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ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
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A.T.:1 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΑ02 Γεληθέο Δθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο 

 
Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ1123.Α 100% 

Γεληθέοεθζθαθέο,κεηελκεηαθνξάζενπνηαδήπνηεαπόζηαζε,εδαθώλγαηωδώλθαηεκηβξαχωδώλ 

νπνηαζδήπνηε ζΤζηάζεωο, αλεμαξηήηωο βάζνΤο, πιάηνΤο θαηθιίζεωοπξαλώλ,ζελένέξγνήγηα 

επέθηαζεή ζΤκπιήξωζε ήδηαπιάηΤΝζε Τπάξχνληνο, αλεμαξηήηωοηεοζέζεοεξγαζίαοθαηηωλ 

δΤζχεξεηώλ πνΤ πξνθαιεί(θνληάήκαθξηά,χακειάή Τψειά ζχεηηθάκεην Τπάξχνλ έξγν),γηα 

νπνηνδήπνηεζθνπόθαηκενπνηνδήπνηεεθζθαπηηθόκέζν,ελμεξώήκεηελΔΣΔΠ02

-02-01-00. 

παξνΤζία λεξώλ,ζύκθωλακε 

 

Μεηνάξζξν αΤηό ηηκνινγνύληαηεπίζεονη αθόινΤζεο εθζθαθέοζεεδάθεαλάινγεοζθιεξόηεηαο: 
 

-αλνηχηώληάθξωλγηαηνηκήκα ηνΤο πιάηνΤο κεγαιύηεξνΤ ηωλ5,00mκεηάηεοκόξθωζεοηωλπξαλώλ 

θαη ηνΤ πΤζκέλα ηνΤο, 
 

- γηαηε δεκηνΤξγία αλαβαζκώλπξνοαγθύξωζεηωλεπηχωκάηωλ, 
 

- ηξηγωληθώληάθξωλκεηάηεοκόξθωζεοηωλπξαλώλ,όηαλγεληθώ
λεθζθαθώληεονδνύ, 

αΤηέο θαηαζθεΤάδνληαη ζηε ζΤΝέχεηα ηωλ 

 

- γηαηνλθαζαξηζκόνχεηώλ ύψνΤο θαη πιάηνΤο κεγαιύηεξνΤ ηωλ5,00m, 
 

- ηεχληθώλCutandCoverκεηάηωλκέηξωλπξνζωξηλήοθαηκόληκεοαληηζηήξημεοηωλπξαλώληωλ 
εθζθαθώλεθόζνλδελαπνδεκηώλνληαηκεάιινάξζξν αΤηνύ ηνΤ ηηκνινγίνΤ 

 

- γηαηε δεκηνΤξγία ζηνκίωλζεξάγγωλθαηCutandCover 
 

ηεληηκήκνλάδαοπεξηιακβάλνληαη: 

- επξνζέγγηζεκεχαλεκάηωλθαηκεηαθνξηθώλκέζωλ,εεθζθαθήκενπνηνδήπνηεκέζνθαη 

 
Τπό 

νπνηεζδήπνηεζΤΝζήθεο, 
 

- εαπνζηξάγγηζεηωλ Τδάηωλ, εκόξθωζεηωλπαξεηώλ,ηωλπξαλώλθαη ηνΤ πΤζκέλα ηεοζθάθεοθαην 

ζχεκαηηζκόοηωλαλαβαζκώλ 

 

- εδηαινγή,θύιαμε,θνξηνεθθόξηωζεζενπνηνδήπνηεκεηαθνξηθόκέζνθαηεκεηαθνξάηωλπξνϊόληωλ 
ζενπνηαδήπνηεαπόζηαζεγηαηεχξεζηκνπνίεζεηωλθαηάιιειωλζηνέξγν(π.χ.θαηαζθεΤή 

επηχωκάηωλ) ή γηα απόξξηψε ηωλ αθαηάιιειωλ ή πιενλαδόληωλ ζε επηηξεπόκελεο ηειηθέο ή 

πξνζωξηλέοζέζεηο 

 

- ε ελαπόζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθόξηωζε από ηηο ζέζεηο ηωλ 
πξνζωξηλώλαπνζέζεωλθαηεεθθόξηωζεζεηειηθέοζέζεηο,θαζώοθαηεδηάζηξωζεθαηδηακόξθωζεηωλχώξωλ 

απόζεζεοζύκθωλακε ηνΤο πεξηβαιινληηθνύο όξνΤο 
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- εαληηζηήξημεηωλπξαλώλεθζθαθή όπνΤ ηΤχόλ αΤηή απαηηείηαη,θαζώοθαηεεθζάκλωζεθνπή, 

εθξίδωζεθαη απνκάθξΤΝζε δέλδξωλ,αλεμαξηήηωο πεξηκέηξνΤ θνξκνύ,ζενπνηαδήπνηεαπόζηαζε 
 

- εαληηκεηώπηζεπάζεοθύζεωο δΤζχεξεηώλ πνΤ πξνθύπηνΤΝ απόηεζύγχξνλε θΤθινθνξία, όπωο 

πεξηνξηζκέλακέηωπαθαηόγθνηεθζθαθώλθιπ. 
 

- εζΤκπύθλωζε ηεοζθάθεοηωλ νξΤγκάηωλ θάηωαπόηε"ζηξώζεέδξαζεονδνζηξώκαηνο"κέχξη ηνΤ 

βάζνΤο πνΤ ιακβάλεηαη Τπόψε ζηνλθαζνξηζκόηεο ΦέξνΤζαο ΗθαλόηεηαοΈδξαζεο(Φ.Η.Δ),όπωο αΤηή 

νξίδεηαηζηελκειέηε,ζεβαζκό ζΤκπύθλωζεο πνΤ Νααληηζηνηχείζεμεξάθαηλόκελε πΤθλόηεηα ίζε 

θαη'ειάχηζηνκεην90%ηεο πΤθλόηεηαο πνΤ επηηΤγχάλεηαη εξγαζηεξηαθάθαηάηεληξνπνπνηεκέλε 

δνθηκήProctor(ProctorModifiedθαηάΔΛΟΣEN13286-2). 
 

- νηπάζεοθύζεωοζηαιίεο ηνΤ κεχαληθνύεμνπιηζκνύθαηηωλκεηαθνξηθώλκέζωλ 
 

- εεπαλεπίχωζε(κεπξνϊόληαεθζθαθώλ)ηωλζεκειίωλθαηηάθξωλεθηόο ηνΤ ζώκαηνοηεονδνύ, πνΤ 

νηεθζθαθέο ηνΤο απνδεκηώλνληαηκεηνάξζξν αΤηό, όηαλδελ Τπάξχεη απαίηεζε ζΤκπύθλωζεο 



ΣιμέςΔφαρμογής 

ελίδα3από11 

 

 

Δπηζεκαίλεηαηόηηεηηκήείλαηγεληθήοεθαξκνγήοαλεμάξηεηααπόηελεθηέιεζεηεοεξγαζίαοζε 

κηαήπεξηζζόηεξεοθάζεηοην

πηθνύοπεξηνξηζκνύο. 

πνΤ Τπαγνξεύνληαη απόηνπξόγξακκαεθηέιεζεο ηνΤ έξγνΤ ήάιινΤο 

 

Ζαπνμήιωζεαζθαιηνηαπήηωλ,ζηξώζεωλνδνζηξωζίαοζηαζεξνπνηεκέλωλκεηζηκέλην,πιαθνζηξώζεωλ, 

δαπέδωλαπό ζθΤξόδεκα, θξαζπεδνξείζξωλθαηζηεξεώλέδξαζεοθαηεγθηβωηηζκνύ ηνΤο, θαζώοθαη 

πάζεοθύζεωο θαηαζθεΤώλ πνΤ βξίζθνληαηεληόο ηνΤ ΟγθνΤ ηωλγεληθώλεθζθαθώλ,επηκεηξώληαηθαη 

ηηκνινγνύληαηηδηαίηεξακεβάζεηανηθείαάξζξα ηνΤ παξόληνο ηηκνινγίνΤ. 
 

