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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
ΔΔ-214 έναντι ΔΔ-209 τρεχουσών εργολαβιών 

 
ΑΡΘΡΟ 4 Παράγραφος 2 

Ένταξη στο αντικείμενο των εργολαβιών δικτύου νέων εργασιών 

 Συντήρηση υποσταθμών εσωτερικού χώρου και υπαίθριων συνεπτυγμένων υποσταθμών. 

 Εργασίες σε μετρητικές διατάξεις. 

 Εργασίες Επιθεώρησης και κύριες και βοηθητικές εργασίες συντήρησης ξύλινων στύλων, καθώς και εργασίες 
επιθεώρησης ξύλινων στύλων με χρήση συσκευής ελέγχου μηχανικής αντίστασης ξύλου. 

 Εργασίες κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής. 

 Εργασίες αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. 

 Εργασίες αποκοπών – επαναφορών με αποσύνδεση ή επανασύνδεση του καλωδίου της παροχής από το εναέριο 
δίκτυο ή το επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης. 

 Λοιπές εργασίες αποκοπών – επαναφορών. 

 Άλλες εργασίες 
- Τυχόν Συμπληρωματικές Εργασίες και ιδίως μελέτες και επιθεωρήσεις δικτύου σε ειδικές ή έκτακτες 

περιπτώσεις. ενδεικτικά σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών και άλλων έκτακτων καταστάσεων, μετά 
από έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 

- Λοιπές εργασίες: οτιδήποτε άλλο έκτακτο, τυχόν, απαιτηθεί. 
 
Σημειώνεται ότι για τις λοιπές εργασίες αποκοπών - επαναφορών, (εκτός των Εργασιών αποκοπών – επαναφορών με 
αποσύνδεση ή επανασύνδεση του καλωδίου της παροχής από το εναέριο δίκτυο ή το επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης), 
πριν την ένταξή τους στο αντικείμενο των εργασιών του Αναδόχου, απαιτείται έγγραφη συμφωνία μεταξύ Αναδόχου 
και Προϊσταμένης Υπηρεσίας σχετικά με το είδος των εργασιών που θα του επιδίδονται για εκτέλεση. 
 
Ειδικά για τις Εργασίες Επιθεώρησης και κύριες και βοηθητικές εργασίες συντήρησης ξύλινων στύλων, καθώς και 
εργασίες επιθεώρησης ξύλινων στύλων με χρήση συσκευής ελέγχου μηχανικής αντίστασης ξύλου σημειώνεται ότι για 
την έναρξη επίδοσης στον Ανάδοχο απαιτείται έγγραφη ενημέρωση αυτού από την Προϊσταμένη Υπηρεσία, 
τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν από την αρχική επίδοση, ως προς το ύψος των υπόψη εργασιών που θα του 
επιδίδονται προς κατασκευή, ώστε να οργανωθεί κατάλληλα. Ευνόητο είναι ότι ο Ανάδοχος, εφόσον το επιθυμεί, 
μπορεί να κάνει και έναρξη εργασιών νωρίτερα εάν υπάρχουν εντολές εργασιών προς εκτέλεση και μόνο στην 
περίπτωση που δεν υφίσταται εγκατεστημένος Ανάδοχος στην ανεξάρτητη εργολαβία εργασιών επιθεώρησης και 
συντήρησης ξύλινων στύλων. 
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι κάθε είδους Άλλες εργασίες  ζητώνται από την υπηρεσία με βάση τις διαδικασίες των 
άρθρων 8 και 9, αποτελούν τμήμα του συμβατικού αντικειμένου και δεν δύναται να υπερβούν σωρευτικά το 10% του 
Συμβατικού Τιμήματος – επισημαίνεται δε ότι πάντως ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής 
προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης.   
 
Παράγραφος 3.4. 

 
Στο αντικείμενο των εργασιών Αποκοπής και Επαναφοράς, παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, Νο 03, 05, 1, 2, 3 και 4 και 
κυψέλης παροχών Νο 5, 6 και 7, περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 
 
Εργασίες υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο: 
 Αποσύνδεση ή επανασύνδεση του καλωδίου της παροχής στο επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης εναέριας παροχής. 
 Αποσύνδεση ή επανασύνδεση του καλωδίου της παροχής στο εναέριο δίκτυο από γυμνούς αγωγούς ή 

συνεστραμμένο καλώδιο ή σε Κιβώτιο Ασφαλειών Χ.Τ. (PILLAR). 
 
Εργασίες κατόπιν  συμφωνίας Αναδόχου και Προϊσταμένης Υπηρεσίες 
 Εκτοποθέτηση ή τοποθέτηση ασφαλειών μετρητή ή επέμβαση στον μικροαυτόματο.   
 Εκτοποθέτηση ή τοποθέτηση μαχαιρωτών ασφαλειών από το κιβώτιο της κυψέλης. 
 Αποσύνδεση ή επανασύνδεση των καλωδίων μεταξύ μετρητή ή Μ/Σ εντάσεως με πίνακα καταναλωτή. 
 Εκτοποθέτηση ή τοποθέτηση μετρητή. 
 Αποσύνδεση ή επανασύνδεση των καλωδίων μεταξύ κιβωτίου διανομής και κιβωτίου μετρητή.  
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ΑΡΘΡΟ 4  
Απασχόληση γειτονικού αναδόχου – 6 μήνες η μέγιστη απασχόληση –  

10% προσαύξηση στις εργασίες, εξαιρουμένων των εργασιών που έχουν ήδη προσαύξηση 

Επιλογή Αναδόχου, με προϋποθέσεις, από γειτονικές εργολαβικές περιοχές 
 
Παράγραφος 3.6.4 β 
 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (και πάντως εντός των συμβατικών ορίων της αξίας της σύμβασης), η Προϊσταμένη 
Υπηρεσία δύναται να απευθύνεται εγγράφως στους εγκατεστημένους Αναδόχους των γειτονικών περιοχών κατά σειρά 
προτεραιότητας. Η σειρά προσδιορίζεται από το ύψος της έκπτωσης των εργολαβιών τους και λαμβάνοντας μέριμνα 
ώστε, κατά το δυνατόν, ο προς επίδοση όγκος εργασιών (ο οποίος θα αφορά σε βλάβες και επείγοντα έργα) να 
προέρχεται από προσδιορισμένες γεωγραφικές περιοχές που γειτνιάζουν με εκείνη της εργολαβίας τους. Η Π.Υ. θα 
αναφέρει στην επιστολή της προς τον ανάδοχο της γειτονικής περιοχής οπωσδήποτε τον εκτιμώμενο μέγιστο χρόνο, 
που θα απασχοληθεί και ο οποίος δεν θα ξεπερνά τους έξι (6) μήνες αθροιστικά. 
 
Παράγραφος 3.6.3 τρίτο εδάφιο 
Σε αυτές τις εργασίες θα εφαρμόζεται προσαύξηση δέκα επί τοις εκατό (10%) στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων, κατά τις οποίες σε εργασίες της εντολής εφαρμόζονται οι προσαυξήσεις των Άρθρων 
30 (Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία - Εργασία τις αργίες και εορτές), ή 32 (Αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης 
ανάγκης καθώς και βλαβών υπογείων δικτύων ΔΠΑ) του παρόντος, ή μικρού αντικειμένου ή μικρού αντικειμένου 
νησιών. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Δικαιώματα Προαίρεσης 

Παράγραφος 1 
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 7 (Διάρκεια ισχύος Σύμβασης - Συνολική 
προθεσμία Έργου) του παρόντος δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης ενημέρωσης του 
Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους, όπως αυτό προκύπτει και προσδιορίζεται 
με βάση το συμβατικό τίμημα σε συνδυασμό με την εξέλιξη της εργολαβίας. 
 
Παράγραφος 2 
Επισημαίνεται ότι η άσκηση του ως άνω δικαιώματος προαίρεσης λαμβάνει χώρα εντός της συμβατικής διάρκειας. 
 
Παράγραφος 3.2  Αγορά υλικών προμήθειας αναδόχου από ΔΕΔΔΗΕ – Προσθήκη 
Η "εργασία" θεωρείται ολοκληρωμένη με την παράδοση των υλικών στην τροφοδοτούσα Αποθήκη της Εργολαβίας ή 
στην Αποθήκη της Περιοχής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ο δε Ανάδοχος αποζημιώνεται με 
σύνταξη πιστοποίησης, στην οποία οι τιμές μονάδας λαμβάνονται από το ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ του Τιμολογίου και επ' αυτών 
εφαρμόζεται η γνωστή μέχρι την στιγμή της αγοράς Αναθεώρηση, σύμφωνα με το Άρθρο 56 (Αναθεώρηση Τιμών) του 
παρόντος και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου (18%). 

Πρόβλεψη για αγορά υλικών προμηθείας ΔΕΔΔΗΕ από τον Ανάδοχο. Παράγραφος 3.1. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αναθέτει στον Ανάδοχο εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης υλικών, για υλικά 
πέραν αυτών που προβλέπονται στο Τιμολόγιο της Σύμβασης και υπό κανονικές συνθήκες είναι υλικά προμήθειας 
ΔΕΔΔΗΕ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την εξυπηρέτηση της κατασκευής επειγουσών εργασιών της Σύμβασης. 
Η εφαρμογή της παρούσης υποπαραγράφου γίνεται μόνο μετά από προέγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας η οποία 
θα ενεργεί σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που της παρέχει ο Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της 
Εταιρείας (ΚΕΠΥ) και σε εφαρμογή του ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Άρθρο 4 (Διαδικασίες Επιλογής Οικονομικών Φορέων) 
παράγραφος 2 (στ) και στα πλαίσια των ορίων της παραγράφου 3, τελευταίο εδάφιο του άρθρου αυτού. 
Η προέγκριση της Προϊστάμενης Υπηρεσίας θα αφορά στον προμηθευτή, ο οποίος πρέπει να είναι δόκιμος για τα 
υπόψη υλικά.  
Επίσης θα αφορά στην τελική αξία αγοράς των υλικών, όπως αυτή θα διαμορφώνεται σύμφωνα με την παρακάτω 
υποπαράγραφο και η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των υλικών του τρέχοντος τιμοκαταλόγου τιμών 
αντικατάστασης υλικών του ΔΕΔΔΗΕ προσαυξημένη κατά οκτώ επί τοις εκατό (8%). 
Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος θα υπέχει θέση προμηθευτή υλικών του ΔΕΔΔΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλλει στον 
Ανάδοχο τη δαπάνη αγοράς και όχι εγκατάστασης, των υλικών αυτών με βάση τα τιμολόγια αγοράς τους από τον 
προμηθευτή και επιπλέον για ολοσχερή εξόφληση κάθε συναφούς δαπάνης και για αμοιβή του, θα καταβάλλει ο 
ΔΕΔΔΗΕ εργολαβικό ποσοστό οκτώ επί τοις εκατό (8%) επί της αξίας των τιμολογίων αγοράς του προμηθευτή.  
Η εξόφληση θα γίνεται με προσκόμιση τιμολογίου από τον Ανάδοχο, με επισυναπτόμενο φωτοαντίγραφο του 
τιμολογίου αγοράς των υπόψη υλικών, από τον δόκιμο προμηθευτή. 
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Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δικαίωμα να ελέγξει το ποσό του τιμολογίου και να μειώσει την αμοιβή, μέχρι του προεγκεκριμένου 
ποσού, του Αναδόχου, για το λόγο αυτό, εφόσον η δαπάνη αγοράς υλικών δεν είναι σύμφωνη με την προέγκριση της 
Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 
Το δικαίωμα προαίρεσης του ΔΕΔΔΗΕ τελεί υπό την αίρεση ότι είναι δυνατή η αγορά των υλικών από τον Ανάδοχο, σε 
αξία κατώτερη ή τουλάχιστον ίσης με την αξία των υλικών στον προαναφερόμενο τιμοκατάλογο του ΔΕΔΔΗΕ. 
 Η διαδικασία αγοράς των υλικών από τον Ανάδοχο θα είναι παρόμοια με αυτήν που ακολουθείται όταν αγοράζονται 
από αυτόν, υλικά τα οποία εντάσσονται στα προμήθειας Αναδόχου σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο. 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται στην αποθήκη της Περιοχής η οποία στη συνέχεια τα χορηγεί με Δελτίο Χορήγησης 
Υλικού (ΔΧΥ) στον Ανάδοχο. 
 
