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 102 100% 
 

Καιψδην J1VV-U, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, δηακφξθσζεθαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα 

εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαηπιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ελφο ηξέρνληνο 

κέηξνπθαισδίνπ J1VV-U, κέζα ζε πιαζηηθφ ζσιήλα ή ηζηκεληνζσιήλα ή ζηδεξνζσιήλα. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 

(1 m) 

Σηκή ελφο m επξψ δεθαηξία επξψ θαη εβδνκήληα νθηψ ιεπηά 

ΔΤΡΧ(Αριθμητικά) :13,78 

 

 

Α.Σ.:10 

Άρθρο: ΑΣΗΔ Ν9337.5.6 

ΚΑΛΧΓΙΟ J1VV-U 5 Υ 25 ΜΜ2 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 102 100% 
 

Καιψδην J1VV-U, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, δηακφξθσζεθαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα 

εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαηπιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ελφο ηξέρνληνο 

κέηξνπθαισδίνπ J1VV-U, κέζα ζε πιαζηηθφ ζσιήλα ή ηζηκεληνζσιήλα ή ζηδεξνζσιήλα. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 

(1 m) 

Σηκή ελφο m επξψ δεθαπέληε επξψ θαη ελελήληα ηέζζεξα ιεπηά 

ΔΤΡΧ(Αριθμητικά) :15,94 

 

 

Α.Σ.:11 

Άρθρο:ΑΣΗΔ Ν9340.3 

ΑΓΧΓΟ ΓΤΜΝΟ ΥΑΛΚΙΝΟ ΠΟΛΤΚΛΧΝΟ 25ΜΜ2 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 45100% 
 

Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο πνιχθισλνο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζεελφο ηξέρνληνο κέηξνπ 

γπκλνχπνιχθισλνπ ράιθηλνπ αγσγνχ γηα ηελ ζχλδεζε ηνπππνγείνπ δηθηχνπ γεηψζεσο κε ηα αθξνθηβψηηα πνπ βξίζθνληαη 

κέζα ζηνπο ηζηνχοδηαηνκήο 25mm2. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Ιζηοί οδοθωηιζμού και θωηιζηικά ζώμαηα 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 

(1 m) 

Σηκή ελφο m επξψ έμη θαη εβδνκήληα ιεπηά 

ΔΤΡΧ(Αριθμητικά) :6,70 

 

 

Α.Σ.:12 

Άρθρο:ΑΣΗΔ Ν9350.1 

ΠΙΛΛΑΡ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ-ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 52100% 
 

Τπαίζξην θηβψηην ειεθηξηθήο δηαλνκήο (πίιιαξ), ζηεγαλφ ΙΡ 43, αλαιφγσλδηαζηάζεσλ, απφ ραιπβδνέιαζκα ΝΣΕΚΑΠΕ 



πξεζζαξηζηφ πάρνπο 2mm κε ηε ζχξαεπίζθεςεο, ηελ βάζε ζηήξημεο απφ ζθπξφδεκα 160 KG.To εζσηεξηθφ ηνπ πίιιαξ 

ζαείλαη ρσξηζκέλν κε ιακαξίλα ζε δχν αλεμάξηεηνπο ρψξνπο ν νπνίνο έλαο πξνο ηααξηζηεξά ζα πξννξίδεηαη γηα ην 

κεηξεηή θαη ηνλ δέθηε ηεο Δ.Ε.Η θαη ηελ ζπζθεπήΣΑ, θαη ν άιινο γηα ηελ ειεθηξηθή δηαλνκή. ην ρψξν πνπ πξννξίδεηαη γηα 

ηε Δ.Ε.Ηθαη ζηε ξάρε ηνπ πίιιαξ ζα είλαη ζηεξεσκέλε κε θνριίεο θαη πεξηθφριηαζηξαηδαξηζηή, γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 

πάρνπο 1 mm γηα λα κπνξνχλ λα ζηεξεσζνχλεπάλσ ζ' απηήλ ηα φξγαλα ηεο Δ.Ε.Η. ην ρψξν πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ 