Δπηκέηξεζεκειήψεαξχηθώλθαηηειηθώλδηαηνκώλθαηκέχξηηαόξηαεθζθαθήοηωλεγθεθξηκέλωλ 

ζΤκβαηηθώλ ζχεδίωλθαηζύκθωλακεηνπξωηόθνιινχαξαθηεξηζκνύ. ΓηεΤθξηλίδεηαη όηη νΤδεκία 

απνδεκίωζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνχν γηα ηηο επί πιένλ ηωλ πξνβιεπνκέλωλ από ηε κειέηε 

εθζθαθέοεθηόοεάλέχεηδνζείεηδηθήεληνιήαπόηελΤπεξεζία. 
 

Σηκήαλά θΤβηθό κέηξν. 

ΔΤΡΩ:0,70+ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεωο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L=30 

(>=5km)(0,19€/m3.km) 30x0,19= 5,70 

ΤΝΟιηθό θόζηνο άξζξνΤ 6,40 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):6,40 

(Οινγξάθσο):έμηθαηζαξάληαιεπηά 

 

A.T.:2 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΝ\Α12.1
 Καζαίξεζενπιηζκέλσλζθπξνδεκάησλζπκπεξηιακβαλνκέλεοηεοαληίζηνηρεοπ
ιαθόζηξσζεο[*] 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2227 100% 

Καζαίξεζενπιηζκέλωλ ζθΤξνδεκάηωλ ζΤκπεξηιακβαλνκέλεο ηεοαληίζηνηχεοπιαθόζηξωζεο,θνξέωλ, 

δνθώλ,πιαθώλ,βάζξωλ, πηεξΤγνηνίχωλ, ηεχληθώλέξγωλθαηηνίχωλαπόνπιηζκέλν ζθΤξόδεκα, κεή 

χωξίοχξήζεκεχαληθώλκέζωλ,κεηελκεηαθνξάηωλπξνϊόληωλζενπνηαδήπνηεαπόζηαζε. 
 

Πεξηιακβάλεηαηεθαζαίξεζεηωλζηνηχείωλαπόνπιηζκέλν ζθΤξόδεκα, εζΤγθέληξωζε, απνθνκηδήθαη 

απόζεζεόιωληωλπξνϊόληωλ πνΤ ζαπξνθύψνΤΝ αξχηθάζεπξνζωξηλέοζέζεηοθαηκεηάζε χώξνΤο 

επηηξεπόκελνΤοαπόηηοαξκόδηεοΑξχέοζενπνηαδήπνηεαπόζηαζε.Ζθαζαίξεζεζαγίλεηκε 

ηδηαίηεξεπξνζνχήώζηε,εθόζνλπξνβιέπεηαηαπόηελκειέηε,λαείλαη δΤΝαηή εέληαμε ηνΤ 

δηαηεξνύκελνΤ ηκήκαηνοηεο θαηαζθεΤήο ζηελπξνγξακκαηηδόκελελέα. 
 

ηεληηκήκνλάδνοπεξηιακβάλνληαη: 

- εδαπάλε ηΤχόλ πξνζωξηλήοελαπόζεζεοηωλπξνϊόληωλθαζαίξεζεο, 
 

- εζηαιία ηνΤ κεχαληθνύεμνπιηζκνύ 
 

- νπιήξεοθαζαξηζκόο ηνΤ χώξνΤ απόηαπξνϊόληαθαζαίξεζεο. 
 

Δπηζεκαίλεηαηόηηεηηκήείλαηαλεμάξηεηεαπόηελζέζεθαηζηάζκε πνΤ γίλνληαηνηεξγαζίεοζε 

ζχέζεκεηελνδό,θαηόηηνΑλάδνχνονθείιεηλαιάβεηηααλαγθαίακέηξαγηαλααπνθεΤχζείε 

απόθξαμε ηΤχόλ Τπαξχόληωλ ηεχληθώλθαηηάθξωληεονδνύζηελπεξηνχήεθηέιεζεοηωλεξγαζηώλ. 

ΚαηάηαινηπάνηεξγαζίεοζαεθηεινύληαηζύκθωλακεηανξηδόκελαζηελΔΣΔΠ15-02-01-01. 
 

Σηκήαλά θΤβηθό κέηξνθαζαίξεζεονπιηζκέλωλ ζθΤξνδεκάηωλ πνΤ κεηξάηαηζεόγθνπξηλαπόηελ 

θαζαίξεζε. 

ΔΤΡΩ:31,50+ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεωο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L=30 

(>=5km)(0,19€/m3.km) 30x0,19= 5,70 

ΤΝΟιηθό θόζηνο άξζξνΤ 37,20 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):37,20 

(Οινγξάθσο):ηξηάληαεπηάθαηείθνζηιεπηά 

 

A.T.:4 

Άξζξν:ΝΑΟΙΚ22.15.01
 Καζαίξεζεζηνηρείσλθαηαζθεπώλαπόνπιηζκέλνζθπξόδεκα,κεεθαξκνγήζπ
λήζσλκεζόδσλθαζαίξεζεο 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2226 100% 



ΣιμέςΔφαρμογής 

ελίδα4από11 

 

 

Καζαίξεζεθαηηεκαχηζκόοζηνηχείωλ θαηαζθεΤώλ απόνπιηζκέλν ζθΤξόδεκα όιωληωλθαηεγνξηώλ,ζε 

νπνηαδήπνηεζηάζκεαπόηνδάπεδνεξγαζίαο,κεδηαηήξεζε ηνΤ ΤπνινίπνΤ δνκήκαηνο άζηθηνΤ. 



ΣιμέςΔφαρμογής 

ελίδα5από11 

 

 

 

Τκπεξηιακβάλνληαη νηδαπάλεο ηνΤ πάζεοθύζεωο απαηηνύκελνΤ εμνπιηζκνύθαηεξγαιείωλ,ηωλκέζωλ 

θνπήο ηνΤ Οπιηζκνύ (κεηαζχεηηθάαλαιώζηκα),ηωληθξηωκάηωλθαηπξνζωξηλώλαληηζηεξίμεωλθαηε 

ζΤζζώξεΤζε ηωλπξνϊόληωλ,νηεκαχηζκόοηωλ εΤκεγεζώλ ζηνηχείωλ ζθΤξνδέκαηνο θαηεκεηαθνξά ηνΤο 

ζηηοζέζεηοθόξηωζεο,ζύκθωλακεηελκειέηεθαηηελΔΣΔΠ15-02-01-01"Καζαηξέζεηοζηνηχείωλ 

νπιηζκέλνΤ ζθΤξνδέκαηνο κεκεχαληθάκέζα". 
 

Δθαξκνγή ζΤΝήζωλ ηεχληθώλθαζαίξεζεοκεχξήζε ΤδξαΤιηθήο ζθύξαοζε ζΤΝδΤαζκό ήκεκεπηζηνιέηα 

πεπηεζκέλνΤ αέξαθαη ζΤΝαθή εμνπιηζκό. 
 

Σηκήαλά θΤβηθό κέηξν(m3)πξαγκαηηθνύ όγθνΤ πξνηεοθαζαηξέζεωο 

ΔΤΡΩ:56,00+ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεωο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L=30 

(>=5km)(0,19€/m3.km) 30x0,19= 5,70 

ΤΝΟιηθό θόζηνο άξζξνΤ 61,70 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):61,70 

(Οινγξάθσο):εμήληαέλαθαηεβδνκήληαιεπηά 

 

A.T.:5 

Άξζξν:ΝΑΤΓΡ4.05 Απνμήισζεθξαζπέδσλπξόρπησλήκή 

 
Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ6808 100% 

Απνμήιωζεθξαζπέδωλπεδνδξνκίωλκεχξήζε αεξνζθΤξώλ, κεηελθόξηωζεεπί 

αΤηνθηλήηνΤ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

Ζεξγαζίαζαεθηειείηαηκεηδηαίηεξεεπηκέιεηα πξνθεηκέλνΤ Ναειαχηζηνπνηεζείην 

πνζνζηό ζξαΤΟκέλωλ θξαζπέδωλθαηάηελαπνμήιωζε. 

Σααθέξαηαθξάζπεδαζα ζΤγθεληξώλνληαη θαηζαζηνηβάδνληαηπαξαπιεύξωο ηνΤ 

νξύγκαηνο πξνθεηκέλνΤ Ναεπαλαχξεζηκνπνηεζνύλθαηάηελαπνθαηάζηαζε ηνΤ πεδνδξνκίνΤ. 
 