Παράγραφος 3.3 
Το συνολικό ποσό της αγοράς υλικών από ανάδοχο ήτοι των επακόλουθων εργασιών των παραπάνω παραγράφων δεν 
δύναται να υπερβεί σωρευτικά το 5% του Συμβατικού Τιμήματος του αντικειμένου της σύμβασης.  
Διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό της προϋπολογιζόμενης αξίας του αντικειμένου της 
σύμβασης και αποτελεί τμήμα του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Αποσαφήνιση της διαδικασίας συμπληρωματικών εργασιών κυρίως μέσω Πρωτοκόλλου Τιμών Μονάδας Νέων 
Εργασιών 

ΑΡΘΡΟ 9 
Αλλαγή στη διαδικασία αύξησης συμβατικού τιμήματος – κατάργηση συγκριτικών πινάκων  

Παράγραφος 4 
Εισήγηση αύξησης συμβατικού τιμήματος συντάσσεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία, όταν κατά την κρίση της τα 
στοιχεία που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και από τις υπάρχουσες προβλέψεις επιβάλλουν αύξηση 
του συμβατικού τιμήματος λόγω αύξησης ποσοτήτων εργασιών (πρόσθετες εργασίες).  
Σε περίπτωση που απαιτούνται εργασίες δίχως να προβλέπονται τιμές τους κατά το υπάρχον τιμολόγιο, η διαδικασία 
του παρόντος άρθρου κινείται παράλληλα προς αυτήν του προηγουμένου. 
Για την σύνταξη της εισήγησης προς το αρμόδιο για την έγκριση Όργανο της Εταιρείας η Προϊσταμένη Υπηρεσία αντλεί, 
εγγράφως, στοιχεία πρόβλεψης δαπανών από την ή τις Επιβλέπουσες Υπηρεσίες. Στην επιστολή, της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας αναφέρονται με λεπτομέρειες και αντίστοιχη αιτιολόγηση, οι λόγοι που οδήγησαν στην αναγκαιότητα 
αύξησης του συμβατικού τιμήματος της εργολαβίας. 
Η εισήγηση για την αύξηση των ποσοτήτων και του συμβατικού τιμήματος συντάσσεται από την Προϊσταμένη 
Υπηρεσία, με βάση τις γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ. 
Η Προϊσταμένη Υπηρεσία στη συνέχεια φροντίζει για τις απαραίτητες εγκρίσεις, από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ.  
Μετά την έγκριση από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ, η Προϊσταμένη Υπηρεσία γνωστοποιεί εγγράφως την απόφαση 
έγκρισης στον Ανάδοχο, και τον καλεί να προσκομίσει συμπληρωματική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.2. του Άρθρου 10 του παρόντος. Η εγγυητική επιστολή ελέγχεται ως προς τη γνησιότητά 
της.. 
Η εγκριτική απόφαση κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δικτύου (ΔΔ), η οποία ενημερώνει τα μηχανογραφικά συστήματα 
MM/SAP και ΓΟΡΔΙΟΣ. 

ΑΡΘΡΟ 10 
Επιστροφή κατά 80% των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης με την προσωρινή παραλαβή 

Παράγραφος 4.5 
Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, περιορίζονται κατά ποσοστό 80% με την έγκριση του Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής Παραλαβής του Έργου (του συνόλου της εργολαβίας) και το τελευταίο μέρος των εγγυήσεων αποδίδεται 
με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου και τη λογιστική εκκαθάριση των εργασιών της 
σύμβασης.  
Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τις κρατήσεις καλής εκτέλεσης (υπό μορφή είτε Εγγυητικών Επιστολών είτε του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού). 

ΑΡΘΡΟ 11 

Παράγραφος 1, εδάφιο β 
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να επιφέρει στα παραπάνω τεύχη, όσες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις ήθελε κρίνει 
αναγκαίες ή σκόπιμες και να αποφασίζει κατά τη κρίση του τι θα εφαρμοστεί στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορές, 
είτε μεταξύ των παραπάνω Προδιαγραφών, είτε μεταξύ των Τεχνικών Κατασκευών και Οδηγιών.  
Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ουσιώδεις, δεν αλλάζουν την φύση της σύμβασης και πάντως δεν μεταβάλλουν 
την οικονομική ισορροπία της. 
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Αφαιρέθηκε η υποχρέωση του αναδόχου για υποβολή των σχεδίων όπως κατασκευάστηκε σε μορφή 
autocad 

Παράγραφος 12 
Τα σχέδια αυτά μπορεί να είναι τα σχέδια της μελέτης πάνω στα οποία να έχει γίνει ενημέρωση με τις τυχόν 
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις που έγιναν κατά την εκτέλεση κάθε εντολής.  
Οι τυχόν διορθώσεις στο κατασκευαστικό σχέδιο γίνονται με κόκκινο χρώμα για τις γραμμές Μ.Τ. και με πράσινο 
χρώμα για τις γραμμές Χ.Τ. 
Αντίγραφο του ενημερωμένου κατασκευαστικού σχεδίου δίδεται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό στον αρμόδιο Τομέα 
Μελετών, για να ενημερώσει το αντίστοιχο σχέδιο, που βρίσκεται σε αυτόν. 

ΑΡΘΡΟ 11 παράγραφος 13 
Πρόβλεψη για μελλοντική επίδοση σχεδίων μέσω GIS 

Με απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ, τα σχέδια κατασκευής του έργου μπορούν να επιδίδονται στον Ανάδοχο προς κατασκευή 
αντί ή και παράλληλα με την έντυπη μορφή, σε μορφή "project" σχεδιασμένα στο Μηχανογραφικό Σύστημα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographic Information System – GIS) του ΔΕΔΔΗΕ με διαδικασία που ο ΔΕΔΔΗΕ θα 
αποφασίσει και ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τροποποιεί 
τα σχέδια αυτά (project) εντός του GIS, στα σημεία που απαιτούνται ώστε να αποτυπώνεται η τελική μορφή του 
Δικτύου ("όπως κατασκευάσθηκε"). 
Η πρόσβαση του Αναδόχου στο GIS, θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 22 του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 14 παράγραφος 4 β εδάφιο 
Περίπτωση ορισμού πλέον του ενός Εντεταλμένων Μηχανικών 

Στην περίπτωση ορισμού πλέον του ενός Εντεταλμένου Μηχανικού, θα διατυπώνονται επακριβώς οι ορισθείσες 
αρμοδιότητες στις σχετικές έγγραφες αποφάσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Δυνατότητα επίβλεψης από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα με απόφαση της Π.Υ.  

Η επίβλεψη δύναται να ασκηθεί από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο 
οποίος απαιτείται να διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη 
του έργου και δεν θα σχετίζεται σε καμία περίπτωση με τον Ανάδοχο. 
Το ως άνω δικαίωμα ασκείται με μονομερή απόφαση της προϊσταμένης υπηρεσίας της κάθε εργολαβίας.  

ΑΡΘΡΟ 15 
Επιβλέπων Μηχανικός αναδόχου 

Κατάργηση απαιτούμενης εργοταξιακής εμπειρίας 

Παράγραφος 3 
Του γραφείου στο Εργοτάξιο θα προΐσταται Μηχανικός κάτοχος άδειας 4ης Ομάδας, Α' ειδικότητας (ΠΔ 108/2013) και 
της κατά Νόμο άδειας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Ν.6422/34, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), ο οποίος θα 
ονομάζεται Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου 

Κατάργηση υποχρέωσης αναδόχου για ορισμό επιβλεπόντων μηχανικών ανά Περιοχή 

Παράγραφος 4 β εδάφιο 
Στην Εργολαβία κατασκευής έργων δικτύων Διανομής που αφορά σε περισσότερες από μία διοικητικές Περιοχές 
ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος δύναται εφόσον το επιθυμεί να ορίσει διαφορετικό Επιβλέποντα Μηχανικό ανά διοικητική 
Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ.  

Κατάργηση υποχρέωσης επιβλέποντα για παρουσία στα γραφεία της Ε.Υ. – 
Υποχρέωση τήρησης πρακτικών συναντήσεων από τον εντεταλμένο μηχανικό 

Παράγραφος 7 
Υποχρεούται επίσης σε συνεργασία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την επίλυση των 
όποιων θεμάτων προκύπτουν κατά την εξέλιξη της εργολαβίας. 
Η συνεργασία του Επιβλέποντα Μηχανικού με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία πιστοποιείται από τα πρακτικά των 
συναντήσεών τους και την ανταλλαγή σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail).  
Με ευθύνη του Εντεταλμένου Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ τηρείται το σχετικό αρχείο με τα προαναφερόμενα πρακτικά και 
ηλεκτρονικά μηνύματα. 
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Αντικατάσταση Επιβλέποντα Μηχανικού 
Κατάθεση δικαιολογητικών στη ΔΔ - Έγκριση από Π.Υ. –  

Παράγραφος 12 γ εδάφιο 
Η αντικατάσταση του Επιβλέποντα Μηχανικού του Αναδόχου εφαρμόζεται μετά την έγγραφη έγκριση της 
Προϊσταμένης Υπηρεσίας και οπωσδήποτε μετά τη συναίνεση της Διεύθυνσης Δικτύου (ΔΔ). Επισημαίνεται ότι η 
αντικατάσταση του Επιβλέποντα Μηχανικού επέρχεται μόνο μετά τη σχετική έγκριση της Π.Υ. και όχι με το αίτημα του 
Αναδόχου περί αντικατάστασης. 
Για την αποδοχή της αντικατάστασης κατατίθεται από τον Ανάδοχο στη Διεύθυνση Δικτύου (ΔΔ) το σύνολο των 
εγγράφων. 
 
Τελευταίο εδάφιο 
Τυχόν καθυστερήσεις της ανωτέρω διαδικασίας δεν αναιρούν την κατ’ αρχήν πλήρη ευθύνη του αναδόχου σχετικώς. Ο 
Επιβλέπων Μηχανικός δεν ευθύνεται μετά την πάροδο του χρόνου ειδοποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Τροποποίηση παρ. 4.7 
Η μη συμμόρφωση προς τις παραπάνω υποχρεώσεις, καθιστά τον Ανάδοχο κατ’ αρχήν υπεύθυνο για την 
αποκατάσταση κάθε ζημιάς που έγινε και δεν δηλώθηκε ή που δεν δηλώθηκε εμπρόθεσμα, εφαρμοζομένων ανάλογα 
σ' αυτήν την περίπτωση των διατάξεων του παρόντος Άρθρου.  
Τροποποίηση παρ. 4.8 
Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα του δικαιώματος να προβάλει οποιαδήποτε ένσταση κατά πάσης 
αξιώσεως του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία διαθέτει νόμιμο έρεισμα σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Παράγραφος 4 προστέθηκε Ποινική ρήτρα 
 
Προστέθηκε και η παράγραφος 5 
Προκειμένου για εργασίες που απαιτούν άδειες (π.χ. στρατιωτικές εγκαταστάσεις), τις άδειες αυτές θα εκδίδει με 
φροντίδα και δαπάνη του ο ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί έγκαιρα τον ΔΕΔΔΗΕ για την 
ανάγκη έκδοσης των αδειών αυτών, να παρέχει κάθε συμπαράσταση που θα του ζητηθεί για την έκδοσή τους και είναι 
αυτονόητο ότι είναι υπεύθυνος για την τήρηση των όρων με τους οποίους χορηγείται η άδεια αυτή, υπογράφοντας ο 
ίδιος ή και ο Επιβλέπων Μηχανικός του (όταν απαιτείται) τις σχετικές δηλώσεις ή αιτήσεις προς τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες. 

ΑΡΘΡΟ 20 

Τελευταίο εδάφιο προστέθηκε ποινική ρήτρα 

ΑΡΘΡΟ 22 
Τέθηκε όριο 2 χρηστών Γορδίου του αναδόχου ανά διοικητική περιοχή ΔΕΔΔΗΕ παράγραφος 6 

Για την ένταξη χρηστών του Αναδόχου (έως 2 χρήστες  ανά διοικητική Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ) στην εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ, 
απαιτείται η κατάλληλη αίτηση που θα αποστέλλεται στον Υπεύθυνο Εφαρμογής, που είναι ο ΔΔ/ΤΕΕΕΧ ο οποίος: 

Πρόβλεψη για πρόσβαση χρηστών GIS του αναδόχου παράγραφος 7 

Η έναρξη της ψηφιακής επίδοσης έργων ή και αποτύπωσης των σχεδίων "όπως κατασκευάσθηκε" θα αποφασισθεί 
από τον ΔΕΔΔΗΕ και για τις ρυθμίσεις αυτής θα ενημερωθεί εγγράφως ο Ανάδοχος και υποχρεούται να τις εφαρμόσει. 
Η χορήγηση των αδειών χρήσης δυναμικού χρήστη (power user) στο προσωπικό του Αναδόχου θα γίνεται από τον 
ΔΕΔΔΗΕ, μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου και θα χρησιμοποιούνται από αυτόν αδαπάνως μέχρι τη λήξη της 
διάρκειας της Σύμβασης.  
Το κόστος της εκπαίδευσης των χρηστών θα βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΑΡΘΡΟ 24 
Εμπιστευτικότητα 

Νέες συμβατικές ρυθμίσεις περί εμπιστευτικότητας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 25 
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Αξιολόγηση Αναδόχου παράγραφος 3 εδάφιο 1 

Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση γίνεται με βάση συγκεκριμένη διαδικασία που έχει εκπονήσει η Διεύθυνση Δικτύου 
(ΔΔ) και η οποία χορηγείται στον Ανάδοχο μαζί με το τεύχος Ν0 6 «Οδηγίες Διανομής» της παρούσας Σύμβασης.  
Με απόφαση της Διεύθυνσης Δικτύου μπορούν να διαφοροποιηθούν τα κριτήρια αξιολόγησης του Αναδόχου που 
αναφέρονται στην προαναφερόμενη διαδικασία, καθώς και να θεσπιστούν δείκτες αξιολόγησης. 