Τπεξεζία, ζαππάξρεη θαηαζθεπή απφ ζηδεξνγσλίεο, ειάζκαηα θ.ι.π. γηα ηε ζηεξέσζε κεηαιιηθνχπίλαθα πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξηθή δηαλνκή κε πιηθφ ηχπνπ ξάγαο, φπσο απηφθαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα. Σν 

επάλσ κέξνο ηνπ πίιιαξ ζα έρεηζρήκα ζηέγεο ή ηφμνπ θαη ζα πξνεμέρεη ηεο ππφινηπεο θαηαζθεπήο θαηά 6cm. Οιφθιεξεε 

θαηαζθεπή ζα είλαη ζηεγαλή ζηε βξνρή θαη αθνχ πξνεγεζεί επηκειήο θαζαξηζκφο ζαβαθεί κε δχν ζηξψζεηο απφ 

βεξληθφρξσκα απνρξψζεσο ηεο αξεζθείαο ηεο Τπεξεζίαο. Οπίλαθαο ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα φξγαλα 

πξνζηαζίαο, ρεηξηζκνχ, ηειερεηξηζκνχ θαηειέγρνπ (ξειέ, αζθάιεηεο, δηαθφπηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θιπ.), ζχκθσλα κε 

ηαζπλεκκέλα ζρέδηα, ηελ πιάθα γείσζεο ραιθνχ δηαζηάζεσλ 500Υ500Υ3mm, θξεάηηνγεηψζεσο δηαζηάζεσλ 30Υ30cm, 

πιήξσο ζπλδεδεκέλα, κε ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο δνθηκέοθαη γεληθά παξαδνηέν ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. ην θφζηνο 

πεξηιακβάλνληαηηα πιηθά θαη ε εξγαζία θαηαζθεπήο ηεο βάζεο απφ κπεηφ θαη ηελ ηνπνζέηεζεθαηάιιεινπ ζηδεξνζσιήλα, 

γηα ηελ φδεπζε θαη ζηήξημε ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο ηεο ΔΕΗ,ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο θαζψο θαη ην ζχζηεκα 

ηειερεηξηζκνχ θαη αθήο ησλ πξνβνιέσλ. Δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαηηνπνζέηεζε ελφο πίιιαξ φπσο παξαπάλσ, 

θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαηκηθξνυιηθά θαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ζηήξημήο ηνπ. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού  
(1 ΣΕΜ) 

Σηκή ελφο ΣΕΜ επξψ δχν ρηιηάδεο νθηαθφζηα 

ΔΤΡΧ (Αριθμητικά) :2.800,00 

 

 

Α.Σ.:13 

Άρθρο:ΑΣΗΔ Ν9350.2 

ΠΙΛΛΑΡ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ ΙΣΟΤ 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 52 100% 
 

Τπαίζξην θηβψηην ειεθηξηθήο δηαλνκήο (πίιιαξ), ζηεγαλφ ΙΡ 43, αλαιφγσλδηαζηάζεσλ, απφ ραιπβδνέιαζκα ΝΣΕΚΑΠΕ 

πξεζζαξηζηφ πάρνπο 2mm κε ηε ζχξαεπίζθεςεο, ηελ βάζε ζηήξημεο απφ ζθπξφδεκα 160 KG. Εζσηεξηθά, ζαππάξρεη 

θαηαζθεπή απφ ζηδεξνγσλίεο, ειάζκαηα θ.ι.π. γηα ηε ζηεξέσζε κεηαιιηθνχπίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξηθή 

δηαλνκή κε πιηθφ ηχπνπ ξάγαο, φπσο απηφθαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα θαη ζχκθσλα κε ηελ 

απαηηνχκελε ιεηηνπξγηθφηεηα. Σν επάλσ κέξνο ηνπ πίιιαξ ζα έρεηζρήκα ζηέγεο ή ηφμνπ θαη ζα πξνεμέρεη ηεο ππφινηπεο 

θαηαζθεπήο θαηά 6cm. Οιφθιεξεε θαηαζθεπή ζα είλαη ζηεγαλή ζηε βξνρή θαη αθνχ πξνεγεζεί επηκειήο θαζαξηζκφο 