Οπξνζδηνξηζκόοηεοηηκήο ηνΤ αζηεξίζθνΤ ζαγίλεηαηκεβάζεηελ ζΤκβαηηθή 

παξαδνχήόηηαλάηξέχνλκέηξναπνμήιωζεοθξαζπέδωλ πξνθύπηνΤΝ 0,075m3 

πξνϊόληωλπξνοκεηαθνξάγηανξηζηηθήαπόζεζε,ωοεμήο: 

=0,075m3xSxE/m3.km(βιπ.Γεληθνύο ΟξνΤο ηνΤ ΣηκνινγίνΤ) 

όπνΤό

ξνΤο 

Sεκέζεαπόζηαζεκέχξηηνλχώξναπόζεζεο,ζύκθωλακεήηελζχεη

ηθήέγθξηζεηεοαξκόδηαοαξχήο. 

ηνΤο πεξηβαιινληηθνύο 

 

Σηκή αλά ηξέχνλ κέηξν 

(κκ).ΔΤΡΩ:3,30+ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεωο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L=30 

(>=5km)(0,19€/m3.km) 30x(0,15x0,30)x0,19= 0,26 

ΤΝΟιηθό θόζηνο άξζξνΤ 3,56 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):3,56 

(Οινγξάθσο):ηξίαθαηπελήληαέμηιεπηά 

 

A.T.:6 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΑ02.1
 Απνμεισζεαζθαιηνηαπήησλθαηζηξώζεσλνδνζηξσζίαοζηαζεξνπνηεκέλσλκ
ξηζηκέληνεληόοηνπνξίνπησλγεληθώλεθζθαθώλ 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ1123.Α 100% 

Απνμήιωζεαζθαιηνηαπήηωλθαηζηξώζεωλνδνζηξωζίαοζηαζεξνπνηεκέλωλκε ζΤκπύθλωζε ήκεηζηκέλην, 

εληόο ηνΤ ΟξίνΤ ηωλγεληθώλεθζθαθώλ,κεχξήζεπξνωζεηήγαηώλ,θνξηωηήήεθζθαθέα,κεηελ 

θόξηωζεεπί αΤηνθηλήηνΤ θαηηελκεηαθνξάπξνοαλαθύθιωζεήνξηζηηθήαπόζεζεζε χώξνΤο 

θαζνξηδόκελνΤο

απόζηαζε. 

από ηνΤο πεξηβαιινληηθνύο όξνΤο ηνΤ έξγνΤ θαηηελλεηαθνξά ηνΤο ζενπνηαδήπνηε 

 

Δπηζεκαίλεηαηόηηηαπξνϊόληαηωλαπνμειώζεωλ αΤηώλ είλαηαθαηάιιειαγηαηελ θαηαζθεΤή 

επηχωκάηωλ,ελώζύκθωλακεηηοθείκελεοδηαηάμεηοεπηβάιιεηαηεαλαθύθιωζήΖεπηκέηξ

εζεζαγίλεηαηκειήψεαξχηθώλθαηηειηθώλδηαηνκώλ. 

ηνΤο. 

Σηκήαλά θΤβηθό κέηξν. 



ΣιμέςΔφαρμογής 

ελίδα6από11 

 

 

 

ΔΤΡΩ:1,60+ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεωο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L=30 

(>=5km)(0,19€/m3.km) 30x0,19= 5,70 

ΤΝΟιηθό θόζηνο άξζξνΤ 7,30 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):7,30 

(Οινγξάθσο):επηάθαηηξηάληαιεπηά 

 

A.T.:12 

Άξζξν:ΝΑΟΙΚ20.05.01 Eθζθαθήζεκειίσλθαηηάθξσλκερξήζεκεραληθώλκέζσλζεεδάθεγαηώδε-
εκηβξαρώδε 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2124 100% 

Δθζθαθήζεκειίωλθαηηάθξωλκεχξήζεκεχαληθώλκέζωλ, πιάηνΤο βάζεωοέωο3,00m 

ήκεγαιΤηέξνΤηωλ3,00mαιιάεπηθαλείαοβάζεωοέωο12,00m2,ζεβάζνοκέχξη 

2,00mαπόηνχακειόηεξνχείινοηεοδηαηνκήοεθζθαθήο,ελμεξώήεληόούδαηνο 

βάζνΤο έωο0,30m, ηνΤ ΟπνίνΤ εζηάζκε,είηεεξεκείείηε Τπνβηβάδεηαη κεεθ' 

άπαμή ζΤΝεχή άληιεζε(ενπνίαπιεξώλεηαηηδηαίηεξα),κεηελαλαπέηαζεηωλ 

πξνϊόληωλ,ηελκόξθωζεηωλπαξεηώλθαη ηνΤ πΤζκέλα θαηηελ ηΤχόλ αλαγθαία 

ζπνξαδηθήαληηζηήξημεηωλπαξεηώλ,ζύκθωλακεηελκειέηε02-04-

00-00"Δθζθαθέοζεκειίωληεχληθώλέξγωλ" 

 

εεδάθεγαηώδε-εκηβξαχώδε. 

ηνΤ έξγνΤ θαηηελΔΣΔΠ 

 

Σηκήαλά θΤβηθό κέηξν(m3)επίνξύγκαηνο,κεηελκεηαθνξάηωλπξνϊόληωλεθζθαθώλ 

ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήψε δηαηνκώλ πξν θαη κεηά ηελ 

εθζθαθή.ΔΤΡΩ:4,50+ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεωο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L=30 

(>=5km)(0,19€/m3.km) 30x0,19= 5,70 

ΤΝΟιηθό θόζηνο άξζξνΤ 10,20 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):10,20 

(Οινγξάθσο):δέθαθαηείθνζηιεπηά 

 

A.T.:13 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΒ04.1 Δπηρώκαηα(απόθνθθώδεπιηθά)θάησαπόηαπεδνδξόκηα 

 
Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ3121Β 100% 

KαηαζθεΤή επηχώκαηνοαπόδηαβαζκηζκέλν ζξαΤζηό Τιηθό ιαηνκείνΤ ζηηοζέζεηοδηακόξθωζεο 

πεδνδξνκίωλ,κεηαμύηεοεπηθάλεηαοηεο"ζηξώζεοέδξαζεονδνζηξώκαηνο"θαηηεοζηάζκεοέδξαζεο 

ηωληζηκεληνπιαθώλήάιιεοηειηθήοζηξώζεοπεδνδξνκίωλ,κεβαζκό ζΤκπύθλωζεο ηνΤιάχηζηνλ 90% 

ηεο πΤθλόηεηαο, πνΤ επηηΤγχάλεηαη εξγαζηεξηαθάθαηάηεληξνπνπνηεκέλεδνθηκήProctor(Proctor 

modifiedθαηάΔΛΟΣEN13286-2). 

ΔθηέιεζεηωλεξγαζηώλζύκθωλακεηελΔΣΔΠ02-07-01-00 

 

ηεληηκήκνλάδνοπεξηιακβάλνληαη: 

 

"ΚαηαζθεΤή 

 

επηχωκάηωλ". 

-επξνκήζεηα ηνΤ ζξαΤζηνύ Τιηθνύ ιαηνκείνΤ θαη ηνΤ Νεξνύ δηαβξνχήο,θαηεκεηαθνξά ηνΤο επί 

ηόπνΤ ηνΤ έξγνΤ απόνπνηαδήπνηεαπόζηαζε, 
 

- εζηαιίαηωλκεηαθνξηθώλκέζωλ, 
 

- εδηάζηξωζε,κόξθωζε,δηαβξνχήθαη 

 

 
ζΤκπύθλωζε 

 

 
ηνΤ 

 

 
ζξαΤζηνύ 

 

 
Τιηθνύ 

 

 
κεκεχαληθόεμνπιηζκό 

θαηαιιήιωλδηαζηάζεωλ,θαηάζηξώζεηο πάχνΤο έωο30cm,ζηνλωοάλωβαζκό ζΤκπύθλωζεο 
 

Ζεπηκέηξεζεγίλεηαηεπίδηα

ηνκώλ. 

ζΤκπΤθλωκέλνΤ ΟγθνΤ έηνηκεο θαηαζθεΤήο κειήψεαξχηθώλθαηηειηθώλ 

 

Σηκήαλά θΤβηθό κέηξν. 