ΑΡΘΡΟ 26 
Αλλαγές στη διαδικασία Εγκατάστασης του Αναδόχου -  Πρωτόκολλο Εγκατάστασης 

Παράγραφος 3 
 
Υποβολή από τον Ανάδοχο στην Προϊσταμένη Υπηρεσία σε έντυπη μορφή αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή των 
απαραίτητων εγγράφων. 
Η Προϊσταμένη Υπηρεσία μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο, των υποβληθέντων παραπάνω στοιχείων και την τυχόν 

συμπλήρωσή τους από τον Ανάδοχο τα αποστέλλει στις Επιβλέπουσες Υπηρεσίες.  

(Κατάργηση του προηγούμενου Πίνακα 4, για καταγραφή υλικών προμηθείας αναδόχου από άλλες εργολαβίες.) 

Ενεργοποίηση εγκατάστασης αναδόχου παράγραφος 2 

Για την ενεργοποίηση της εγκατάστασης (αποθήκης Αναδόχου) στο ERP-SAP ο Ανάδοχος, αμέσως μετά την υπογραφή 
της Σύμβασης, γνωστοποιεί με email στη ΔΔ, την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση της αποθήκης του. 
Η ενεργοποίηση της εγκατάστασης (αποθήκης) πραγματοποιείται σε συνεργασία ΔΔ και ΔΠΛΤ. 

ΑΡΘΡΟ 27 
Κάρτα προσωπικού Αναδόχου παράγραφος 10 γ εδάφιο 

Ως ημερομηνία λήξης της ως άνω κάρτας τίθεται η ημερομηνία λήξης της σύμβασης εργασίας, η οποία συνδέει τον 
εργαζόμενο με τον ανάδοχο. 

Εκπαίδευση προσωπικού Αναδόχου παράγραφος 10 

Το προσωπικό του Αναδόχου, που δεν διαθέτει εμπειρία σε έργα ΔΕΔΔΗΕ, δύναται να εκπαιδεύεται στις 
πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΠΕΠ εκπαιδευτικές δομές Αθήνας και Φλώρινας του ΔΕΔΔΗΕ ή από προσωπικό της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες. Το κόστος της εκπαίδευσης βαρύνει τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 28 
Επίδοση έργων στον Ανάδοχο μέσω email  

Παράγραφος 1 
Η επίδοση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία κάθε εντολής εκτέλεσης εργασιών, γίνεται με μηχανογραφικό έντυπο 
επίδοσης εντολών, το οποίο εκδίδεται μέσω του PS/SAP.  
Η επίδοση του προαναφερόμενου εντύπου γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) με αποδεικτικό ανάγνωσης μαζί με 
τα επισυναπτόμενα. 
Για την εφαρμογή της διαδικασίας επίδοσης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία το e-mail του στο 
οποίο θα γίνεται η επίδοση εργασιών. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παραλαβή των εντολών αποστέλλοντας το απαντητικό μήνυμα ανάγνωσης. 
Από τον προαναφερόμενο τρόπο επίδοσης εξαιρούνται μόνο τα σχέδια έργου που είναι σε μέγεθος Α3 και πάνω τα 
οποία επιδίδονται σε προσωπικό του εργολάβου. Για τα λοιπά έγγραφα της εντολής εργασιών όμως ισχύουν τα 
παραπάνω. 
Η επίδοση των εντολών εκτέλεσης εργασιών είναι δυνατόν να γίνεται μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ, 
σύμφωνα με διαδικασία που θα αποφασίσει ο ΔΕΔΔΗΕ και ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει. 
 
Παράγραφος 4 εδάφιο 2 
Επί του Εντύπου Επίδοσης της κάθε εντολής έργου, θα αναγράφεται ενυπόγραφα από τον Ανάδοχο το γεγονός ότι 
αναλαμβάνει το έργο αυτό καθ' υπέρβαση του ύψους της μηνιαίας υποχρεωτικής απόδοσής του με δική του αποδοχή 
και θα το αποστέλλει επισυναπτόμενο σε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  
 
Παράγραφος 7.1.1 –Αφαιρέθηκε το εδάφιο περί υπέρβασης της μηνιαίας επίδοσης 
Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να επιδίδει και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται και να αναλαμβάνει την 
εκτέλεση εργασιών προϋπολογιζόμενης αξίας εργολαβικών καθ’ υπέρβαση της, κατά τα παραπάνω, υποχρεωτικής 
μηνιαίας επίδοσης έργων μέχρι ποσοστού 25%. 

ΑΡΘΡΟ 29 
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Υποχρέωση Αναδόχου για ενημέρωση μέσω email-  
Δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία εκπροσώπων του στο γραφείο του εντεταλμένου μηχανικού 

Παράγραφος 1.4 
 
Για την πραγματοποίηση των υπόψη ενημερώσεων, του ελέγχου των εργασιών, την επίδοση των εντολών του ΔΕΔΔΗΕ 
στον Ανάδοχο και τις λοιπές απαραίτητες για την ομαλή πρόοδο των εργασιών ενέργειες, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αποστέλλει ειδικά για το σκοπό σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και εφόσον 
απαιτείται εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του, στα γραφεία του Εντεταλμένου Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ. 

Δήλωση Πέρατος – Υπόδειγμα παράγραφος 5.1γ εδάφιο 

Η δήλωση πέρατος γίνεται με το επισυναπτόμενο στο τεύχος "Υποδείγματα" τυποποιημένο έντυπο "Ημερήσιο Δελτίο 
Εργασίας (Δήλωση Πέρατος)" για κατασκευασμένα έργα. 
Επίσης η δήλωση πέρατος είναι δυνατόν να γίνεται μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με 
διαδικασία που θα αποφασίσει ο ΔΕΔΔΗΕ και ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει. 

Επιτόπιος Έλεγχος Έργου – Υπόδειγμα παράγραφος 5.2 τελευταίο εδάφιο 

Ο επιτόπιος έλεγχος του έργου θα πιστοποιείται με τη σύνταξη από τον ελεγκτή του τυποποιημένου εντύπου 
"Πρωτόκολλο Ελέγχου Περάτωσης Εργασιών Έργου Διανομής" του τεύχους "Υποδείγματα". 

ΑΡΘΡΟ 30 
Περίπτωση τηλεφωνικής εντολής για αποκατάσταση βλαβών παράγραφος 1 β εδάφιο 

 Η εντολή δίδεται μέσω e-mail ή  τηλεφωνικά. Καταργείται η αποστολή μέσω fax. 

 Στην περίπτωση της τηλεφωνικής εντολής, η οποία θα δοθεί μόνον λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, ο εντολέας 
οφείλει άμεσα να την επιβεβαιώσει με υπογεγραμμένη έγγραφη εντολή. 

Συνεργείο προληπτικής επιφυλακής παράγραφος Γ 

Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σε περίπτωση πρόβλεψης επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων) ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί εγγράφως από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, να διαθέτει τη βοήθεια που θα του 
ζητηθεί σε προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα έργου, εργαλεία, υλικά προμήθειάς του και λοιπά μέσα, για προληπτική 
επιφυλακή. Ο Ανάδοχος θα συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις της Ε.Υ., τόσο ως προς τον χρόνο και τον τόπο 
διάθεσης του συνεργείου, όσο και ως προς τη σύνθεσή του (προσωπικό υποστήριξης, τεχνικό προσωπικό, οδηγοί, 
χειριστές κ.λπ.). 
Κατά τη διάρκεια της προληπτικής επιφυλακής ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει και να εκτελεί τις 
εργασίες αποκατάστασης βλαβών που ενδέχεται να παρουσιαστούν. 
Ο Ανάδοχος για τη διάθεση του προσωπικού και των οχημάτων του, καθώς και για την αποκατάσταση ενδεχόμενων 
βλαβών (από συνεργείο προληπτικής επιφυλακής) θα αποζημιώνεται με τις αντίστοιχες τιμές του Τιμολογίου, στις 
οποίες δεν υπολογίζεται έκπτωση, ούτε άλλη προσαύξηση, παρά μόνον αναθεώρηση και το ποσοστό γενικών εξόδων 
και οφέλους του Αναδόχου που για την περίπτωση προσδιορίζεται σε 18%, επί του οποίου εφαρμόζεται η έκπτωση της 
Σύμβασης.  
Για τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών, που ενδέχεται να εκτελεσθούν κατά τη διάρκεια της προληπτικής 
επιφυλακής, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας άλλης αποζημίωσης. 
Επισημαίνεται ότι για την πιστοποίηση της προληπτικής επιφυλακής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προαναφερόμενη 
έγγραφη ειδοποίηση της Ε.Υ. η οποία θα τηρείται στον φάκελο του έργου. 

Διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση ειδικών ή έκτακτων Υπηρεσιακών αναγκών – 
Δυνατότητα χρήσης οχημάτων και Μ.Ε. ΔΕΔΔΗΕ  

Παράγραφος Δ 
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, να διαθέτει για περιορισμένη 
χρονική διάρκεια, προσωπικό και μέσα για την αντιμετώπιση ειδικών έκτακτων Υπηρεσιακών αναγκών. Ο Ανάδοχος για 
τη διάθεση του ως άνω προσωπικού θα αποζημιώνεται με την αντίστοιχη τιμή του Τιμολογίου, στην οποία δεν 
υπολογίζεται έκπτωση, ούτε άλλη προσαύξηση, παρά μόνον αναθεώρηση και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους 
του Αναδόχου που για την περίπτωση προσδιορίζεται σε 18%, επί του οποίου εφαρμόζεται η έκπτωση της Σύμβασης.  
Για τις εργασίες που ενδέχεται να εκτελέσει το ως άνω προσωπικό του Αναδόχου, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας 
άλλης αποζημίωσης. 
Το προσωπικό που θα διατίθεται από τον Ανάδοχο δύναται να οδηγεί ή να επιβαίνει σε οχήματα, ή να χειρίζεται Μ.Ε. 
ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν εντολής της Ε.Υ. και εφόσον του χορηγηθεί αντίστοιχη εξουσιοδότηση από την Ε.Υ. Η 
χορήγηση εξουσιοδότησης για οδήγηση οχημάτων ή χειρισμό Μ.Ε. θα γίνεται μετά την κατάθεση των απαραίτητων 
αδειών (επαγγελματική άδεια οδήγησης και άδεια χειριστή κατά περίπτωση). 
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ΑΡΘΡΟ 35 
Αποθήκες Αναδόχου 

Ανάλογα με την Περιοχή εκτέλεσης εργασιών, η αποθήκευση των υλικών γίνεται όπως παρακάτω : 
 
Παράγραφος 7.1.1 
Για εργασίες που εκτελούνται στη Δ/νση Περιφέρειας Αττικής. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει μέσα στα όρια της ευρύτερης περιοχής όπου προβλέπεται εκτέλεση 
εργασιών, αποθήκη περιφραγμένη κατάλληλα, με επαρκή συνολική επιφάνεια καθώς και επαρκείς χώρους αφενός 
απλώς στεγασμένους και αφετέρου ασφαλισμένους (κλειστούς) για την έρρυθμη λειτουργία της και την ασφαλή 
αποθήκευση των υλικών. 
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση εργολαβίας που περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών σε περισσότερες της μιας 
Διοικητικές Περιοχές, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει χωριστή αποθήκη (σύμφωνα με τα προαναφερόμενα) ανά 
Διοικητική Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ, διότι η λογιστική παρακολούθηση των υλικών γίνεται ανά Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
(Διοικητική Περιοχή). 

 
Παράγραφος 7.1.2 
Για εργασίες που εκτελούνται εκτός Δ/νσης Περιφέρειας Αττικής 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να διαθέτει «Κύρια» αποθήκη περιφραγμένη κατάλληλα με επαρκή συνολική 
επιφάνεια καθώς και επαρκείς χώρους αφενός απλώς στεγασμένους και αφετέρου ασφαλισμένους (κλειστούς) για την 
έρρυθμη λειτουργία της και την ασφαλή αποθήκευση των υλικών 
Τόπος εγκατάστασης της αποθήκης του Αναδόχου ορίζεται η γεωγραφική περιοχή των ορίων της εργολαβίας του. 
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση εργολαβίας που περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών σε περισσότερες της μιας 
Διοικητικές Περιοχές, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει χωριστή αποθήκη (σύμφωνα με τα προαναφερόμενα) ανά 
Διοικητική Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ και εντός των γεωγραφικών ορίων της εργολαβίας του, διότι η λογιστική παρακολούθηση 
των υλικών γίνεται ανά Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Διοικητική Περιοχή). 
 