ζαβαθεί κε δχν ζηξψζεηο απφ βεξληθφρξσκα απνρξψζεσο ηεο αξεζθείαο ηεο Τπεξεζίαο. Οπίλαθαο ζα πεξηιακβάλεη φια 

ηα απαηηνχκελα φξγαλα πξνζηαζίαο, ρεηξηζκνχ, ηειερεηξηζκνχ θαηειέγρνπ (ξειέ, αζθάιεηεο, δηαθφπηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο 

θιπ.), ζχκθσλα κε ηαζπλεκκέλα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηελ πιάθα γείσζεο ραιθνχ δηαζηάζεσλ 

500Υ500Υ3mm, θξεάηηνγεηψζεσο δηαζηάζεσλ 30Υ30cm, πιήξσο ζπλδεδεκέλα, κε ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο δνθηκέοθαη 

γεληθά παξαδνηέν ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. ην θφζηνο πεξηιακβάλνληαηηα πιηθά θαη ε εξγαζία θαηαζθεπήο ηεο 

βάζεο απφ κπεηφ θαη ηελ ηνπνζέηεζεθαηάιιεινπ ζηδεξνζσιήλα, γηα ηελ φδεπζε θαη ζηήξημε ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο 

ηεο ΔΕΗ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο. Δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαηηνπνζέηεζε ελφο πίιιαξ φπσο 

παξαπάλσ, θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαηκηθξνυιηθά θαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ζηήξημήο ηνπ. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή:Τποδομή οδοθωηιζμού  
(1 ΣΕΜ) 

Σηκή ελφο ΣΕΜ επξψ επηαθφζηα πελήληα 

ΔΤΡΧ (Αριθμητικά) :750,00 

 

 

Α.Σ.:14 

Άρθρο: ΑΣΗΔ Ν9315.3 

ΠΛΑΣΙΚΟ ΧΛΗΝΑ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟ HDPE 450-Φ90 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 8100% 
 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην (HDΡΕ) πξνζηαζίαο θαισδίσλ (DIN8074-8075),δειαδή 

πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ελφο m πιαζηηθνχ ζσιήλα απφεηδηθά ζηαζεξνπνηεκέλν ζεξκνπιαζηηθφ HDPE 

ειεχζεξν αινγφλσλ θαη βαξέσλ κεηάιισλ (RoHS), κε αληνρή ζηε γήξαλζε, αλζεθηηθφ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία (UV) >5 

έηε, αληίζηαζεο ζηε ζπκπίεζε 450 Nt (Σχπνο 450), δελ απνηειεί ειθπζηηθή ηξνθή γηα ηξσθηηθά (EuropeanPatent 

EP2698792), εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 90mm. Καηάιιεινη γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε θαη φδεπζε ειεθηξηθψλ θαισδίσλ, καδί κε 

ηνλ απαηηνχκελν νδεγφ απφ γαιβαληζκέλν ζχξκα 5 mm2 γηά ηελθαηαζθεπή ππνγείνπ δηθηχνπ δηειεχζεσο ειεθηξηθψλ 



θαισδίσλ θαη πιαζηηθφ πιέγκαζήκαλζεο, ζπγθξνηνπκέλνπ απφ επί κέξνπο ηεκάρηα θαη εγθαηάζηαζε απηψλ κέζα 

ζεράλδαθα βάζνπο 60-70 cm (ε εθζθαθή θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ νπνίνπ πιεξψλεηαηηδηαίηεξα). 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 

(1 m) 

Σηκή ελφο m επξψ 7,68επηά θαη εμήληα νθηψ ιεπηά 

ΔΤΡΧ (Αριθμητικά) :7,68 

 

 

Α.Σ.:15 

Άρθρο: ΑΣΗΔ Ν9315.4 

ΠΛΑΣΙΚΟ ΧΛΗΝΑ ΠΙΡΑΛ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟ PE Φ32 ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ (CB) 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 8 100% 

 

σιήλαο  ειεθηξηθψλ  γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαοκε  ηα  απαξαίηεηα  απαξαίηεηα  

πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθάζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ. 