ΣιμέςΔφαρμογής 

ελίδα7από11 

 

 

 

ΔΤΡΩ:7,70+ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεωο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L=30 

(>=5km)(0,19€/m3.km) 30x0,19= 5,70 

ΤΝΟιηθό θόζηνο άξζξνΤ 13,40 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):13,40 

(Οινγξάθσο):δέθαηξίαθαηζαξάληαιεπηά 

 

A.T.:14 

Άξζξν:ΝΟΓΟ3211Β ΠιήξεοθαηαζθεπήβάζεσοΥξήζηοζξαπζηνύπιηθνύιαηνκείνπ 

 
Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ3211Β 100% 

Πιήξεο θαηαζθεΤή βάζεωο άλεΤ κεηαθνξάο (θαζαξάο) ηνΤ αξγνύ Τιηθνύ 

ζΤκπεξηιακβαλνκέλεο ηεοζηαιίαο ηνΤ αΤηνθηλήηνΤ (αλάm2βάζεωο ζΤκπεπΤθλωκέλνΤ 

πάχνΤο

(1m2) 

0,10κ.)Υξήζηο ζξαΤζηνύ Τιηθνύ ιαηνκείνΤ (ωοθνλδύιηνλ1α) 

1 

Τιηθάα)Α

ξγόλ 

 
Τιηθόλ 

ΘξαΤζηόλιαηνκείνΤ (622)m3 0,135x 15,03 = 2,03 

β)Τδωξ (630)m3 0,020x 0,53 = 0,01 

2Δξγαζία     

α)Γηάζηξωζηο     

Γηακνξθωηήξ (501)/5500 1/5500x 648,3 = 0,12 

β)Τκπύθλωζηο     

Οδνζηξωηήξβαξύο (522)/3800 1/3800x 480,7 = 0,13 

γ)Τκπιεξωκαηηθαίεξγαζίαηκνξθώζεωο     

ΔξγάηεοεηδηθεΤκέλνο (112)h 0,025x 16,84 = 0,42 

3 Μεηαθνξάύδαηνο ΣΤ =5,00 χικ. 
((509)*1/700+(509)*1/1150*5)*0,020/1,60 

(1/700+1/1150x5)x0,020/1,60x 587,32= 0,04 

4 Γαπάλεζηαιίαο αΤηνθηλήηνΤ ηνΤ αξγνύ ιηζίλνΤ Τιηθνύ 

(509)*0,135/700 0,135/700x 587,32= 0,11 

ΑζξνηζκαTE 2,86 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):2,86 

(Οινγξάθσο):δύνθαηνγδόληαέμηιεπηά 

 

A.T.:16 

Άξζξν:ΝΑΟΙΚ20.08.01 Αλόξπμεθξεάησλζεέδαθνογαηώδεο-εκηβξαρώδεο 

 
Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2142 100% 

ΑλόξΤμε θξέαηνο δηακέηξνΤ ήπιάηνΤο κέχξη3,00mθαη βάζνΤο κέχξη5,00m Τπό ηελ 

ζηάζκε ζηνκίνΤ αλνξύμεωο,ζύκθωλακεηελκειέηεθαηηελΔΣΔΠ02-04-00-00 

"Δθζθαθέο ζεκειίωλ ηεχληθώλ 

έξγωλ".εέδαθνογαηώδεο-

εκηβξαχώδεο. 

Σηκήαλά θΤβηθό κέηξν(m3)ζεόγθννξύγκαηνο,κεηελκεηαθνξάηωλπξνϊόληωλ 

εθζθαθώλ ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε.ΔΤΡΩ:16,70+ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεωο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L=30 

(>=5km)(0,19€/m3.km) 30x0,19= 5,70 

ΤΝΟιηθό θόζηνο άξζξνΤ 22,40 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):22,40 

(Οινγξάθσο):είθνζηδύνθαηζαξάληαιεπηά 

 

A.T.:39 

Άξζξν:ΝΠΡ5111.1 Άλνηγκαιάθθσλδηαζηάζεσλ0,30Υ0,30Υ0,30m 



ΣιμέςΔφαρμογής 

ελίδα8από11 

 

 

 
Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΠΡ5111.1 100% 



ΣιμέςΔφαρμογής 

ελίδα9από11 

 

 

Ζ εξγαζία αθνξά ζην άλνηγκα ιάθθωλ δηαζηάζεωλ 0,30 Υ 0,30 Υ 0,30 m ζε 

χαιαξόέδαθνοκεεξγάηεοχεηξωλαθηηθάθαηζηνλθαζαξηζκόθαηαπνθνκηδήηωλ 

Τπνιιεηκκάηωλ ξηδώλθαηάχξεζηωλ Τιηθώλ. ηεληηκήπεξηιακβάλνληαηόιεονη 

δαπάλεο

(1ηεκ) 

ηνΤ εξγαηνηεχληθνύπξνζωπηθνύθαηηωλεξγαιείωλ πνΤ ζαχξεζηκνπνηεζνύλ. 

α) ΔξγάηεοαλεηδίθεΤηνο 

β)Μεηαθνξά&απνθνκεηδήπξνϊ- 

όληωλαλεγκ.ζεεξ

γάηε 

αλεηδίθεΤην 

 

 
 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):1,07 

(Οινγξάθσο):έλαθαηεπηάιεπηά 

ΑζξνηζκαΣΔ= 1,07 

 

A.T.:40 

Άξζξν:ΝΠΡ5111.2 Άλνηγκαιάθθσλδηαζηάζεσλ0,50Υ0,50Υ0,50m 

 
Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΠΡ5111.2 100% 

Ζεξγαζίααθνξάζηνάλνηγκαιάθθωλδηαζηάζεωλ0,50Υ0,50Υ0,50mζεχαιαξό 

έδαθνοκεεξγάηεοχεηξωλαθηηθάθαηζηνλθαζαξηζκόθαηαπνθνκηδήηωλΤπνιιεηκ- 

κάηωλξηδώλθαηάχξεζηωλ Τιηθώλ. ηεληηκήπεξηιακβάλνληαηόιεονηδαπάλεο ηνΤ εξγαηνηεχληθνύ 

πξνζωπηθνύθαηηωλεξγαιείωλ(1

ηεκ) 

πνΤ ζαχξεζηκνπνηεζνύλ. 

α) ΔξγάηεοαλεηδίθεΤηνο 

β)Μεηαθνξά&απνθνκεηδήπξνϊ- 

όληωλαλεγκ.ζεεξ

γάηε 

αλεηδίθεΤην  

 

ΑζξνηζκαΣΔ= 2,30 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):2,30 

(Οινγξάθσο):δύνθαηηξηάληαιεπηά 

 

A.T.:41 

Άξζξν:ΝΠΡ5123 Φύηεπζεθπηώλκεκπάιαρώκαηνοαπν2,00κέρξη4,00lt 
 

 

Ζεξγαζία 

 

αΤηή 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΠΡ 5123 100% 

πεξηιακβάλεηόιεοηηοεξγαζίεοηηοαπαξαίηεηεογηαηε 

 

θύηεΤζε 

θΤηώλκεκπάιαχώκαηνοαπό2,00κέχξη4,00lt,όπωοπεξηγξάθνληαηπαξαθάηω: 

δειαδήηε θύηεΤζε κεηεζωζηήηνπνζέηεζε ηνΤ θΤηνύ κέζαζηνιάθθνκέχξηηνιαηκό 

ηεοξίδαο,ηνγέκηζκα ηνΤ ιάθθνΤ κέχξηηελεπηθάλεηα ηνΤ εδάθνΤο, ηνπάηεκα ηνΤ 

χώκαηνοκέζαζηνιάθθν θύηεΤζεο, ηειίπαλζεθαηηέινοηνζχεκαηηζκόιεθάλεο 

άξδεΤζεο. ηεληηκήπεξηιακβάλεηαηεδαπάλε απνκάθξΤΝζεο όιωληωλ Τιηθώλ πνΤ 

πξνέθΤψαλ

(1ηεκ) 

απόηε θύηεΤζε, πέηξεο,ζαθνύιεο,δνχείαθιπ. 