Παράγραφος 7.3. προσθήκη 
Στην περίπτωση εργολαβίας που περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών σε περισσότερες της μιας Διοικητικές Περιοχές, 
είναι δυνατόν, κατόπιν έγκρισης της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος να δημιουργήσει αντίστοιχες αποθήκες ανά 
Διοικητική Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ (λογιστική αποθήκη) που να συνορεύουν. Πρέπει όμως να εξασφαλίζεται με κάθε τρόπο, η 
μη ανάμειξη των υλικών των διαφορετικών αποθηκών. 

ΑΡΘΡΟ 36 
Μηχανήματα Έργου Αναδόχου 

Παράγραφος 3.1 προσθήκη γ εδαφίου 
Η οδήγηση των οχημάτων και ο χειρισμός των μηχανημάτων έργου του Αναδόχου θα γίνεται από προσωπικό που 
διαθέτει τις αντίστοιχες άδειες επαγγελματικής οδήγησης και τις άδειες χειριστών Μ.Ε. σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση διαπίστωσης 
απασχόλησης προσωπικού χωρίς την κατάλληλη άδεια, θα επιβάλλεται η ανέκκλητη ποινική ρήτρα της παραγράφου 
Γ.7 του Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) του παρόντος. 
 
Παράγραφος 3.2. προσθήκη των εδαφίων 
Ως προϋπόθεση χορήγησης για τα μηχανήματα και ιδίως τα ανυψωτικά λαμβάνεται το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας.  
Κανένα μηχάνημα ιδίως ανυψωτικό του Αναδόχου ή Υπεργολάβου του δεν θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο εκτέλεσης 
της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα. 
Επίσης για την εξασφάλιση της διαφάνειας και του διαχωρισμού της ταυτότητας του ΔΕΔΔΗΕ από τις δραστηριότητες 
της Μητρικής Εταιρείας κάθε όχημα και μηχάνημα του Αναδόχου θα φέρει ευκρινή σήμανση ότι απασχολείται σε έργα 
ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Παράγραφος 5. -  Υποχρεώσεις Αναδόχου για τους επιπαλάμιους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (tablets)  
 
Ο ΔΕΔΔΗΕ θα χορηγεί τους απαιτούμενους επιπαλάμιους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (tablets), οι οποίοι θα 
είναι αριθμητικά επαρκείς για τις ανάγκες του έργου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τους χρησιμοποιεί σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που θα ορίσει ο ΔΕΔΔΗΕ και να τους διατηρεί σε καλή κατάσταση, και να τους επιστρέφει με τη λήξη 
της Σύμβασης στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, κάποιου επιπαλάμιου φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο 
Ανάδοχος υποχρεώνεται να καταβάλλει στον ΔΕΔΔΗΕ την σχετική αποζημίωση. 

ΑΡΘΡΟ 37  
Υλικά προμηθείας Αναδόχου 
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Παράγραφος 2.2. προσθήκη εδαφίου 
Η προμήθεια κάθε υλικού του παρόντος Άρθρου θα γίνεται αποκλειστικά από τους προμηθευτές που περιλαμβάνονται 
στον εγκεκριμένο από τον ΔΕΔΔΗΕ "ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" (Παράρτημα VII του 
παρόντος) 
Ο προαναφερόμενος Πίνακας δύναται να ενημερώνεται συνεχώς και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης είτε με 
ένταξη νέων προμηθευτών, είτε με διαγραφή υπαρχόντων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη στο Παράρτημα VII 
διαδικασία που εφαρμόζει ο ΔΕΔΔΗΕ και η οποία καθορίζεται και λειτουργεί με αποφάσεις του Διευθυντή της ΔΔ.  
Ο Ανάδοχος θα ενημερώνεται εγγράφως για τις τροποποιήσεις του Πίνακα με ευθύνη της ΔΔ. 
Διευκρινίζεται ότι στον προαναφερόμενο πίνακα και με τα κριτήρια της διαδικασίας του Παραρτήματος VII, μπορεί να 
συμπεριληφθεί και ο Ανάδοχος ή προμηθευτές προτεινόμενοι από τον Ανάδοχο, για υλικά που πληρούν τις σχετικές 
προϋποθέσεις και προδιαγραφές που απαιτούνται για την ασφάλεια και ορθή λειτουργία του Δικτύου. 

Μη επιμετρούμενα αποξηλούμενα υλικά προμηθείας Αναδόχου 

Παράγραφος 2.6.γ  
Τροποποιήθηκε το ποσοστό της αξίας των υλικών από 60% σε 40% για το σύνολο των εργολαβιών, εκτός από τις 
Εργολαβίες των νησιών της ΔΠΝ (πλην της Κρήτης), της Ζακύνθου, Κέρκυρας και Κεφαλονιάς της ΔΠΠ-Η, των νησιών 
Άνδρου, Τήνου, Σαλαμίνα, Αίγινα, Αγκίστρι και Κέα της ΔΠΑ και Χαλκίδας, Αλιβερίου της ΔΠΚΕ, το οποίο είναι 20%. 
 
Προστέθηκε και το τελευταίο εδάφιο 
Με απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης Δικτύου μπορεί να εντάσσονται στα υλικά που δεν επιμετρούνται κατά την 
αποξήλωση και επιπλέον υλικά που δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον λόγω αλλαγής τυποποίησης κατασκευών ή 
αλλαγής προδιαγραφών υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 39 
Δαπάνες μεταφοράς υλικών" 

Προσθήκη παρ. 1.2.3. Παράδοση-Μεταφορά τσιμεντοστύλων 
 
Ειδικότερα για τους τσιμεντόστυλους ισχύουν τα εξής: 
Η παράδοσή τους θα γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ στην κύρια αποθήκη του Αναδόχου στο νησί που αποτελεί έδρα της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται με συντελεστή προσαύξησης Σ3 κατά την τοποθέτηση των 
στύλων. 
Σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής του προαναφερόμενου τρόπου ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να απαιτήσει την μεταφορά 
τους με μεταφορικό μέσο (νταλίκα) επιλογής του Αναδόχου. 
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται με τους αριθμούς τιμολογίου 2996 έως 2999 και ειδικότερα: 
α) Για το μίσθωμα του μεταφορικού μέσου (νταλίκας) και τη διάθεση του χειριστή (οδηγού νταλίκας). 
β) Για την λειτουργία του μεταφορικού μέσου (νταλίκας). 
γ) Για τον ναύλο του πλοίου με βάση τα τιμολόγια που οφείλει να προσκομίζει. 
Ο προαναφερόμενος τρόπος αποζημίωσης του Αναδόχου θα εφαρμόζεται και στην περίπτωση μεταφοράς των στύλων 
από την κύρια αποθήκη του Αναδόχου σε επιμέρους νησιά της εργολαβίας. Και στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα 
αποζημιώνεται με συντελεστή προσαύξησης Σ3 κατά την τοποθέτηση των στύλων. 
Σε περίπτωση εκτέλεσης του μεταφορικού έργου από τρίτο, ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης μόνο για τα 
πραγματικά του κόστη, όπως αποδεικνύονται με τιμολόγιο ή άλλο πρόσφορο μέσο. Τα προσκομιζόμενα τιμολόγια 
υπόκεινται σε έλεγχο ως προς το εύλογο με βάση  τους ΑΤ 2996, 2997 και 2998, οι αξίες των οποίων συνιστούν 
ανώτατο όριο αποζημίωσης.  
Ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται με την αντίστοιχη τιμή του Τιμολογίου, στην οποία δεν υπολογίζεται έκπτωση, ούτε 
άλλη προσαύξηση, παρά μόνον αναθεώρηση και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου, που για την 
περίπτωση προσδιορίζεται σε 18%, επί του οποίου εφαρμόζεται η έκπτωση της Σύμβασης. 
Διευκρινίζεται ότι στον ΑΤ 2999 για τον ναύλο του πλοίου δεν υπολογίζεται αναθεώρηση, ούτε το ποσοστό γενικών 
εξόδων και οφέλους του Αναδόχου (18%). 
Έγινε επαναδιατύπωση της παραγράφου 2  για τις θαλάσσιες μεταφορές : 

ΑΡΘΡΟ 40 
Δυνατότητα για καταχώρηση χρηστών αναδόχου στο SAP των ΔΧΥ 

Παράγραφος 2 προσθήκη τελευταίου εδαφίου 
Η προαναφερόμενη διαδικασία μπορεί να τροποποιηθεί π.χ. με καταχώριση των Δελτίων Χορήγησης Υλικού (ΔΧΥ) από 
τον Ανάδοχο σε μηχανογραφική εφαρμογή, σύμφωνα με απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ και την οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να εφαρμόσει. 
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Διαχείριση αποξηλωθέντων υλικών  

Παράγραφος 4.1. προσθήκη τελευταίου εδαφίου 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για τα περισσευούμενα υλικά εκσκαφών τα οποία θα παραδίδει σε 
εγκεκριμένο σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων υλικών κατασκευών, 
εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). 

Διαχείριση αποξηλωθέντων τσιμεντόστυλων κατ. Γ 

Παράγραφος 4.6 α εδάφιο προσθήκη 
……….. ή σε εγκεκριμένο σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων υλικών 
κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). 
Η πιο πάνω υποχρέωση του Αναδόχου υλοποιείται με επίδοση σ' αυτόν εντολής κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο 
Άρθρο 28 «Επίδοση Εργασιών (εντολών έργων) για εκτέλεση» του παρόντος τεύχους με όλες τις εκ του Άρθρου αυτού 
συνέπειες. Η προθεσμία για την εκτέλεση της υπόψη "εργασίας" δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 
ημερών. 
Για την παραπάνω πρόσθετη εργασία, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται με τη σχετική τιμή που προβλέπεται στο 
Τιμολόγιο. 
Στη συνέχεια η Επιβλέπουσα Υπηρεσία προχωρεί στην διαγραφή των υπόψη ποσοτήτων στύλων από το απόθεμα 
αποθήκης εργολάβου στο SAP με ΔΚΥ (Δελτίο Καταστροφής Υλικού) μέσω της κίνησης 551 Καταστροφή (απαξίωση). 

Διαχείριση αποξηλωθέντων ξύλινων στύλων παράγραφος 4.7. 

α) Οι αποξηλωθέντες από το δίκτυο ξύλινοι στύλοι χαρακτηρίζονται στις καταστάσεις αποξηλωθέντων υλικών (ΚΑΥ) ως 
Γ καταλληλότητας και στη συνέχεια επιστρέφονται στις τροφοδοτούσες αποθήκες ΔΕΔΔΗΕ με την ισχύουσα για τις 
επιστροφές υλικών ΔΕΔΔΗΕ διαδικασία. 
β) Δίδεται όμως η δυνατότητα, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και σύμφωνης γνώμης του 
Αναδόχου, να διαφοροποιηθεί η διαδικασία διαχείρισής των. 
 
Στην περίπτωση αυτή για τους αποξηλωθέντες από το δίκτυο ξύλινους στύλους ισχύουν τα παρακάτω: 
 Οι στύλοι χαρακτηρίζονται στις καταστάσεις αποξηλωθέντων υλικών (ΚΑΥ) ως Γ καταλληλότητας. 
 Κατόπιν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία προχωρεί στην διαγραφή των υπόψη ποσοτήτων στύλων από το απόθεμα 

αποθήκης εργολάβου στο SAP με ΔΚΥ (Δελτίο Καταστροφής Υλικού) μέσω της κίνησης 551 Καταστροφή (απαξίωση). 
 