 (1 m) 

Σηκή ελφο m επξψ ηξία επξψ θαη ελελήληα ιεπηά 

ΔΤΡΧ (Αριθμητικά) :3,90 

 

 

Α.Σ.:16 

Άρθρο: ΑΣΗΔ Ν9315.5 

ΠΛΑΣΙΚΟ ΧΛΗΝΑ ΠΙΡΑΛ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟ PE Φ48 ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ (CB) 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 8 100% 

 

σιήλαο  ειεθηξηθψλ  γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαοκε  ηα  απαξαίηεηα  απαξαίηεηα  

πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθάζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ. 

 (1 m) 

Σηκή ελφο m επξψ πέληε θαη πελήληα ιεπηά 

ΔΤΡΧ (Αριθμητικά) :5,50 

 

 

 

Α.Σ.:17 

Άρθρο:ΑΣΗΔ Ν9316.9 

ΙΓΗΡΟΧΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΜΔΝΟ 4 ΙΝS 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 5100% 
 

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο γηα ηελ δηέιεπζε θαισδίσλ θιπ δειαδή πξνκήζεηακεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο κέηξνπ 

ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλνπ βαξέσο ηχπνπ, καδίκε ηνλ απαηηνχκελν νδεγφ απφ γαιβαληζκέλν ζχξκα 5 mm2 γηά ηελ 

θαηαζθεπή ππνγείνπδηθηχνπ δηειεχζεσο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ θαη πιαζηηθφ πιέγκα ζήκαλζεο, ζενπνηαδήπνηε ζέζε κε 

ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη κηθξνυιηθά (ζηεξίγκαηα θιπ) πνπαπαηηνχληαη. Δηακέηξνπ Φ4ins. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή:Τποδομή οδοθωηιζμού 

(1 m) 

Σηκή ελφο m επξψ ζαξάληα ηξία θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά 

ΔΤΡΧ(Αριθμητικά) :43,76 

 

 

Α.Σ.:18 

Άρθρο:ΑΣΗΔ Ν9316.23 

ΙΣΟ ΦΧΣΙΜΟΤ ΤΦΟΤ 22Μ (ΙΣΟ, ΒΑΗ, ΑΛΔΞΙΚΔΡΑΤΝΟ) 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 10150%ΗΛΜ 10350% 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξεεγθαηάζηαζε ραιχβδηλνπ ηζηνχ 

ειεθηξνθσηηζκνχ θαη παξειθνκέλσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο θαη θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ηελππεξεζία, κε χςνο πεξίπνπ 22κ. 

Ο ηζηφο, θαη ε βάζε ζηήξημήο ηνπ ζα είλαη ζε απφρξσζε πνπζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία. Επίζεο, 

ζαείλαηθαηαζθεπαζκέλα απφ αλαγλσξηζκέλν νίθν πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001:2008, ζααπνηεινχλ πξντφλ γξακκήο 

καδηθήο παξαγσγήο θαη ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο επίζεκνποθαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Επηπιένλ, ζα θέξεη ζηελ θνξπθή εηδηθή βάζε ζηήξημεο ησλ πξνβνιέσλ, εμέδξα επίζθεςεο, θαηά κήθνο ηνπ ζθάια κε 

πξνζηαηεπηηθά ζηεθάληα, ζχζηεκα θσηηζκνχ αζθαιείαο θαη ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, απνηεινχκελν απφ 



αθίδα, αγσγφ θαζφδνπ θαη ζχζηεκα γείσζεο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη, εθηφο ησλ παξαπάλσ, ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηεαπφζηαζε ζηνλ 

ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ απαηηνχκελσλπιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο 

θαη ζχλδεζεο, ε δαπάλε κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ηεο βάζεο ηνπ ηζηνχ, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαοεγθαηάζηαζεο φισλ ησλ 

παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ζηεβάζε, ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε, 

θαηαθνξχθσζεο θαη ζχλδεζεο ησληζηψλ πξνο ηηοηξνθνδνηηθέο γξακκέο, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαηζχλδεζεο ηνπ 