 

α)Μηθηόιίπακακεηχλνζη. (Ρ\376) kg 0,0500x 0,58 = 0,03 

β) ΔξγάηεοεηδηθεΤκέλνο (Ρ\112) h 0,0500x 16,84 = 0,84 

γ)Μεηαθνξά&απνθνκεηδήπξνϊ- 

όληωλ αλεγκ. ζε αλεηδίθεΤην 

εξγάηε (Ρ\111) h 0,0500x 15,31= 0,77 

ΑζξνηζκαΣΔ= 1,64 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):1,64 

(Οινγξάθσο):έλαθαηεμήληαηέζζεξαιεπηά 

 

A.T.:42 

Άξζξν:ΝΠΡ5126 Φύηεπζεθπηώλκεκπάιαρώκαηνοαπν23κέρξη40lt 
 

 

Ζεξγαζία 

 

αΤηή 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΠΡ 5126 100% 

πεξηιακβάλεηόιεοηηοεξγαζίεοηηοαπαξαίηεηεογηαηε 

 

θύηεΤζε 

θΤηώλκεκπάιαχώκαηνοαπό23κέχξη40lt,όπωοπεξηγξάθνληαηπαξαθάηω: 

δειαδήηε θύηεΤζε κεηεζωζηήηνπνζέηεζε ηνΤ θΤηνύ κέζαζηνιάθθνκέχξηηνιαηκό 

ηεοξίδαο,ηνγέκηζκα ηνΤ ιάθθνΤ κέχξηηελεπηθάλεηα ηνΤ εδάθνΤο, ηνπάηεκα ηνΤ 

(Ρ\111)h 0,0600x 15,31= 0,92 

 

(Ρ\111)h 

 

0,0100x 

 

15,31= 

 

0,15 

 

(Ρ\111)h 0,1300x 15,31= 1,99 

 

(Ρ\111)h 

 

0,0200x 

 

15,31= 

 

0,31 

 



ΣιμέςΔφαρμογής 

ελίδα10από11 

 

 

χώκαηνοκέζαζηνιάθθν θύηεΤζεο, ηειίπαλζεθαηηέινοηνζχεκαηηζκόιεθάλεο 

άξδεΤζεο.ηελ ηηκήπεξηιακβάλεηαηεδαπάλε απνκάθξΤΝζεο όιωληωλ Τιηθώλ πνΤ 

πξνέθΤψαλ

(1ηεκ) 

απόηε θύηεΤζε, πέηξεο,ζαθνύιεο,δνχείαθιπ. 

 

α)Μηθηόιίπακακεηχλνζη. (Ρ\376) kg 0,1000x 0,58 = 0,06 

β) ΔξγάηεοεηδηθεΤκέλνο (Ρ\112) h 0,3000x 16,84 = 5,05 

γ)Μεηαθνξά&απνθνκεηδήπξνϊ- 

όληωλ αλεγκ. ζε αλεηδίθεΤην 

εξγάηε (Ρ\111) h 0,2000x 15,31= 3,06 

ΑζξνηζκαΣΔ= 8,17 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):8,17 

(Οινγξάθσο):νθηώθαηδέθαεπηάιεπηά 

 

A.T.:54 

Άξζξν:ΑΣΗΔΝ\9307.1.1 ΑλύςσζεήΚαηαβηβαζκόοΦξεαηίνπ 
 

 

ΑλύψωζεήΚαηαβηβαζκόο(1

ηεκ) 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ10 100% 

ΦξεαηίνΤ 

9307.40Υ40 Φξεάηηνεπηζθέψεωοδηαζηάζεωλ 40Υ40

 cmΤιηθά 

α.Δθζθαθή 

βάζνΤο 70cm 

(2121) 

β.θΤξόδεκα 

 

150αΤμεκέλν 

m3 0,10x 36,43= 3,64 

θαηά10%γηά 

(3213) 

μΤιόηΤπν  

m3 

 

0,10x 

 

158,02= 

 

15,80 
 

Δξγαζίαθαηπξόζζεηεεξγαζία 

γηά κηθξνθαηαζθεΤέο ζεώξεο ηεχλίηνΤ 

Σεχλ(003) h 3x 19,87= 59,61 

Αζξνηζκα 79,05 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):79,05 

(Οινγξάθσο):εβδνκήληαελλέαθαηπέληειεπηά 

 

A.T.:61 

Άξζξν:ΑΣΗΔΝ\9304.1.2
 Δθζθαθήθαηεπαλαπιήξσζεράλδαθαγηαηεληνπνζέηεζεζσιελώζεσλπ
πνγείσλθαισδίσλζεέδαθνογαηώδεο 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ10 100% 

Δθζθαθήθαηεπαλαπιήξωζεχάλδαθαγηαηεληνπνζέηεζεζωιελώζεωλγαηώδε

ο.ηεληηκήπεξηιακβάλεηαη 

Τπνγείωλ θαιωδίωλζεέδαθνο 

θαηεδαπάλεηωλαλαγθαίωλδαπέδωλεξγαζίαο,ή άιινΤ είδνΤο απαηηνΤκέλωλ 

μΤινθαηαζθεΤώλ πνΤ χξεηάδνληαηγηάηελαλαπέηαζεηωλπξνϊόληωλαλάινγακε ηνΤο 

ηξόπνΤο θαηηακέζαεθζθαθήο,ηωλθάζεθύζεωοθνξηνεθθνξηώζεωλ,ηνπθώλ 

κεηαθηλήζεωλ (νξηδόληηωλ ήθαηαθνξύθωλ)θαηκεηαθνξώλγηάηελνξηζηηθή 

απνκάθξΤΝζε

αζηΤΝΟκία(1

m3) 

ηωλπξνϊόληωλ πνΤ πεξηζεύνΤΝ ζεζέζεηο πνΤ επηηξέπνληαηαπόηελ 

Δθζθαθή χάλδαθα γηά ηελ ηνπνζέηεζε θαιωδίωλ ζε 

έξεηζκαΔξγαζίαθαηινηπέοδαπάλεο 

αλεγκέλεοζεώξεο εξγάηνΤ 

Δξγ.(001) h 2,00x 15,31= 30,62 
 

 

Αζξνηζκα 30,62 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):30,62 

(Οινγξάθσο):ηξηάληαθαηεμήληαδύνιεπηά 

 

A.T.:64 

Άξζξν:ΑΣΗΔΝ\8746
 σιήλαοειεθηξηθώλγξακκώλπιαζηηθόοζπηξάιδηακέηξνπΦ16mmππόγεησλθα
ισδίσλπιήξεο 



ΣιμέςΔφαρμογής 

ελίδα11από11 

 

 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ8 100% 



ΣιμέςΔφαρμογής 

ελίδα12από11 

 

 

ωιήλαοειεθηξηθώλγξακκώλπιαζηηθόοζπηξάι(1m

) 

δηακέηξνΤ Φ16mm Τπόγεηωλ θαιωδίωλπιήξεο 

8746.ι1ωιήλωζεπιαζηηθήYι

ηθά 

Τπνγείωλ θαιωδίωλ.ι2 mm 

α.ωιήλαοειεθηξηθώλγξακκώλπιαζηηθόοζπηξάι δηακέηξνΤ Φ16mm Τπόγεηωλ θαιωδίωλπιήξεο 

(ΣΔ=3,00) m 3,00= 3,00 

 

Δξγαζία 

Σεχλ (003)h 0,10x 19,87=1,99 

 

Αζξνηζκα 4,99 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):4,99 

(Οινγξάθσο):ηέζζεξαθαηελελήληαελλέαιεπηά 

 

A.T.:65 

Άξζξν:ΑΣΗΔΝ\9003.10 Καηαζθεπήζπζηήµαηνοππνγεηνπνίεζεοθάδσλ 
(νξγαληθά/ραξηί/πιαζηηθά/αινπκίληα)εληόοπιαηζίνπµεζύζηεκααλύςσζεογηαηνπνζέηε
ζεδύνθάδσλ1100ltέθαζηνο 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ63 100% 

ΚαηαζθεΤή ζΤζηήµαηνο Τπνγεηνπνίεζεο θάδωλ (νξγαληθά/χαξηί/πιαζηηθά/αινΤκίληα) εληόο πιαηζίνΤµε 

ζύζηεκα αλύψωζεο γηα ηνπνζέηεζε δύν θάδωλ 1100 lt 

έθαζηνο(1ηεκ) 
 

ΤΛΗΚΑ 

α.ύζηεκα 

 
Τπνγεηνπνίεζεο 

 
θάδωλ 

όπωοπεξηγξάθεηαηπαξαπάλω ηεκ ΣΔ 1,00x 63000=

 63000,00β.Τιηθάθαηκηθξνϋιηθάεγθαηαζηάζεωο 

θαη ζΤΝδέζεωο 0,05 ηνΤ α 0,05x 63000= 3150,00 
 

ΔΡΓΑΗΑ 

Σεχλ(003) h 24,00 x 19,87 = 476,88 

Βνεζ(002) h 24,00 x 16,84 = 404,16 
 

Αζξνηζκα 67031,04 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):67.031,04 