Στη συνέχεια ο Ανάδοχος οφείλει να διαχειριστεί τους αποξηλωθέντες στύλους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 
νομοθεσία.  
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα υπογράφει την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του υποδείγματος του τεύχους 
«Υποδείγματα» σχετικά με την διάθεση των αποξηλωθέντων ξύλινων στύλων. 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον ο Ανάδοχος δεν τηρεί τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία, να τροποποιήσει 
την προαναφερόμενη διαδικασία και να επιβάλλει την επιστροφή των αποξηλωθέντων ξύλινων στύλων στις 
τροφοδοτούσες αποθήκες της Εταιρείας. 
Για την τήρηση των προαναφερόμενων ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης διότι αυτή του 
καταβάλλεται μέσω του συντελεστή εκτάσεων περιοχής και δυσχερειών του Τιμολογίου. 
Επίσης η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβάλει στον Ανάδοχο οι αποξηλωθέντες ξύλινοι στύλοι να 
μεταφέρονται από αυτόν σε εγκεκριμένο σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας εναλλακτικής διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων υλικών από εμποτισμένη ξυλεία. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η δαπάνη Αναδόχου ξεπερνά την 
αποζημίωση που του καταβάλλεται μέσω του συντελεστή εκτάσεων περιοχής και δυσχερειών του Τιμολογίου, ο 
Ανάδοχος θα αποζημιώνεται με καθορισμό τιμής μονάδας νέων εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 41 
Εκκαθάριση Αποθήκης Αναδόχου – Επιστροφή υλικών ΔΕΔΔΗΕ 

Παράγραφος 4 αλλαγή προθεσμίας 
 
 Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από την υποβολή των επιμετρήσεων εργασιών και υλικών, για κάθε μία από τις εντολές που 
έχουν εκτελεστεί απ' αυτόν, (που πρέπει να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται λογοδοσία), είναι 
υποχρεωμένος μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία πέρατος ή ανάκλησης (από τον ΔΕΔΔΗΕ) της τελευταίας 
εντολής της Σύμβασης, να κάνει εκκαθάριση της αποθήκης του και να επιστρέψει στις Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, όλα 
γενικά τα υλικά ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ που έχει στα χέρια του από την κατασκευή των έργων, παίρνοντας τα δελτία 
επιστροφής υλικών και στη συνέχεια, μπορεί να συντάξει, εάν το επιθυμεί, Καταστάσεις Τελικής Επιμέτρησης και 
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Διαχείρισης των υλικών του ΔΕΔΔΗΕ και Τελικής Επιμέτρησης εργασιών με σκοπό τον έλεγχο των αντίστοιχων 
καταστάσεων που θα του επιδοθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ.  

Έκτακτη απογραφή αποθήκης αναδόχου 

Παράγραφος 5 προσθήκη εδαφίου 
 
…. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία της έκτακτης απογραφής διενεργείται άπαξ και μόνον λόγω μη ύπαρξης λογιστικού 
αποθέματος και εφόσον έχει ήδη συνταχθεί το Πρωτόκολλο Εκκαθάρισης Αποθήκης Αναδόχου, σύμφωνα με 
αντίστοιχο υπόδειγμα του Τεύχους «Υποδείγματα», στο οποίο επισυνάπτονται τα ΔΕΥ με λογιστική εκκρεμότητα. 

Πρακτικό εκκαθάρισης 

Παράγραφος 6.3. προσθήκη ως γ δ εδάφιο του 
 
Επισημαίνεται ότι μεταξύ άλλων, στο Πρακτικό Εκκαθάρισης αναφέρεται ρητά εάν η επιστροφή των υλικών έγινε εντός 
της προθεσμίας του ενός (1) μήνα από την ημερομηνία πέρατος της τελευταίας εντολής της σύμβασης ή εάν έγινε 
εκπρόθεσμα (στο σύνολό της ή εν μέρει). Στην τελευταία περίπτωση (εκπρόθεσμη επιστροφή) αναγράφονται οι 
ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν και επισυνάπτονται τα σχετικά παραστατικά. 

ΑΡΘΡΟ 45 
Πρόγραμμα εκτέλεσης έργου 

Παράγραφος 5 τροποποίηση ως εξής του α και β εδαφίου 
 
Το πρόγραμμα συντάσσεται σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο του Τεύχους «Υποδείγματα». 
Η υποβολή από τον Ανάδοχο και η έγκριση από τον ΔΕΔΔΗΕ του Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από οποιεσδήποτε ευθύνες και υποχρεώσεις του, οι οποίες προκύπτουν από τις συμβατικές διατάξεις και 
μπορεί να γίνεται και μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΔΕΔΔΗΕ, τις οποίες ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει 
. 

Τήρηση συμφωνημένης συνάντησης 

Τροποποίηση παραγράφου 5 
Πρόβλεψη Ποινικής Ρήτρας  
 

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασίας 

Παράγραφος 7 προσθήκη του εδαφίου 
 
Το Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασίας συντάσσεται με συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου, το οποίο επισυνάπτεται 
στο τεύχος "Υποδείγματα". Είναι δυνατό επίσης να υποβάλλεται μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες του ΔΕΔΔΗΕ, τις οποίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.  
 

Αποζημίωση αναδόχου λόγω μειωμένης απόδοσης 
Παράγραφος 10 τροποποίηση και προσθήκη 
 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο (6) έξι μήνες πριν την έναρξη του κάθε 
τριμήνου για τον όγκο των προγραμματιζόμενων έργων, με ανάλυση κατά το δυνατόν ανά κύριο είδος εργασιών 
(Υπόγεια, Εναέρια κ.λπ.), προκειμένου ο Ανάδοχος να έχει την πληροφόρηση και να οργανώνει κατάλληλα το εργοτάξιό 
του με αντίστοιχη αυξομείωση προσωπικού και μηχανημάτων.  
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε η μέση μηνιαία απόδοση του Αναδόχου, για 
κάθε τρίμηνο να μην υπολείπεται, με υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, του 70% της συμβατικά προβλεπόμενης. 
Σε περίπτωση κατά την οποία, για κάποιο τρίμηνο, η επίδοση έργων είναι μειωμένη, χωρίς προηγούμενη εξάμηνη 
ενημέρωση του Αναδόχου, με αποτέλεσμα την μειωμένη απόδοση του Αναδόχου κάτω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) 
της υποχρεωτικής από την σύμβαση επίδοσης-απόδοσης, με αποκλειστική ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ, τότε ο Ανάδοχος, 
εφόσον το αιτηθεί, δικαιούται αποζημίωσης. 
Το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται στο 60% του ποσού της υποχρεωτικής απόδοσης του τριμήνου, αφού αυτή 
μειωθεί κατά τριάντα τοις εκατό (30%) και μετά αφαιρεθεί η αξία των λογαριασμών των εκτελεσμένων, εντός του 
τριμήνου, εργασιών, ανεξάρτητα αν αυτές έχουν πιστοποιηθεί ή όχι. 
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Σε περίπτωση εργολαβιών που το αντικείμενό τους εκτείνεται σε πλέον της μίας Διοικητικές Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ 
(Επιβλέπουσες Υπηρεσίες) η προαναφερόμενη αποζημίωση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την υποχρεωτική 
απόδοση του Αναδόχου στο σύνολο της εργολαβίας. 
 
Η αποζημίωση θα χορηγείται με έκδοση πιστοποίησης σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αριθμό δικτύου (εντολή έργου) 
που θα δημιουργηθεί στο PS/SAP ανά Διοικητική Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ. 
Σε περίπτωση εργολαβιών που το αντικείμενό τους εκτείνεται σε πλέον της μίας Διοικητικές Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ 
(Επιβλέπουσες Υπηρεσίες) η προαναφερόμενη αποζημίωση θα κατανέμεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία στο Κέντρο 
Κέρδους κάθε Περιοχής ανάλογα με την συμμετοχή της στο συνολικό αποτέλεσμα της μειωμένης απόδοσης. 
Επίσης η αποζημίωση θα χορηγείται, σε κάθε περίπτωση, με έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας και κατόπιν 
συναίνεσης της ΔΔ. 
 

ΑΡΘΡΟ 46 
Αντικατάσταση των προβλέψεων της Υπουργικής Απόφασης  

με αυτές της Απόφασης ΡΑΕ 1539Α/2020 – Αλλαγή προθεσμιών 

Παράγραφος 2.2.2. προσθήκες 
 
Σύνδεση νέου μετρητή σε κατασκευασθείσα παροχή μικρότερη από δύο (2) εργάσιμες ημέρες και μεγαλύτερη από 
τρείς (3) εργάσιμες ημέρες. 
Εγκατάσταση μετρητή με χρονοχρέωση (νυχτερινό τιμολόγιο) από μικρότερη από δύο (2) εργάσιμες ημέρες και 

μεγαλύτερη από οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες. 

ΑΡΘΡΟ 48 
Επιθεωρήσεις – Δοκιμές υλικών προμήθειας Αναδόχου 

Αλλαγές στο άρθρο – ανανέωση διαδικασίας 

ΑΡΘΡΟ 50 
Τρόπος υποβολής επιμετρήσεων 

Παράγραφος 2 
Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 
υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία με δήλωση περί της αλήθειας τους.  
Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή ακρίβεια. 
Η αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών και των υλικών υποβάλλεται σε τυποποιημένα έντυπα, σύμφωνα με τις εντολές 
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  
Η υποβολή της προαναφερόμενων επιμετρήσεων είναι δυνατόν να γίνεται από τον Ανάδοχο και με καταχώρηση των 
στοιχείων σε μηχανογραφική εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με διαδικασία που θα αποφασίσει ο ΔΕΔΔΗΕ και ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει. 
 
 
Παράγραφος 11 προσθήκη 
Ο προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δύναται οποτεδήποτε να διατάξει τη συνολική ή δειγματοληπτική 
ενδεικτική επαλήθευση, οιασδήποτε υποβληθείσας επιμέτρησης, σε κάθε όμως περίπτωση, υποχρεούται να προβεί σε 
δειγματοληπτικό ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης επιμετρήσεως, σε αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%) των επιμετρήσεων που υποβλήθηκαν ή τουλάχιστον μιας εξ αυτών αν υποβάλλονται λιγότερες από δέκα 
επιμετρήσεις.  
Αν διαπιστωθεί υποβολή ανακριβούς ή εκ προθέσεως αναληθούς επιμέτρησης, καλείται ο ανάδοχος, με πρόσκληση 
της διευθύνουσας υπηρεσίας να παράσχει εξηγήσεις.  
Αν υποβληθούν ανακριβείς ή εκ προθέσεως αναληθείς επιμετρήσεις και εφόσον τούτες είχαν ως συνέπεια την 
πληρωμή λογαριασμού, συντάσσεται σε βάρος του αναδόχου με απόφαση της Επιβλέπουσας υπηρεσίας αρνητικός 
λογαριασμός για την επιστροφή του τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, προσαυξημένου κατά ποσοστό τρία 
τοις εκατό (3%), ως ειδικής ποινικής ρήτρας. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθ’ υποτροπή προβαίνει στην υποβολή αναληθών επιμετρήσεων, αυτός δύναται να 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 52 
Απολογιστικές εργασίες – Χρονοδιάγραμμα – Έγγραφη Ειδική Εντολή 

Παράγραφος 1 προσθήκη του εδαφίου 
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Η έγγραφη Ειδική Εντολή συνοδεύει υποχρεωτικά το Πρωτόκολλο κανονισμού της τιμής μονάδας των απολογιστικών 
εργασιών και είναι προϋπόθεση για την έγκρισή του. 
 
Προσθήκη στην παράγραφο 3  
…ο ανάδοχος να υποβάλει και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, σύμφωνα με τη σχετική εντολή του ΔΕΔΔΗΕ. 

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών από τρίτους 

Παράγραφος 4 προσθήκη του εδαφίου  
 
Επισημαίνεται ότι σε ό,τι αφορά σε δαπάνες παροχής υπηρεσιών από τρίτους, εισιτήρια μετακινήσεων, μίσθωση 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται με την καθαρή αξία των τιμολογίων που θα 
υποβάλλονται χωρίς καμία προσαύξηση. Ο ΦΠΑ των ως άνω τιμολογίων θα πληρωθεί από τον Ανάδοχο, (ο οποίος στη 
συνέχεια εισπράττει τον ΦΠΑ επί των πιστοποιήσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ για συμψηφισμό). 

Δυνατότητα καταβολής προκαταβολής έως 80% ποσού απολογιστικών εργασιών 

Παράγραφος 9 προσθήκη 
 
Η δαπάνη για τις απολογιστικές εργασίες καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών 
διαδικασιών έγκρισης της δαπάνης από την Εταιρεία.  
Η Εταιρεία δύναται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, να χορηγεί προκαταβολή έως το 80% του ποσού των 
απολογιστικών, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία που υποβάλει ο Ανάδοχος και εγκρίνει η Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. Η τελική εκκαθάριση της δαπάνης των απολογιστικών θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των 
εγκριτικών διαδικασιών της Εταιρείας.  

ΑΡΘΡΟ 53 
Αλλαγή ρύθμισης για επιστροφές υλικών Χ, Γ 

Παράγραφος 2 πρόσθεση εδαφίων 
 
Επιπλέον θα εκτυπώνεται, μέσω του SAP η κατάσταση του λογιστικού αποθέματος της αποθήκης του Αναδόχου για τα 
υλικά Χ και Γ καταλληλότητας  
Τα υπόψη υλικά ο Ανάδοχος οφείλει να τα επιστρέψει, στην τροφοδοτούσα αποθήκη, εντός του μηνός που ακολουθεί 
την έκδοση της πιστοποίησης. 
Ευνόητο είναι ότι η επιστροφή των προαναφερόμενων υλικών θα γίνεται κατόπιν συνεργασίας του Εντεταλμένου 
Μηχανικού και του Επιβλέποντα Μηχανικού του Αναδόχου ώστε ο Ανάδοχος να μην επιβαρύνεται με σημαντικά 
μεταφορικά κόστη. 
Αν οι προς επιστροφή ποσότητες είναι μικρές μπορεί να μετατίθενται για τον επόμενο ή επόμενους μήνες. Την 
απόφασή του αυτή ο Εντεταλμένος Μηχανικός θα την αναγράφει ενυπόγραφα επί της υπόψη κατάστασης. 