θσηηζηηθψλ αζθαιείαο πξνο ηελ ηξνθνδνηηθή γξακκή, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπειεθηξηθνχ δηθηχνπ θαη ηεο 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιεδαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο 

γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήοθαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε 

ηα εγθεθξηκέλαζρέδηα θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Ιζηοί οδοθωηιζμού και θωηιζηικά ζώμαηα 

(1 ηεκ) 

Σηκή ελφο ηεκ επξψ πέληε ρηιηάδεο εθαηφ 

ΔΤΡΧ (Αριθμητικά) :5.100,00 

 

 

Α.Σ.:19 

Άρθρο: ΑΣΗΔ Ν9316.22 

ΙΣΟ ΦΧΣΙΜΟΤ ΤΦΟΤ 18Μ (ΙΣΟ, ΒΑΗ, ΑΛΔΞΙΚΔΡΑΤΝΟ) 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 101 50%ΗΛΜ 103 50% 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε εγθαηάζηαζε ραιχβδηλνπ ηζηνχ 

ειεθηξνθσηηζκνχ θαη παξειθνκέλσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο θαη θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ηελ ππεξεζία, κε χςνο πεξίπνπ 18κ. 

Ο ηζηφο, θαη ε βάζε ζηήξημήο ηνπ ζα είλαη ζε απφρξσζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία. Επίζεο, ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ αλαγλσξηζκέλν νίθν πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001:2008, ζα απνηεινχλ πξντφλ γξακκήο καδηθήο 

παξαγσγήο θαη ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Επηπιένλ, ζα θέξεη ζηελ θνξπθή εηδηθή βάζε ζηήξημεο ησλ πξνβνιέσλ, εμέδξα επίζθεςεο, θαηά κήθνο ηνπ ζθάια κε 

πξνζηαηεπηηθά ζηεθάληα, ζχζηεκα θσηηζκνχ αζθαιείαο θαη ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, απνηεινχκελν απφ 

αθίδα, αγσγφ θαζφδνπ θαη ζχζηεκα γείσζεο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη, εθηφο ησλ παξαπάλσ, ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ 

ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο 

θαη ζχλδεζεο, ε δαπάλε κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ηεο βάζεο ηνπ ηζηνχ, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ 

παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ζηε βάζε, ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε, 

θαηαθνξχθσζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ηζηψλ πξνο ηηο ηξνθνδνηηθέο γξακκέο, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ηνπ 

θσηηζηηθψλ αζθαιείαο πξνο ηελ ηξνθνδνηηθή γξακκή, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ θαη ηεο 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο 

γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε 

ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Ιζηοί οδοθωηιζμού και θωηιζηικά ζώμαηα 

(1 ηεκ) 

Σηκή ελφο ηεκ επξψ ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα 

ΔΤΡΧ (Αριθμητικά) :4.400,00 

 

 

Α.Σ.:20 

Άρθρο:ΑΣΗΔ Ν9316.21 

ΙΣΟ ΦΧΣΙΜΟΤ ΤΦΟΤ 12Μ (ΙΣΟ, ΒΑΗ) 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 101 50%ΗΛΜ 103 50% 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε εγθαηάζηαζε ραιχβδηλνπ ηζηνχ 

ειεθηξνθσηηζκνχ θαη παξειθνκέλσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο θαη θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ηελ ππεξεζία, κε χςνο πεξίπνπ 12κ. 

Ο ηζηφο, θαη ε βάζε ζηήξημήο ηνπ ζα είλαη ζε απφρξσζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία. Επίζεο, ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ αλαγλσξηζκέλν νίθν πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001:2008, ζα απνηεινχλ πξντφλ γξακκήο καδηθήο 

παξαγσγήο θαη ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Επηπιένλ, ζα θέξεη ζηελ θνξπθή εηδηθή βάζε ζηήξημεο ησλ πξνβνιέσλ. 



ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη, εθηφο ησλ παξαπάλσ, ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ 

ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο 

θαη ζχλδεζεο, ε δαπάλε κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ηεο βάζεο ηνπ ηζηνχ, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ 

παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ζηε βάζε, ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε, 

θαηαθνξχθσζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ηζηψλ πξνο ηηο ηξνθνδνηηθέο γξακκέο, ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ 

θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή 

ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Ιζηοί οδοθωηιζμού και θωηιζηικά ζώμαηα 

(1 ηεκ) 

Σηκή ελφο ηεκ επξψ δχν ρηιηάδεο νθηαθφζηα 

ΔΤΡΧ (Αριθμητικά) :2.800,00 

 

 

Α.Σ.:21 

Άρθρο: ΑΣΗΔ Ν9316.21 

ΙΣΟ ΦΧΣΙΜΟΤ ΤΦΟΤ 8Μ (ΙΣΟ, ΒΑΗ) 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 101 50%ΗΛΜ 103 50% 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε εγθαηάζηαζε ραιχβδηλνπ ηζηνχ 

ειεθηξνθσηηζκνχ θαη παξειθνκέλσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο θαη θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ηελ ππεξεζία, κε χςνο πεξίπνπ 8κ. 

Ο ηζηφο, θαη ε βάζε ζηήξημήο ηνπ ζα είλαη ζε απφρξσζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία. Επίζεο, ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ αλαγλσξηζκέλν νίθν πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001:2008, ζα απνηεινχλ πξντφλ γξακκήο καδηθήο 

παξαγσγήο θαη ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Επηπιένλ, ζα θέξεη ζηελ θνξπθή εηδηθή βάζε ζηήξημεο ησλ πξνβνιέσλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη, εθηφο ησλ παξαπάλσ, ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ 

ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο 

θαη ζχλδεζεο, ε δαπάλε κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ηεο βάζεο ηνπ ηζηνχ, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ 

παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ζηε βάζε, ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε, 

θαηαθνξχθσζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ηζηψλ πξνο ηηο ηξνθνδνηηθέο γξακκέο, ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ 

θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή 

ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Ιζηοί οδοθωηιζμού και θωηιζηικά ζώμαηα 

(1 ηεκ) 

Σηκή ελφο ηεκ επξψ ρίιηανθηαθφζηα 

ΔΤΡΧ (Αριθμητικά) :1.800,00 

 

 

Α.Σ.:22 

Άρθρο: ΑΣΗΔ Ν9361.11 

ΦΧΣΙΣΙΚΟ ΧΜΑ ΠΡΟΒΟΛΔΑLED 73000lm 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 61100% 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ 
ζψκαηνο πξνβνιέα, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο,νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνοθαη 
θαηφπηλ ππνβνιήο δείγκαηνο θαη εγθξίζεσο απφ ηελ ππεξεζία. 
Σν ζψκα ηνπ πξνβνιέα ζα είλαη ζε απφρξσζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία. Επίζεο, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
απφ αλαγλσξηζκέλν νίθν πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001:2008, ζα απνηειεί πξντφλ γξακκήο καδηθήο παξαγσγήο θαη ζα 
πεξηιακβάλεηαη ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ 
φισλ ησλ απαηηνχκελσλπιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε δαπάλε ηεο 
εξγαζίαοεγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη ζηήξημεο ζηνλ ηζηφ, ε δαπάλε 
ηνπνζέηεζεο θαηζχλδεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξνο ηελ ηξνθνδνηηθή γξακκή, ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ 
θαζψο θαη θάζε άιιεδαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχθαη 
ηελ παξάδνζή ηνπ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλαζρέδηα θαη ηα ινηπά ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Ιζηοί οδοθωηιζμού και θωηιζηικά ζώμαηα 



(1 ηεκ) 

Σηκή ελφο ηεκ επξψ δχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα 

ΔΤΡΧ (Αριθμητικά) :2.900,00 

 

 