(Οινγξάθσο):εμήληαεπηάρηιηάδεοηξηάληαέλαθαηηέζζεξαιεπηά 

 

A.T.:66 

Άξζξν:ΑΣΗΔΝ\9003.30 Ηιεθηξνληθόζύζηεκααπνκαθξπζκέλνπειέγρνπ 

 
Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ63 100% 

Ζιεθηξνληθόζύζηεκα(

1ηεκ) 

ΤΛΗΚΑ 

απνκαθξΤζκέλνΤ ειέγχνΤ 

α.Ζιεθηξνληθόζύζηεκα απνκαθξΤζκέλνΤ ειέγχνΤ 

όπωοπεξηγξάθεηαηπαξαπάλω ηεκ ΣΔ 1,00x 1700=

 1700,00β.Τιηθάθαηκηθξνϋιηθάεγθαηαζηάζεωο 

θαη ζΤΝδέζεωο 0,05 ηνΤ α 0,05x 1700= 85,00 
 

ΔΡΓΑΗΑ  
Σεχλ(003) h 4,00x 19,87= 79,48 

Βνεζ(002) h 4,00x 16,84= 67,36 
 

 

Αζξνηζκα 1931,84 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):1.931,84 

(Οινγξάθσο):ρίιηαελληαθόζηαηξηάληαέλαθαηνγδόληαηέζζεξαιεπηά 

 

A.T.:67 

Άξζξν:ΑΣΗΔΝ\8063.Κ
 Πιαζηηθόοζσιήλαοαπνρεηεύζεσονκβξίσλπδάησλ(πδξνξξόε)νξζνγσληθήοδη
αηνκήο6Υ10cmαπόζθιεξόP.V.C. 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ8 100% 
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Πιαζηηθόοζωιήλαοαπνχεηεύζεωονκβξίωλ Τδάηωλ (Τδξνξξόε) νξζνγωληθήοδηαηνκήο 

6Υ10cmαπόζθιεξόP.V.C.πηέζεωο ιεηηνΤξγίαο δηά20C κέχξη4atmκεγάιεο 

κεχαληθήο θαη χεκηθήοαληνχήο ζΤκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ Τιηθώλ ζΤΝδέζεωλ, 

ζηεξεώζεωοθιπωοθαηηεοεξγαζίαο(1m) 

Yιηθά 

Τδξνξξόενξζνγ.δηαηνκήο6Υ10cm 

πιήξνΤο εγθαηαζηάζεωο 

P.V.C. αΤμεκέλε θαηά20%γηάθζνξά 

εηδηθάηεκάχηα, Τιηθά ζηεξεώζεωο 

573.1 m 1,20x 2,64= 3,17 

Δξγαζία 

Σεχλ(003) h 0,20x 19,87 = 3,97 

Βνεζ(002) h 0,20x 16,84 = 3,37 

 
 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):10,51 

 
Αζξνηζκα 

 
10,51 

(Οινγξάθσο):δέθαθαηπελήληαέλαιεπηά 

 

A.T.:68 

Άξζξν:ΑΣΗΔΝ\9307.20.20 Πξνκήζεηα-
ηνπνζέηεζεπιαζηηθνύθξεαηίνπύδξεπζεο/απνρέηεπζεοαπόPVCδηαζη.40Υ40εθ
.ή20Υ20εθ.κεθαπάθη. 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ10 100% 

Πξνκήζεηα-

ηνπνζέηεζεπιαζηηθνύ20Υ20εθ.κεθ

απάθη. 

(1 

ηεκ)Τιη

θά 

θξεαηίνΤ ύδξεΤζεο/απνχέηεΤζεο απόPVCδηαζη.40Υ40εθ.ή 

α.πιαζηηθνθξεάηην40Υ40Ή20Υ20εθ. 

(Σ.Τ.) 1x 52= 52,00 

Δξγαζίαθαηπξόζζεηεεξγαζία 

γηά κηθξνθαηαζθεΤέο ζεώξεο ηεχλίηνΤ 

Σεχλ(003) h 2,00x 19,87= 39,74 

Αζξνηζκα 91,74 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):91,74 

(Οινγξάθσο):ελελήληαέλαθαηεβδνκήληαηέζζεξαιεπηά 

 

A.T.:69 

Άξζξν:ΑΣΗΔΝ\8971.2.2 ύλνιν Ιζηνύ θαη θσηηζηηθνύ ζώκαηνο θνξπθήο LED (καδί κε ην 
δίθηπνειεθηξνθσηηζκνύ) 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ59 100% 

ύλνινΗζηνύθαηθωηηζηηθνύζώκαηνο θνξΤθήο ηύπνΤ led(καδίκεην δίθηΤΟ ειεθηξνθωηηζκνύ) 

ύλνινΗζηνύθαηθωηηζηηθνύζώκαηνοΩΜ

ΑΦΩΣΗΣΗΚΟΤ 

θνξΤθήο LED(καδίκεην δίθηΤΟ ειεθηξνθωηηζκνύ) 

Σνθωηηζηηθόζαπξέπεηλαείλαη θΤθιηθήο δηαηνκήο,χωξίοπεξηκεηξηθό θάιΤκκα θαηκεδύν 

βξαχίνλεολα ζηεξίδνΤΝ ηνπάλωκέξνο ηνΤ θωηηζηηθνύ.Σνζώκα ηνΤ θωηηζηηθνύζαπξέπεηλαείλαη 

θαηαζθεΤαζκέλν από αινΤκίλην ήθξάκα αινΤκηλίνΤ, ειεθηξνζηαηηθάβακκέλνκεπνύδξαχακειήο 

πεξηεθηηθόηεηαοζεχαιθό,κεβαθήζύκθωλακεηελνδεγία2011/65/EU(RoHS-γηαηνλπεξηνξηζκό 

ηεοχξήζεονξηζκέλωλ επηθίλδΤΝωλ νΤζηώλ ζεειεθηξηθόθαηειεθηξνληθόεμνπιηζκό). 

Οβαζκόοζηεγαλόηεηαοέλαληηεηζχώξεζεολεξνύθαηζθόλεοζαπξέπεηλαείλαη ηνΤιάχηζηνλ IP66. 

Οδείθηεοκεχαληθήοαληνχήοζεθξνύζεηο(βαλδαιηζηηθήαληνχή)ζαπξέπεηλαείλαηΗΚ08. ηνΤιάχηζηνλ 

Σνθωηηζηηθόζαπξέπεηλαδηαζθαιίδεηηεζεξκηθήδηαζπνξά,κεηξόπνώζηελααπνηξέπεηαηε 

Τπέξβαζε ηεοζεξκνθξαζίαοζηαθξίζηκαεμαξηήκαηαθαη Τιηθά. Ζνλνκαζηηθήζεξκνθξαζία 

ιεηηνΤξγίαοεμωηεξηθνύπεξηβάιινληνοζαείλαηαπό-40°Cέωο+50°C. 

Σνθωηηζηηθόζαπξέπεηλαδηαζέηεηειαζηηθέοθιάληδεοζηεγαλνπνίεζεο,γηαπξνζηαζίαέλαληη 

εηζχώξεζεολεξνύθαηζθόλεο, θαηαζθεΤαζκέλεο από Τιηθά πνΤ δηαηεξνύληαχαξαθηεξηζηηθά ηνΤο ζην 

χξόλνθαη αληέχνΤΝ ζεξκηθήήκεχαληθήθαηαπόλεζε.Διαζηηθέοθιάληδεοζηεγαλνπνίεζεο πνΤ 

παξνΤζηάδνΤΝ ζεκεία αζΤΝέχεηαο θαηκπνξνύλλα ζέζνΤΝ ζεθίλδΤΝΟ ηεζηεγαλόηεηα ηνΤ θωηηζηηθνύ 

κεηελπάξνδν ηνΤ χξόλνΤ δελεπηηξέπνληαη. 

Ζπξόζβαζεζηνεζωηεξηθό ηνΤ θωηηζηηθνύζαπξέπεηλαγίλεηαηκεχξήζεθνηλώλεξγαιείωλ. 

Σνθωηηζηηθόπξέπεηλαζχεδηάδεηαηθαηλαπαξάγεηαηζύκθωλακεηα60598-2-

3ήηζνδύλακα. 