ΑΡΘΡΟ 54 
Τρόπος πληρωμής 

Παράγραφος 5.1. προσθήκη  
Σε περιπτώσεις που η εμπρόθεσμη υποβολή δεν είναι δυνατή για λόγους που δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος, είναι δυνατόν 
η αρχική υποβολή να γίνεται με e-mail, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας και να ακολουθεί στη συνέχεια η 
υποβολή των πρωτοτύπων. 
 
Παράγραφος 7.4. προσθήκη 
Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο των εκτελεσμένων ΔΕΥ των επιστραφέντων αποξηλωθέντων υλικών ΔΕΔΔΗΕ, αυτός θα 
γίνεται από τον ΤΤΕΔ Περιφέρειας και θα προωθείται στον αρμόδιο Τομέα Οικονομικών Θεμάτων, με έγγραφη 
συναίνεση ή μη, για πληρωμή. 

Δικαιολογητικά εξόφλησης τιμολογίου (δεν απαιτείται φορολογική ενημερότητα) 

Παράγραφος 6 
Πριν την εξόφληση του τιμολογίου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησής 
του.  

ΑΡΘΡΟ 57 
Εργασία με ελαττώματα – δικαίωμα επιλογής αναδόχου είτε μειωμένης αμοιβής, είτε αποκατάστασης 

Παράγραφος 4 εδάφιο δ αναδιατυπώθηκε ως εξής: 
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Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, με την Ειδική Διαταγή 
καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του Αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες και δίδεται σε αυτόν (τον 
Ανάδοχο) η επιλογή εντός προθεσμίας, είτε να αποκαταστήσει άμεσα τα ελαττώματα, είτε να αποδεχθεί τη μείωση της 
αμοιβής του. Στην περίπτωση της αποδοχής μείωσης της αμοιβής του Αναδόχου, ενδέχεται η διαταγή να περιλαμβάνει 
και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
Ως επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του Έργου, την 
ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 59 
Ποινικές ρήτρες 

Παράγραφος Γ 10 αναδιατύπωση 
 
Μη τήρηση ΣΑΥ - ΦΑΥ και προστασίας περιβάλλοντος 
Για μη τήρηση των κανόνων για την ασφάλεια και υγεία (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και μη χρήση των ενδεδειγμένων μέσων εργασίας 
και εξοπλισμού, καθώς και για τη μη τήρηση των αναφερομένων ρυθμίσεων για την προστασία του περιβάλλοντος 
στην παράγραφο 5.6 του Κεφαλαίου 11 του τεύχους Ειδικές Τεχνικές Οδηγίες, επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα 
ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €), ανά παράβαση. 
 
Προσθήκη Ποινικής Ρήτρας Γ.1β 
1β.Μη τήρηση υποχρεώσεων για συμφωνημένες συναντήσεις 
Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών του για πιστή τήρηση του προγράμματος των εργασιών, 
για τις οποίες έχουν οριστεί συμφωνημένες συναντήσεις έγκαιρη υποβολή του ημερήσιου προγράμματος εργασίας της 
παραγράφου 7 5 του Άρθρου 45 (Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου) του παρόντος, επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα 
εκατό ευρώ (100 €) ανά περίπτωση, ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας της παραγράφου Γ.1α 

ΑΡΘΡΟ 60 
Διάλυση : Έκπτωση και Καταγγελία Σύμβασης - Αναδιαμόρφωση όλου του άρθρου 

Διαχωρισμός των εννοιών "έκπτωση" (με Ειδική Πρόσκληση) και "καταγγελία" (χωρίς Ειδική Πρόσκληση) της Σύμβασης. 
 
Πρόβλεψη ενεργειών μετά τη διάλυση της Σύμβασης. 
Όσον αφορά στην εκτέλεση του έργου, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται πάντως είτε α) να εκτελέσει το έργο με ίδια μέσα, είτε β) 

να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και να 

του προτείνεται να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται εφόσον ένας ή περισσότεροι κατά την σειρά μειοδοσίας προσφέροντες απορρίψουν την 
πρόταση, να αναθέσει το Έργο σε άλλον Ανάδοχο κατόπιν απευθείας διαπραγματεύσεων μαζί του.  

ΑΡΘΡΟ 68 
Υπεργολαβίες – Αναδιαμόρφωση όλου του Άρθρου 

Ο Ανάδοχος δύναται να αναθέσει σε υπεργολάβο/υπεργολάβους εργασίες του Έργου. 
Για τον υπολογισμό της εμπειρίας του υπεργολάβου ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του Άρθρου 21 της 
Διακήρυξης, δηλαδή για τον υπολογισμό της χορήγησης εμπειρίας στον κάθε υπεργολάβο λαμβάνεται υπόψη η αξία 
των πιστοποιημένων εργασιών στο πλαίσιο της σύμβασης υπεργολαβίας, μειωμένο κατά δέκα επί τοις εκατό (10%).  
Το ποσοστό αυτό (10%) θα χορηγείται ως εμπειρία στον ανάδοχο για την συνολική οργάνωση και διαχείριση του Έργου. 
 
Οι εγκεκριμένοι υπεργολάβοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

 Τους βασικούς υπεργολάβους που εκτελούν κύριες δραστηριότητες (εργασίες) της κατασκευής και συντήρησης 
δικτύων της εργολαβίας (με ΜΕΕΠ & εμπειρία) 

 Τους δευτερεύοντες εργολάβους που εκτελούν επιμέρους δραστηριότητες (εργασίες) της εργολαβίας (με εμπειρία) 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: 
α) Για βασικό υπεργολάβο δικτύων στη ΔΔ και 
β) Για δευτερεύοντα υπεργολάβο στην αρμόδια Προϊσταμένη Υπηρεσία 
 
Ο «πάροχος υπηρεσιών» μπορεί να εκτελεί μόνον επιμέρους εργασίες στο πλαίσιο μιας εντολής εργασιών ή εντολές 
μικρής αξίας ή εντολές που δεν περιλαμβάνουν συνθέτες εργασίες  

ΑΡΘΡΟ 70 
Ενημέρωση άρθρου με διαδικασία εκχωρήσεων 

Παράγραφος 5 προσθήκη 
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Δεν δύναται να υφίστανται εν ισχύ και τα δύο είδη (παρ. 2 και παρ. 3) εκχωρήσεων ταυτόχρονα, είτε σε διαφορετική, 
είτε στην ίδια τράπεζα.  
 

Παράγραφος 6 προσθήκη 

Στην περίπτωση κατά την οποία ανάδοχος που έχει εκχωρήσει το 30% του ανεκτέλεστου συμβατικού τιμήματος αιτείται 

νέα εκχώρηση, πριν ολοκληρωθεί η προηγούμενη (πριν συμπληρωθεί το εκχωρημένο ποσό βάσει πιστοποιήσεων), τότε 

η νέα αιτούμενη εκχώρηση μπορεί να εγκρίνεται, εφόσον αυτή γίνεται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα εφαρμόζοντας τα 

εξής : 

Ως ανεκτέλεστο συμβατικό τίμημα για τη νέα εκχώρηση, λαμβάνεται το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά του 

συμβατικού τιμήματος μείον το ύψος των εκτελεσμένων εργασιών. 

Επί του ποσού της διαφοράς εφαρμόζεται το ποσοστό του 30%. 

Στη συνέχεια από το ποσό που προκύπτει από τον προηγούμενο υπολογισμό, αφαιρείται το ποσό της προηγούμενης 

εκχώρησης, που αφορά σε έργα που δεν έχουν εκτελεσθεί, βάσει τιμολογίων. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι 

το ποσό που δύναται να εκχωρηθεί. 

Εξυπακούεται ότι η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και για την 3η, 4η εκχώρηση κ.ο.κ.. 

ΑΡΘΡΟ 72 
Παραλαβή για Χρήση 

Προσθήκη εδαφίου 
 
Για λόγους μείωσης της γραφειοκρατίας πρωτόκολλο παραλαβής για χρήση συντάσσεται μόνο για έργα τα οποία 
τίθενται υπό τάση όχι άμεσα αλλά μόνο κατόπιν επιθεώρησης και ελέγχου των από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για 
πιθανές κακοτεχνίες και την υπογραφή του πρωτοκόλλου από τους αρχιτεχνίτες του Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς 
και από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου και τον Εντεταλμένο του ΔΕΕΔΗΕ. 
Πρωτόκολλο παραλαβής για χρήση συντάσσεται υποχρεωτικά στις παρακάτω περιπτώσεις αιτημάτων εσωτερικών ή 
εξωτερικών πελατών: 
 Ενίσχυση Δικτύου 
 Παραλλαγή Δικτύου 
 Ανακαινίσεις δικτύων 
 ΑΠΕ 
 Αρδευτικά 

και σε όσες επιπλέον περιπτώσεις κρίνει απαραίτητο η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 73 
Προσωρινή Παραλαβή του Έργου 

Ενσωμάτωση της διαδικασίας Προσωρινής Παραλαβής στο Άρθρο 

Τυποποίηση και ένταξη στα "Υποδείγματα" 

 Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας – Προγραμματισμός Έργων για Κατασκευή 

 Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας – Κατασκευασμένα Έργα 

 Πρωτόκολλο Περάτωσης Εργασιών Έργου Διανομής 

 Πρωτόκολλο Παραλαβής για χρήση (Παράδοση και Θέση Υπό Έργου Διανομής) 

 Προληπτική Επιφυλακή 

 Απολογισμός Προληπτικής Επιφυλακής 

 Πρωτόκολλο Εκκαθάρισης Αποθήκης Αναδόχου 

 Φύλλο Επιμέτρησης Εργασιών κλαδέματος ή κοπής δένδρων, κοπής καλαμιών, αποψίλωσης 

 Δελτίο Επιθεώρησης Ξύλινων Στύλων (ΔΕΠΕΣ) 

 Δελτίο Επιθεώρησης – Συντήρησης Ξύλινων Στύλων (ΔΕΠΣΥΣ) 

 Ημερολόγιο Έργου 

 Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Εργασιών 

 Πρακτικό Προσωρινής Παραλαβής 

 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής 

 Υπεύθυνη Δήλωση για προσωπικά δεδομένα 

 Ενημέρωση μελών ΔΣ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 

 Ενημέρωση εργαζομένων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 

 Υπεύθυνη Δήλωση περί χρήσης αποξηλούμενων ξύλινων στύλων 
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ΝΕΟ Παράρτημα Ι  Γεωγραφικά Όρια των εργολαβιών 
ΝΕΟ Παράρτημα ΧΙΙ  Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

Γενική Διαφορά : Πρόβλεψη για αποζημίωση με ΠΚΤΜΝΕ, εφαρμογής νέων μηχανογραφικών 
εφαρμογών με βάσιμο επιπλέον κόστος 

«Οι διαδικασίες των παραπάνω παραγράφων μπορούν να τροποποιηθούν λόγω υλοποίησης νέων μηχανογραφικών 

εφαρμογών από τον ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις εφαρμόσει και εφόσον οι τροποποιημένες διαδικασίες 

επιφέρουν βάσιμα επιπλέον κόστος στον Ανάδοχο αυτός θα αποζημιώνεται με σύνταξη ΠΤΜΝΕ.» 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΔΔ-214 έναντι ΔΔ-209 τρεχουσών εργολαβιών 

 Αλλαγή κειμένου στη παράγραφο 5 της σελ. 1  (ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ) 

«….. 

5.Τη δαπάνη για την αποκατάσταση της επιφάνειας στην αρχική της μορφή και για την αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής που 

πλεονάζουν και απορριμμάτων εν γένει, σε εγκεκριμένα συστήματα ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου στο Τιμολόγιο αυτό προβλέπονται ιδιαίτερες τιμές. 

…..» 

 Προσθήκη στη σελ. 4  (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ) 

4. Στις τιμές μονάδας του Υποκεφαλαίου 7 του Κεφαλαίου Β του ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ και στην τιμή με αριθ. τιμολογίου 2027, δεν 

υπολογίζεται έκπτωση, ούτε άλλη προσαύξηση, παρά μόνον αναθεώρηση και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου 

που για την περίπτωση προσδιορίζεται σε 18%, επί του οποίου εφαρμόζεται η έκπτωση της Σύμβασης. 