Α.Σ.:23 

Άρθρο: ΑΣΗΔ Ν9361.12 

ΦΧΣΙΣΙΚΟ ΧΜΑ ΠΡΟΒΟΛΔΑLED 27400lm 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 61100% 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ 
ζψκαηνο πξνβνιέα, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο,νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνοθαη 
θαηφπηλ ππνβνιήο δείγκαηνο θαη εγθξίζεσο απφ ηελ ππεξεζία. 
Σν ζψκα ηνπ πξνβνιέα ζα είλαη ζε απφρξσζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία. Επίζεο, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
απφ αλαγλσξηζκέλν νίθν πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001:2008, ζα απνηειεί πξντφλ γξακκήο καδηθήο παξαγσγήο θαη ζα 
πεξηιακβάλεηαη ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ 
φισλ ησλ απαηηνχκελσλπιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε δαπάλε ηεο 
εξγαζίαοεγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη ζηήξημεο ζηνλ ηζηφ, ε δαπάλε 
ηνπνζέηεζεο θαηζχλδεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξνο ηελ ηξνθνδνηηθή γξακκή, ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ 
θαζψο θαη θάζε άιιεδαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ θαη 
ηελ παξάδνζή ηνπ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλαζρέδηα θαη ηα ινηπά ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Ιζηοί οδοθωηιζμού και θωηιζηικά ζώμαηα 

(1 ηεκ) 

Σηκή ελφο ηεκ επξψ ρίιηα εμαθφζηα 

ΔΤΡΧ (Αριθμητικά) :1.600,00 

 

 

Α.Σ.:24 

Άρθρο: ΑΣΗΔ Ν9280.1 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΙΚΔΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΗΠΔΓΟΤ 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 63100% 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε εγθαηάζηαζεζπζηήκαηνο 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, θαη παξειθνκέλσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο θαη θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ηελ ππεξεζία. 

ην θφζηνο πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά δπν αιεμηθέξαπλα πξψηκνπ νρεηνχ, δπν αθίδεοfranklin, νη αγσγνί γείσζεο θαη 

θαζφδνπ γηα ηνπο ηέζζεξηο ηζηνχο θσηηζκνχ ηνπ γεπέδνπ θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά ζηήξημεο θαη 

ζπλδέζεσλ, ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε 

θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα 

ζρέδηα θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

(1 ηεκ.) 

Σηκή ελφο ηεκ. επξψ πέληε ρηιηάδεο εμαθφζηα 

ΔΤΡΧ (Αριθμητικά) :5.600,00 

 

 

Α.Σ.:25 

Άρθρο: ΑΣΗΔ Ν9280.2 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΙΚΔΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΗΠΔΓΟΤ 5Υ5 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 63100% 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, θαη παξειθνκέλσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο θαη θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ηελ ππεξεζία. 

ην θφζηνο πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά ηέζζεξηο αθίδεοfranklin, νη αγσγνί γείσζεο θαη θαζφδνπ γηα ηνπο ηέζζεξηο ηζηνχο 

θσηηζκνχ ηνπ γεπέδνπ θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά ζηήξημεο θαη ζπλδέζεσλ, ησλ δνθηκψλ, ησλ 

ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηα ινηπά 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

(1 ηεκ.) 

Σηκή ελφο ηεκ. επξψ δχν ρηιηάδεο ηξηαθφζηα 



ΔΤΡΧ (Αριθμητικά) :2.300,00 

 

 

Α.Σ.:26 

Άρθρο: ΑΣΗΔ Ν9307.4 

ΦΡΔΑΣΙΟ ΓΙΑΚΛΑΓΧΗ ΤΠΟΓΔΙΧΝ ΚΑΛΧΓΙΧΝ 40Υ40 cm 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 1 50% ΗΛΜ 10 50% 

 

Φξεάηην επηζθέςεσο απφ ζθπξφδεκα πάρνπο 10 cm κε ζηεγαλφ ρπηνζηδεξνχλθάιπκκα, θιάζεσο B125 θαηά ΕΝ 124, κε 

αλάγιπθε ζήκαλζε θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο ππεξεζίαο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη, 

θαηαζθεπήμπινηχπνπ, ελζσκάησζε ησλ άθξσλ ππνγείσλ ζσιήλσλ δηειεχζεσο ηξνθνδνηηθψλ θαισδίσλθαη γεληθά 

εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ γηα ηελπιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλεησλ αλαγθαίσλ δαπέδσλ εξγαζίαο, πνπ ρξεηάδνληαη γηά ηελ αλαπέηαζε ησλ 

πξντφλησλαλάινγα κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα εθζθαθήο, ησλ θάζε θχζεσο θνξηνεθθνξηψζεσλ,ηνπηθψλ κεηαθηλήζεσλ 

(νξηδφληησλ ή θαηαθνξχθσλ) θαη κεηαθνξψλ γηα ηελ νξηζηηθήαπνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ πνπ πεξηζζεχνπλ ζε ζέζεηο 

πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελαζηπλνκία ή πξνζσξηλή απφζεζε απηψλ γηά ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ πξνο 

επαλεπίρσζεησλ εθζθαθέλησλ ραλδάθσλ θαζψο θαη ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Οππζκέλαο ηνπ 

θξεαηίνπ ζα επηζηξσζεί κε ζθπξφδεκα 150 ζε πάρνο 10 cm. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 
(1 ηεκ.) 

Σηκή ελφο ηεκ. επξψ εθαηφλ δέθα 

ΔΤΡΧ(Αριθμητικά) :110,00 

 

 

Α.Σ.:27 

Άρθρο:ΑΣΗΔ Ν9307.5 

ΦΡΔΑΣΙΟ ΓΙΑΚΛΑΓΧΗ ΤΠΟΓΔΙΧΝ ΚΑΛΧΓΙΧΝ 50Υ50 cm 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο:ΗΛΜ 150%ΗΛΜ 1050% 

 

Φξεάηηνεπηζθέςεσοαπφζθπξφδεκα πάρνπο 10 cm κεζηεγαλφ ρπηνζηδεξνχλθάιπκκα, θιάζεσο B125 θαηά ΕΝ 124, κε 

αλάγιπθε ζήκαλζε θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο ππεξεζίαο,δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη, 

θαηαζθεπήμπινηχπνπ, ελζσκάησζε ησλ άθξσλ ππνγείσλ ζσιήλσλ δηειεχζεσο ηξνθνδνηηθψλ θαισδίσλθαη γεληθά 

εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ γηα ηελπιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλεησλ αλαγθαίσλ δαπέδσλ εξγαζίαο, πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλαπέηαζε ησλ 

πξντφλησλαλάινγα κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα εθζθαθήο, ησλ θάζε θχζεσο θνξηνεθθνξηψζεσλ,ηνπηθψλ κεηαθηλήζεσλ 

(νξηδφληησλ ή θαηαθφξπθσλ) θαη κεηαθνξψλ γηά ηελ νξηζηηθήαπνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ πνπ πεξηζζεχνπλ ζε ζέζεηο 

πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελαζηπλνκία ή πξνζσξηλή απφζεζε απηψλ γηά ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ πξνο 

επαλεπίρσζεησλεθζθαθέλησλ ραλδάθσλ θαζψο θαηε δαπάλε ζηαιίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Οππζκέλαο ηνπ θξεαηίνπ 

ζα επηζηξσζεί κε ζθπξφδεκα 150 ζε πάρνο 10 cm. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: 

Προζωρινή Σετνική Προδιαγραθή: Τποδομή οδοθωηιζμού 
(1 ηεκ.) 

Σηκή ελφο ηεκ. επξψ εθαηφλ ζαξάληα επηά 

ΔΤΡΧ(Αριθμητικά) :147,00 

Πάτπα 04 /12 /2019 

Ο Σςντάκτηρ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 

 

 
Βασίλειορ Γαπσινόρ  

Ηλεκ/γορΜησ/κορ 

 

 

Ο Πποϊστάμενορ 

Τμήματορ Η/Μ  

 
Ιωάννηρ Μαςπόκοταρ 

Ηλεκ/γορΜησ/κορ ΤΔ 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Πάτπα,      /    /2019 

Η Γ/ντπια 
Γ/νσηρ Απσιτεκτονικού 

Έπγος-Η/Μ 
 

Δλένη Αλεξοπούλος 
 Αγπον. Τοπογπάυορ Μησανικόρ 
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