Φηλίξηζκα 

πξόηΤπα EN60598-1θαηEN 
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Σνζώκα ηνΤ θωηηζηηθνύπξέπεηλαπξνεηνηκαζηείθαηάιιεια,ώζηελαδηαζθαιίδεηαηθαιή 
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πξνζθόιιεζεηεοβαθήοθαηπξέπεηλαβάθεηαηχξεζηκνπνηώληαο ζΤζηήκαηα βαθήοθαηάιιειαλα 

εγγΤεζνύληελαλζεθηηθόηεηαηεοηειηθήοεπηθάλεηαοζηεδηάβξωζε.Πξέπεηλαπαξέχεηαηέθζεζε 

δνθηκήοδηάβξωζεοθαηάISO9227(Γνθηκήδηάβξωζεοκεψεθαζκόαιαηηνύγηαώξεο). 

ύζηεκαηήξημεο/Σνπνζέηεζε 

ηνΤιάχηζηνλ 1400 

Οκεχαληζκόοζηήξημεοπξέπεηλαεπηηξέπεηηελζύλδεζε ηνΤ θωηηζηηθνύζε θνξΤθή ηζηνύ,γηα 

δηακέηξνΤο ίζεοκε60mm.Ζεγθαηάζηαζεηωλζθηθηήξωλπξέπεηλαείλαη δΤΝαηή κεθνηλάεξγαιεία. 

Όιεονηβίδεοθαηνηζθηθηήξεο πνΤ χξεζηκνπνηνύληαηπξέπεηλαείλαηαπόαλνμείδωηναηζάιη. 

Σνθωηηζηηθόπξέπεηλαείλαηεθνδηαζκέλνκενδεγίεοζηήξημεοθαη ζΤΝηήξεζεο, ζηηονπνίεοπξέπεη 

λαεπηζεκαίλνληαηνη ιεηηνΤξγίεο θαηνηδηαδηθαζίεογηαηηο κεζόδνΤο χεηξηζκνύθαη ιεηηνΤξγίαο 

θαηηαεξγαιεία 

 

ΟΠΣΗΚΖΜΟΝΑΓΑ 

πνΤ ζαχξεηαζηνύλ. 

ΖνπηηθήκνλάδαζαπξέπεηλααπνηειείηαηαπόζηνηχείαLEDθαηλαπεξηιακβάλεηζύζηεκα 

αλαθιαζηήξωλ θαηαζθεΤαζκέλωλ από αινΤκίλην Τψειήο θαζαξόηεηαοκεπεξηεθηηθόηεηαζεχαιθόόχη 

κεγαιύηεξεαπό1%.ΣαLEDδελζαπξέπεηλα θέξνΤΝ δηθό ηνΤο πιαζηηθόθαθό,γηαηελ απνθΤγή ηνΤ 

θηηξηλίζκαηνοθαηηωλ ζΤΝεπεηώλ ηνΤ. 

Γηαηελνπηηθήκνλάδαζαπξέπεηλα Τπάξχεη εδΤΝαηόηεηα επηινγήοαλάκεζαζε ηνΤιάχηζηνλ 

ηέζζεξηο(4) ηύπνΤο αλαθιαζηήξωλ,εξγνζηαζηαθήο θαηαζθεΤήο, κεζθνπόηελπιήξε θάιΤψε ηωλ 

θωηνηεχληθώλαπαηηήζεωλεμαζθαιίδνληαοηνβέιηηζηνθαη επηζΤκεηό νπηηθόαπνηέιεζκα. 

Σνεμωηεξηθό Τιηθό πξνζηαζίαοηεονπηηθήοκνλάδαοζαπξέπεηλαείλαη θαηαζθεΤαζκέλν απόζεξκηθά 

ζθιεξΤκέλν γΤαιί αζθαιείαο πάχνΤο 4mmθαη’ειάχηζην.Γελεπηηξέπεηαηεχξήζεπιαζηηθώλ Τιηθώλ 

γηα αθάιΤπηνΤο θαθνύο. 

Σνθωηηζηηθόζώκαζαπξέπεηλαείλαηεθνδηαζκέλνµεθίιηξναληαιιαγήο ηνΤ εζωηεξηθνύαέξαώζηε 

λαεμαζθαιίδεηαηεζηεγαλόηεηακν

λάδαο. 

ηνΤ θαηε απνθΤγή δεκηνΤξγίαο Τδξαηκώλ ζηνεζωηεξηθόηεονπηηθήο 

Ζνπηηθήκνλάδαπξέπεηλαείλαηαπνζπώκελεθαηλακπνξείλααληηθαηαζηαζείεύθνιαζηνζεκείν 

ηεοεγθαηάζηαζεοκεηεχξήζε ζΤΝεζηζκέλωλ εξγαιείωλ. 

ΣνθωηηζηηθόζαπξέπεηλαείλαηFULLCUT-OFFθαηάIESNAκεκεδεληθήεθπνκπήθωηόοπάλωαπόηηο 

90°ήULOR=0%(U0)θαηάIESTM-15-11ζενξηδόληηαηνπνζέηεζε ηνΤ θωηηζηηθνύ. 

Σνθωηηζηηθόζώκαζαπξέπεηλαείλαηηαμηλνκεκέλνζύκθωλαµεην πξόηΤπν θωηνβηνινγηθήο 

αζθάιεηαο ΔΝ 62471 : Exempt Group (κεδεληθό θωηνβηνινγηθό 

ξίζθν).Φωηεηλήπεγή 

Ολνκαζηηθήθωηεηλήξνή:≥4900lm 

ΖθωηεηλήπεγήLEDζαπξέπεηλαείλαη Τψειήο απόδνζεο(≥121lm/W).ΣαLEDζαπξέπεηλαείλαη 

δηαηεηαγκέλαζε ηΤπωκέλα θΤθιώκαηα έχνληαοέλαζηξώκαζηήξημεοαπό αινΤκίλην γηαθαιύηεξε 

ζεξκηθήδηάχΤζε. 

Ζζεξκνθξαζίαχξώκαηνοζαπξέπεηλαείλαη4000Κ±10%. 

ΟδείθηεοβαζκνύαπόδνζεοχξωκάηωλζαπξέπεηλαείλαηRa≥70. 

Ζαπόδνζε ηνΤ θωηηζηηθνύζαπξέπεηλαείλαη ηνΤιάχηζηνλ 121lm/W. 

ΓηάξθεηαΕωήο 

Ζδηάξθεηαδωήοζαπξέπεηλαείλαη 

 

ηνΤιάχηζηνλ 

 

100.000ώξεοL90B10ζεTq=25°C(εαπνκείωζεηεο 

θωηεηλόηεηαοζηηο100.000ώξεοζαπξέπεηλαείλαηην90%απόηελαξχηθάδειωκέλεκεέλαθιάζκα 

απνηΤχίαοηωλ10%). 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖΜΟΝΑΓΑ 

Ζειεθηξηθήκνλάδα(ηξνθνδνηηθό)ζαπξέπεηλαείλαηπιήξωοαπνζπώκελεγηαζΤΝηήξεζεο

. 

 

ιόγνΤο 

 

εύθνιεο 

Σνηξνθνδνηηθόζαπξέπεηλαεπηηξέπεηηεξύζκηζεηεοθωηεηλήοξνήο(Dimming)κέζωπξωηνθόιιωλ 

DALIή1-10V.Δπίζεολαπαξέχεηηε δΤΝαηόηεηα αΤηόλνκεο ιεηηνΤξγίαο κεεξγνζηαζηαθήπξνεπηινγή 

ζελαξίωλ ιεηηνΤξγίαο ζεηνΤιάχηζηνλ 4ζηάζκεοθωηηζκνύ. 

Σνθωηηζηηθόζαπξέπεηλαθέξεημεχωξηζηόζύζηεκαπξνζηαζίαοαπό Τπεξηάζεηο κέχξη10kV,γηαηελ 

πιήξεδηαζθάιηζε ηνΤ απόειεθηξηθέοαλωκαιίεο. 

Γηαηελειεθηξηθήζύλδεζεκεηα δίθηΤΟ ζαπξέπεηλαθέξεη ζηΤπηνζιίπηε IP68γηαθαιώδηα 

εμωηεξηθήο δηακέηξνΤ έωο12mm,ελώζαλαπαξέχεηαηπξν-θαιωδηωκέλν(όζνλαθνξάηελεζωηεξηθή 

ζΤΝδεζκνινγία) θαηέηνηκνγηαχξήζεκεζθνπόηελ εΤθνιία ζηελεγθαηάζηαζε. 