(αφορά στις εργασίες προληπτικής επιφυλακής) 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   ( ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ  ΣΤΥΛΩΝ ) 

Αλλαγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  στα τιμολόγια Α.Τ. 1 έως και Α.Τ. 24 στις σελ. 

5 – 6. 

 

 Προσθήκη άρθρου 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ 

 

Αριθμός 

Τιμολο-   

γίου  Σ
ΕΠ

Δ
 

Συμβολισμός 
Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο

νά
δ

α
  Μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 

υλικά    

(Ευρώ) 

ΜΕ  

υλικά   

(Ευρώ) 

29 - ΕΚ ΣΑΠ Ξ Πρόσθετη αποζημίωση χρήσης εξοπλισμού ή 

μηχανημάτων ή συνδυασμού αυτών λόγω αυξημένων 

μέτρων ασφάλειας, για αποξήλωση σάπιου ξύλινου 

στύλου, ανεξάρτητα από το μέγεθος του,  σε εντολή που 
Τεμ. 29,50 
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αφορά αποκλειστικά και μόνο αντικατάσταση στύλων 

λόγω σήψης. 

 

 Αλλαγή κειμένου παρατήρησης 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.1: 

Η μερική αντικατάσταση των προϊόντων εκσκαφής με αμμοχάλικο, κατά την πάκτωση των ξύλινων στύλων, σε πτωχά και αργιλώδη 

εδάφη (σύμφωνα με την σελίδα F-6 των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής), καθώς και η απομάκρυνση των προϊόντων 

εκσκαφής που πλεονάζουν αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 

 Αλλαγή της λέξης «σκυροδέματος» σε «λιθοδέματος» στις δυο πρώτες παραγράφους της σελ. 7. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 
2.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Η εργασία τοποθέτησης στύλων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις Τυποποιημένες Κατασκευές Διανομής και τις ισχύουσες 

Οδηγίες, περιλαμβάνει την ανόρυξη λάκκου σε έδαφος οποιασδήποτε φύσης και σύστασης, τη μεταφορά και ανύψωση του στύλου, 

την προμήθεια του λιθοδέματος για την πάκτωση, την πάκτωσή του στύλου κατά (FCP-3) και τις ισχύουσες Οδηγίες, την 

αποκατάσταση της επιφάνειας στην αρχική της μορφή, την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής που πλεονάζουν, καθώς και τη 

σήμανση του στύλου με τις απαιτούμενες πινακίδες, στοιχεία κ.λπ. 

Στις παρακάτω τιμές μονάδας, σε συνδυασμό με τα περί τιμών αναγραφόμενα στη σελίδα τέσσερα (4) του παρόντος τιμολογίου, δεν 

περιλαμβάνεται η πλάκα από σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την έδραση του στύλου, η προμήθεια του λιθοδέματος πάκτωσης, 

η πάκτωση του στύλου κατά (FCP-3) και τις ισχύουσες Οδηγίες, καθώς και η αποκατάσταση της επιφάνειας στην αρχική της μορφή. 

Για τις εργασίες αυτές προβλέπονται ιδιαίτερες τιμές. 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   ( ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΣΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) 

Αύξηση  τιμών τοποθέτησης τσιμεντοστύλων κατά 20% (στα τιμολόγια Α.Τ. 30 έως και Α.Τ. 89). 

 

 Διόρθωση περιγραφής 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-

γίου Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά    

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά   

(Ευρώ) 

91 - ΜΕ-ΣΤ Για μεταφορά στύλων (ξύλινων ή από οπλισμένο σκυρόδεμα) 
ή μετασχηματιστών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 39 του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ από τον τόπο που καθορίζει Τεμ.    
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ο ΔΕΔΔΗΕ για παράδοση των υλικών στον Ανάδοχο μέχρι το 
έργο ή αντίστροφα (με εξαίρεση την παράδοση στο κέντρο 
βάρους του έργου), μαζί με μία φόρτωση ή εκφόρτωση ή με 
φόρτωση και εκφόρτωση (ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης 
των υλικών στον Ανάδοχο) και όταν η μεταφορά αυτή 
οφείλεται σε αλλαγή της μελέτης κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής ή σε ανάκληση της κατασκευής του έργου, για 
οποιονδήποτε λόγο ή τέλος όταν πρόκειται για διασπορά ή 
περισυλλογή στύλων ή μετασχηματιστών για ή από εργασίες 
συνεργείων ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται με 
ποσοστό επί της βασικής τιμής τοποθέτησης του αντίστοιχου 
στύλου όπως η τιμή αυτή αναφέρεται στα Υποκεφάλαια 1 και 
2 του παρόντος Κεφαλαίου για στύλους ή επί της βασικής 
τιμής της τοποθέτησης του μετασχηματιστή στο έδαφος όπως 
η τιμή αυτή αναφέρεται στο Υποκεφάλαιο 1 του Κεφαλαίου Ε 
του πρώτου μέρους για μετασχηματιστές. Το ποσοστό αυτό 
προκύπτει από τους πίνακες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V και VI του 
Κεφαλαίου Γ του τέταρτου μέρους του παρόντος τιμολογίου 
σαν διαφορά του ποσοστού της στήλης Σ-2 από το ποσοστό 
της στήλης που αντιστοιχεί στον εφαρμοζόμενο τρόπο 
παράδοσης των υλικών στον Ανάδοχο. 

92 - ΣΤ-ΥΣ Σε περίπτωση τοποθέτησης δύο στύλων, ξύλινων ή από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, για κατασκευή ικριώματος Υ/Σ 
(κατασκευές Τ ή U) ή σε περίπτωση μετατροπής μονόστυλου 
σε δίστυλο, για ολική αποζημίωση του Αναδόχου από τις 
πρόσθετες δυσκολίες τοποθέτησης του δεύτερου στύλου, οι 
παραπάνω τιμές τοποθέτησης στύλων (Υ/κεφάλαια 1 και 2) 
προσαυξάνονται, μόνο για τον δεύτερο στύλο, (σε ανισοϋψείς 
στύλους για τον μικρότερο) κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%).  
Σημείωση: 
Η παραπάνω αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε περιπτώσεις  
αντικατάστασης στύλων σε υπάρχοντα δίστυλα Υ/Σ. Τεμ. 50%   

 

 Αλλαγή τις λέξης «σκυροδέματος» σε «λιθοδέματος» της σελ. 11 και προσθήκη παρατήρησης δ. 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.2: 

α. Η πάκτωση των στύλων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατά (FCP-3) και τις ισχύουσες Οδηγίες, αποζημιώνεται -μαζί με την 

προμήθεια του λιθοδέματος ανά κυβικό μέτρο τοποθετημένου λιθοδέματος- κατά (FCP-2) των Τυποποιημένων Κατασκευών 

Διανομής και τις ισχύουσες Οδηγίες, με την τιμή μονάδας αριθ. 1212 του παρόντος Τιμολογίου. 

«…. 

δ.  Η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής που πλεονάζουν αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζημίωση.» 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   (ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ  ΣΤΥΛΩΝ ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  στα τιμολόγια Α.Τ. 101 έως και Α.Τ. 108 στη σελ. 12. 
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 Αλλαγή περιγραφής και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά. 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά          

(Ευρώ) 

ΜΕ 
υλικά   

(Ευρώ) 

109 Σ-1    F-11 Σχάρα για ελώδες έδαφος. 4 δοκοί. Τεμ. 116,22 130,30 

110 Σ-1    F-11Α Σχάρα για δίστυλο σε ελώδες έδαφος. 6 δοκοί. Τεμ. 245,91 274,07 

 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   (ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ  ΣΤΥΛΩΝ ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  στα τιμολόγια Α.Τ. 111 έως και Α.Τ. 121 στις σελ. 12 – 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλαγές ΣΕΠΔ και προσθήκη τιμής. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ 

 

Αριθμός 

Τιμολο-   

γίου ΣΕ
Π

Δ
 

Συμβολισμός 
Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο

νά
δ

α
  Μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 

υλικά    

(Ευρώ) 

ΜΕ  

υλικά   

(Ευρώ) 

122 Σ-1 F-41 Τοποθέτηση προστατευτικού επιδέσμου σε ξύλινο στύλο. Τεμ.  5,73 5,83 

123 Σ-1    F-15ΚΟΠ Εκτοποθέτηση Κατασκευής F-15 με κοπή των σιδηροδοκών σε 

βάθος 30 cm από την επιφάνεια του εδάφους. Για τις 

πρόσθετες δυσκολίες εκτοποθέτησης του στύλου (λόγω 

θραύσης ΒΕΤΟΝ κ.λπ.), την κοπή, αποσυναρμολόγηση και 

περισυλλογή των σιδηροδοκών ο Ανάδοχος παίρνει πρόσθετη 

αποζημίωση (πέρα από την τιμή εκτοποθέτησης του ξύλινου 

στύλου). Τεμ.  31,33  
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 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5   ( ΕΠΙΤΟΝΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ  ΣΤΥΛΩΝ ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  στα τιμολόγια Α.Τ. 131 έως και Α.Τ. 148 στις σελ. 15 – 16. 

 Αλλαγή  περιγραφής και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΝΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ον

ά
δα

  

Μ
έτ

ρ
ησ

ης
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά    

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά   

(Ευρώ) 

149 Σ-1 F-35CI Ανάρτηση 2 συρματόσxοινων σε στύλο (διπλός 
τερματισμός). Τεμ. 27,53 41,72 

150 Σ-1 F-35CII Ανάρτηση 2 συρματόσxοινων σε πλαίσιο (2 απλοί 
τερματισμοί). Τεμ. 32,67 45,58 

151 Σ-1 F-35CIII Ανάρτηση 1 συρματόσχοινου (συνέχειας) σε στύλο. Τεμ. 6,97 11,79 

152 Σ-1  ΠΡΦ Τοποθέτηση προφυλακτήρα επιτόνου. Τεμ. 3,41 25,89 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6   (ΕΠΙΤΟΝΟΙ ΣΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  στα τιμολόγια Α.Τ. 161 έως και Α.Τ. 169 στη σελ. 17. 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7   (ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΝΩΝ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  στα τιμολόγια Α.Τ. 181 έως και Α.Τ. 183 στη σελ. 19. 

 Αλλαγή περιγραφής και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΝΩΝ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

185 Σ-1 F-25Β Αγκύρωση επιτόνου σε συμπαγή βράχο, μαζί με την 
εργασία διαμόρφωσης της ράβδου (αν χρειάζεται) και την 
απαιτούμενη τσιμεντοκονία. Τεμ. 39,33 46,42 

186 Σ-2  F-25 ΚΟΠ Εκτοποθέτηση αγκύρωσης με κοπή της ράβδου σε βάθος  
έως 0,70 m. Τεμ. 8,42  

187 Σ-1 F-25 (2Ρ) Τοποθέτηση στις παραπάνω κατασκευές αγκύρωσης 
επιτόνων, F-25 Ι έως και F-25III, μιας επιπλέον ράβδου, 
του ιδίου μήκους με το προβλεπόμενο. Για την 
τοποθέτηση της πρόσθετης ράβδου και ανεξάρτητα από τη 
διάμετρό της, o Ανάδοχος παίρνει πρόσθετη αποζημίωση. Τεμ. 9,59 25,35 

188 Σ-1  F-35Ι Αγκύρωση συρματοσχοίνου σε προεξοχή οικοδομής 
(μαρκίζα), χωρίς την πρόσδεσή του. Τεμ. 22,03 26,57 

189 Σ-1 F-35Α Αγκύρωση συρματοσχοίνου σε τοίχο πλάγια χωρίς την 
πρόσδεσή του. Τεμ. 22,03 24,43 
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 Αλλαγή κειμένου παρατήρησης 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΝΩΝ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.7: 
 
Σε περίπτωση που κατά την τοποθέτηση ή εκτοποθέτηση αγκύρωσης επιτόνου, απαιτείται αποκατάσταση της επιφάνειας στην αρχική 
της μορφή, η εν λόγω εργασία αποζημιώνεται με τις τιμές μονάδας του Κεφαλαίου Δ του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του παρόντος 
Τιμολογίου (ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ). 
 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  στα τιμολόγια Α.Τ. 201 έως και Α.Τ. 230 στις σελ. 21 - 22. 

 

 Αλλαγή περιγραφής και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ  

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

231 Σ-1    P-19Α Κατακόρυφη διάταξη αγωγών διπλής γραμμής για 
γωνίες μέχρι 45ο. Διπλός τερματισμός των αγωγών 
σε διπλούς ξύλινους βραχίονες 2 (1x2,5+2x1,5) m. Τεμ. 119,49 221,55 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  στα τιμολόγια Α.Τ. 232 έως και Α.Τ. 247 στις σελ. 22 - 23. 