Ζιεθηξηθά 

ΥαξαθηεξηζηηθάΟλνκαζηηθήηζχ

ύο:≤40.5W 

Ολνκαζηηθήηάζε ιεηηνΤξγίαο: 220-240V 

Ολνκαζηηθή ζΤχλόηεηα ιεηηνΤξγίαο: 50-60Hz 

ΤΝηειεζηήοηζχύνο:>0.90(ζεπιήξεοθνξηίν) 

Κιάζεκόλωζεο:ΚιάζεII 
 

ΗΣΟ 

Οζηδεξνϊζηόοζαπξέπεηλαείλαη 

 
ύψνΤο 

 
4m,ζχήκαηνο 

 
θνινύξνΤ 

 
πΤξακίδαο 

 
κεδηαηνκήζχήκαηνο 

θύθινΤ θαηλαείλαη θαηαζθεΤαζκέλνο απόέιαζκαSt37-2 πάχνΤο 3mm.Hεμωηεξηθήδηάκεηξνο ηνΤ 

θύθινΤ ζηεβάζε ηνΤ ηζηνύζαπξέπεηλαείλαη100mm,ελώζηελ θνξΤθή ηνΤ ηζηνύ60mm. 

Οθνξκόο ηνΤ ζηδεξνϊζηνύπξέπεηλαεδξάδεηαηζεχαιύβδηλεπιάθαδηαζηάζεωλ300Υ300Υ10mm,θαιά 

ειεθηξνζΤγθνιιεκέλε πάλωζε αΤηόλ, θαηλαθέξεηηέζζεξα(4) εληζχΤηηθά πηεξύγηαζηήξημεο πάχνΤο 

8mm,ζχήκαηνο νξζνγωλίνΤ ηξηγώλνΤ δηαζηάζεωληωλδύν(2)θαζέηωλ πιεΤξώλ 150mmθαη75mm. 

Ζπιάθαέδξαζεοπξέπεηλαθέξεηθεληξηθήνπήγηαηε δηέιεΤζε ηωλθαιωδίωλθαη ηνΤ αγωγνύ 

γείωζεο,θαζώοθαηηέζζεξεηο(4)νπέο δηακέηξνΤ 20mmζεαπόζηαζε200mmθαηζεηεηξαγωληθή 

δηάηαμεγηαηεζηεξέωζε ηνΤ ηζηνύζε ήινΤο θνχιίωζεο (κπνΤιόληα) δηακέηξνΤ Φ16, ζΤΝΟιηθνύ 



ΣιμέςΔφαρμογής 

ελίδα16από11 

 

 

κήθνΤο 500mmνηνπνίνηλα θαηαιήγνΤΝ ζεζπείξωκα κήθνΤο 100mmθαιάεπεμεξγαζκέλν. 

Οηηέζζεξεηοήινηπξέπεηλαείλαη ζΤΝδεδεκέλνη κεηαμύ ηνΤο κεειεθηξνζΤγθνιιεκέλεο επάλωζ’ 

αΤηνύο γωληέο20/20/3ήιάκεο30/4ζεζχήκα ηεηξαγώλνΤ ζηεβάζεηωλθαηχηαζηίιίγνπξηλην 

ζπείξωκά ηνΤο πξνο απνθΤγή κεηαθηλήζεώοηωλθαηάηελελζωκάηωζή ηνΤο κέζαζηεβάζεαπό 

ζθΤξόδεκα. 

Οηζηόοπξέπεηλαθέξεηζεαπόζηαζε800mmαπόηεβάζε 

 

ηνΤ 

 

Οπή 

 

δηαζηάζεωλ70Υ300mmγηαηελ 

ηνπνζέηεζε αθξνθηβωηίνΤ, πνΤ θιείλεηκεθαηάιιειε ζΤξίδα απόιακαξίλα ηνΤ ίδηνΤ πάχνΤο κεηνλ 

Τπόινηπν ηζηόθαηκεηξόπν πνΤ Νακελεμέχεη ηνΤ ειάζκαηνο ηνΤ ηζηνύ.Δζωηεξηθάηεονπήοπξέπεη 

λαειεθηξνζΤγθνιιείηαη ιακάθηκενπήγηαηελζύλδεζε ηνΤ αγωγνύγείωζεο. 

Μεηά από ζχεηηθή πξνεξγαζία, δειαδή απόμεζε, ηξόχηζκα θαη θαζαξηζκό, πξέπεη λα γαιβαλίδεηαη 

ελζεξκώ ζύκθωλα κε ηηο θάηωζη πξνδηαγξαθέο: BS729 , DIN50976 , ASTM A-123 , ISO 1461 & GR-

181(ΓΔΖ)ήηζνδύλακα. 

Δλαιιαθηηθά (ή θαη επηπξόζζεηα) ν ηζηόο κεηά από ζχεηηθή πξνεξγαζία, δειαδή απόμεζε, 

ηξόχηζκαθαηθαζαξηζκό,πξέπεηλαακκνβνιείηαη,αζηαξώλεηαηκεεπνμεηδηθόαζηάξηθαηβάθεηαηκεηειηθό 

χξώκααπόχξωζεοε

ιεθηξνζηαηηθή. 

πνΤ ζαΤπνδείμεη εΤπεξεζία. Ζβαθή ηνΤ ηζηνύκπνξείλαείλαηείηεαπιήείηε 

Σνζύζηεκαηωλθνχιηώλαγθύξωζεο(αγθύξην)ζηνεθηεζεηκέλν ηνΤο ηκήκαθαηεπηπιένλζεηκήκα 

100mm πνΤ βΤζίδεηαη ζην ζθΤξόδεκα ηεοβάζεοπξέπεηλαείλαηεπίζεο πξνζηαηεΤκέλνκε 

γαιβάληζκα.Ο

ηζηόοζηελ 

 

θνξΤθή 

 

ηνΤ 

 

κπνξείλαδεχηείβξαχίνλακνλόήδηπιό, 

 

εΤζύγξακκν 

 

ήθακπύιν, 

νπνηαζδήπνηεδηάηαμεοθαζώοεπίζεοθαηθωηηζηηθό θνξΤθήο αθνύθνιιεζείζηελ θνξΤθή ηνΤ ηζηνύε 

θαηάιιειε ζΤζηνιή (εάλαπαηηείηαη). 
 

ηεληηκήκνλάδαοπεξηιακβάλεηαηεπξνκήζεηα ηνΤ θωηηζηηθνύζώκαηνοθαη ηνΤ ηζηνύ,εκεηαθνξά 

ηνΤ ζηεληειηθήζέζεθαζώοθαηθάζεδαπάλεθαη Τιηθά (θαιώδηα,θξεάηηα,ζωιήλεοειεθηξνινγηθνί 

θιπ) πνΤ ζααπαηηεζνύλγηαηελέληεχλεηνπνζέηεζε ηνΤ. 
 

(1ηεκ) 

Yιηθά 

α.ύλνινΗζηνύθαηθωηηζηηθνύζώκαηνο 

 

 
θνξΤθήο 

 

 
ηύπνΤ 

 

 
led(καδίκεην 

 

 
δίθηΤΟ 

 

 
ειεθηξνθωηηζκνύ) 

β.Μηθξνϋιηθά0,02Δξ

γαζία 

 

ηνΤα 

ηεκ 1,00x 1500= 1500,00 

 

0,02x 1500= 30,00 

Σεχλ(003) h 6,00x 19,87= 119,22 

Βνεζ(002) h 6,00x 16,84= 101,04 

Αζξνηζκα 1750,26 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):1.750,26 

(Οινγξάθσο):ρίιηα επηαθόζηα πελήληα θαη είθνζη έμη ιεπηά 

  
 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μέγαρα  20-5-2021        Μέγαρα  20-5-2021                Μέγαρα  20-5-2021                
Οι  υντάξαντεσ                        Η  ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ                   Ο ΑΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  
                                         ΣΜΗΜ. ΜΕΛΕΣΩΝ – ΕΡΓΩΝ                     
 
 
 
Π.Κατρακοφλη                    Ευθ.Σςάκωνα                           Κ.Κάμπαξησ                           
Πολ. Μηχανικόσ                   Πολ. Μηχανικόσ                    Αρχ. Μηχανικόσ                    
 
Χ.Σουμπανιάρησ 
Μηχ. Μηχανικόσ 

 


		2023-03-29T09:40:52+0300
	PARASKEVI KATRAKOULI