 

 Αλλαγή περιγραφής και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ  

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

248 Σ-1    P-33 Κατασκευή πλαισίου Π για γωνίες μέχρι 20ο,με δύο 
ξύλινους βραχίονες 3,5 m. Τεμ. 114,53 174,24 

 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ) 
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Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  στα τιμολόγια Α.Τ. 249 έως και Α.Τ. 252, καθώς και Α.Τ. 254 έως και Α.Τ. 

261 στις σελ. 23 - 24. 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά (ή διαγραφή της) στα τιμολόγια Α.Τ. 266 έως και Α.Τ. 268 στη σελ. 25. 

 

 Αλλαγή τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ  

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

269 Σ-1 F-29 Τοποθέτηση στήριξης αγωγού γης σε ευθυγραμμία, 
απλό ή διπλό τέρμα κ.λπ. Τιμή ανά στύλο. Τεμ. 1,47 16,39 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά (ή διαγραφή της) στα τιμολόγια Α.Τ. 271 έως και Α.Τ. 274, Α.Τ. 276, Α.Τ. 279 

έως και 288  στις σελ. 25 - 26. 

 Αλλαγή περιγραφής (διαγραφή «…τηλεχειριζόμενου τριπολικού διακόπτη φορτίου ή…») 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ  

 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
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ά

δ
α

  

Μ
έτ
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η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

291 Σ-1 ΤΔ/Φ Εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο Μ.Τ. τριπολικού 
διακόπτη απομόνωσης, ή τριπολικού διακόπτη αυτόματης 
επαναφοράς με πίνακα ελέγχου σε στύλο. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται η τοποθέτηση της βάσης στήριξης του 
διακόπτη στο στύλο, η τοποθέτηση του τριπολικού 
διακόπτη, η τοποθέτηση του κιβωτίου ελέγχου στο στύλο και 
οι συνδέσεις του διακόπτη με το δίκτυο Μ.Τ. και τον πίνακα 
ελέγχου. Δεν περιλαμβάνονται η τοποθέτηση γείωσης, 
αλεξικέραυνων, ενδιάμεσων ξύλινων βραχιόνων στήριξης 
όπου απαιτείται και Μ/Σ τάσης. 
Τα απαιτούμενα υλικά από το ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ να 
επιμετρώνται ιδιαιτέρως. Τεμ 183,54  

 

 Προσθήκη άρθρου 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 
Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
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ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

292 Σ-1 P-51 Εγκατάσταση τηλεχειριζόμενου τριπολικού διακόπτη φορτίου 
σε ξύλινο στύλο και σύνδεση με το δίκτυο Μ.Τ. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται η τοποθέτηση της βάσης στήριξης του 
διακόπτη στο στύλο, η τοποθέτηση του τριπολικού διακόπτη, 
η τοποθέτηση του πίνακα ελέγχου, οι συνδέσεις του διακόπτη 
με το δίκτυο Μ.Τ. και τον πίνακα ελέγχου, ή τοποθέτηση και 
σύνδεση 6 αλεξικεραύνων και η τοποθέτηση και σύνδεση Μ/Σ 
τάσης. Δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση γείωσης. 
Σημείωση:  
Σε περίπτωση τοποθέτησης περιμετρικά του στύλου σκύρων, 
σύμφωνα με την κατασκευή P-51, για την εκσκαφή δεν 
καταβάλλεται ιδιαίτερη αποζημίωση, ενώ η τοποθέτηση των 
σκύρων θα αποζημιώνεται με την τιμή μονάδας αριθ. 2012 
του παρόντος Τιμολογίου. Τεμ 315,70     394,59 

 

 

 

 

 Αλλαγή των παρατηρήσεων (και διαγραφή κάποιων) της σελ. 27 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.8: 
 
α.  Σε περίπτωση κατά την οποία, αντί για ξύλινους βραχίονες ορθογωνικής διατομής, χρησιμοποιηθούν ξύλινοι βραχίονες 

κυκλικής διατομής, οι αντίστοιχες τιμές μονάδας παραμένουν οι ίδιες. 
 
β.  Σε περίπτωση κατασκευής των εξοπλισμών Ρ από ξύλινους βραχίονες (ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής) πάνω σε στύλους 

από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι αντίστοιχες τιμές μονάδας παραμένουν οι ίδιες. 
 
γ.  Οι τιμές μονάδας είναι οι ίδιες, ανεξάρτητα από το μήκος ερπυσμού και τον τύπο των μονωτήρων (πορσελάνης, συνθετικοί 

κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται. 
 
δ.  Στις παραπάνω κατασκευές εξοπλισμών Ρ, με συνεστραμμένα καλώδια Μ.Τ., δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή γείωσης κατά 

F-201. Για την εργασία αυτή, όπου απαιτείται, προβλέπεται ιδιαίτερη τιμή. 
 
ε. Οι απαιτούμενοι συνδετήρες να επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 

 

 Αλλαγή στο κείμενο της παραγράφου και διαγραφή (ενσωμάτωση) της σημείωσης στη σελ. 28. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
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 9.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Στις παρακάτω τιμές μονάδας, σε συνδυασμό με τα περί τιμών αναγραφόμενα στη σελίδα τέσσερα (4) του παρόντος 

τιμολογίου, περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι εργασίες, που είναι αναγκαίες, για την ολοκλήρωση καθεμιάς κατασκευής, 

όπως αυτή εμφανίζεται στο Εγχειρίδιο των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής και τις ισχύουσες Οδηγίες. 

Συμπεριλαμβάνεται η εργασία σύνδεσης των μεταλλικών μερών του εξοπλισμού με τον αγωγό γης (FCP-31I, FCP-31II 

κ.λπ.), καθώς και η εργασία σύνδεσης των μεταλλικών βραχιόνων και τον προεκταμάτων κορυφής στύλου με τη φωλιά του 

στύλου, όπου αυτές προβλέπονται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ιδιαίτερα αναφέρεται. 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 301 έως και Α.Τ. 331 στις σελ. 28 - 29. 

 

 Αλλαγή τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
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Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
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ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

332 Σ-1    ΒΡΑΧΣ Τοποθέτηση μεταλλικού βραχίονα 2,5 m χωρίς 
μονωτήρες και γείωση. Τεμ. 11,01 67,64 

333 Σ-1 FCP-29 Τοποθέτηση στήριξης αγωγού γης σε ευθυγραμμία απλό 
ή διπλό τέρμα κ.λπ. Τιμή ανά στύλο. Τεμ. 1,21 13,62 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 334 έως και Α.Τ. 336, καθώς και  Α.Τ.  338 έως και Α.Τ. 

344, στις σελ. 29 - 30. 

 

 Προσθήκη άρθρου 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Αριθμός 
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 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

345 Σ-1 P-151 Εγκατάσταση τηλεχειριζόμενου τριπολικού διακόπτη 
φορτίου σε τσιμέντινο στύλο και σύνδεση με το δίκτυο 
Μ.Τ. Στην τιμή περιλαμβάνονται η τοποθέτηση της βάσης 
στήριξης του διακόπτη στο στύλο, η τοποθέτηση του 
τριπολικού διακόπτη, η τοποθέτηση του πίνακα ελέγχου, 
οι συνδέσεις του διακόπτη με το δίκτυο Μ.Τ. και τον 
πίνακα ελέγχου, ή τοποθέτηση και σύνδεση 6 Τεμ. 315,70 527,36 
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αλεξικεραύνων και η τοποθέτηση και σύνδεση Μ/Σ τάσης. 
Δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση γείωσης. 
Σημείωση: 
Σε περίπτωση τοποθέτησης περιμετρικά του στύλου 
σκύρων, σύμφωνα με την κατασκευή P-151, για την 
εκσκαφή δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αποζημίωση, ενώ η 
τοποθέτηση των σκύρων θα αποζημιώνεται με την τιμή 
μονάδας αριθ. 2012 του παρόντος Τιμολογίου. 

 

 

 Αλλαγή των παρατηρήσεων (και διαγραφή κάποιων) της σελ. 31 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.9: 
 
α. Οι τιμές μονάδας είναι οι ίδιες, ανεξάρτητα από το μήκος ερπυσμού και τον τύπο των μονωτήρων (πορσελάνης, συνθετικοί 

κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται.  
 
β. Στις παραπάνω κατασκευές εξοπλισμών P με συνεστραμμένα καλώδια Μ.Τ. δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή γείωσης κατά 

FCP-201. Για την εργασία αυτή, όπου απαιτείται, προβλέπεται ιδιαίτερη τιμή. 
 
γ. Οι απαιτούμενοι συνδετήρες να επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
δ. Το συρματόσχοινο επιτόνου γείωσης των μεταλλικών (FCP-31I, FCP-31II κ.λπ.) κατά την τοποθέτηση να επιμετρείται 

ιδιαιτέρως. 

 
 
 
 
 

 Αλλαγή στο κείμενο της παραγράφου στη σελ. 32. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ 

 

10.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ 
 

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών Τ, σε συνδυασμό με τα περί τιμών αναγραφόμενα στη σελίδα τέσσερα (4) του παρόντος 
τιμολογίου, περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι εργασίες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση καθεμιάς κατασκευής, όπως αυτή 
εμφανίζεται στο Εγχειρίδιο των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής και τις ισχύουσες Οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της 
κατασκευής κιθάρας και κατεβατών, καθώς και των προσδέσεων των αγωγών κατεβατών και κιθάρας επί των μονωτήρων Μ.Τ 
(πορσελάνης ή συνθετικών) του Υ/Σ, εκτός από την τοποθέτηση της συσκευής του Μ/Σ και τις γειώσεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
όπου ιδιαίτερα αναφέρεται. 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ) 

Αλλαγή των τιμών μονάδας εργολαβικών στα τιμολόγια Α.Τ. 361 έως και Α.Τ. 364 στη σελ. 32. 

 Αλλαγή συμβολισμού, περιγραφής και των τιμών μονάδας εργολαβικών 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ 
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Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

365 Σ-1    Τ-7 Ευθυγραμμία ή μικρή γωνία σε ξύλινο βραχίονα με 
ασφαλειοαποζεύκτες. Τεμ 169,71 230,79 

366 Σ-1    Π Τ-7W Ευθυγραμμία σε ξύλινο βραχίονα χωρίς 
ασφαλειοαποζεύκτες. Η κατασκευή T-7W έχει καταργηθεί 
(4ος/2018). Τεμ 143,16 267,67 

367 Σ-1    Τ-9 Τερματισμός σε ξύλινους βραχίονες με 
ασφαλειοαποζεύκτες, σε εγκάρσιο ικρίωμα.  Τεμ 297,33 544,40 

368 Σ-1    Τ-9Ε Τερματισμός σε ξύλινους βραχίονες με 
ασφαλειοαποζεύκτες σε εγκάρσιο ικρίωμα (κατασκευή 
ενισχυμένη). Τεμ 400,12 816,68 

369 Σ-1    Τ-9ΕΑ Διπλός τερματισμός σε ξύλινους βραχίονες με 
ασφαλειοαποζεύκτες, σε εγκάρσιο ικρίωμα (κατασκευή 
ενισχυμένη). Τεμ 422,15 841,97 

370 Σ-1    Τ-11 Ευθυγραμμία ή μικρή γωνία σε ξύλινους βραχίονες με 
ασφαλειοαποζεύκτες, σε ικρίωμα. Τεμ. 275,68 519,64 

371 Σ-1    Τ-11Ε Ευθυγραμμία ή μικρή γωνία σε ξύλινους βραχίονες με 
ασφαλειοαποζεύκτες, σε ικρίωμα (παραλλαγή).  Τεμ. 376,26 628,79 

 

 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 372 έως και Α.Τ. 375  στη σελ. 33. 

 

 Αλλαγή περιγραφής και των τιμών μονάδας εργολαβικών 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 

Τιμή μονάδας εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

376 Σ-1    Τ-17 Τερματισμός σε ξύλινους βραχίονες με 
ασφαλειοαποζεύκτες, σε ικρίωμα. Τεμ. 299,17 560,84 

377 Σ-1    Τ-17W Τερματισμός σε ξύλινους βραχίονες χωρίς 
ασφαλειοαποζεύκτες, σε ικρίωμα. Τεμ. 236,76 501,56 

378 Σ-1    Τ-17Ε Τερματισμός σε ξύλινους βραχίονες με 
ασφαλειοαποζεύκτες, σε ικρίωμα (παραλλαγή). Τεμ. 407,46 677,70 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ) 

Αλλαγή των τιμών μονάδας εργολαβικών στα τιμολόγια Α.Τ. 379 έως και Α.Τ. 380, καθώς και αλλαγή της τιμής μονάδας 

εργολαβικών με υλικά στο τιμολόγιο Α.Τ. 381,  στη σελ. 33. 
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 Αλλαγή περιγραφής και των τιμών μονάδας εργολαβικών 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 

Τιμή μονάδας εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

382 Σ-1    Τ-23 Διακλάδωση γραμμής, από ικρίωμα (μαζί με τον 
εξοπλισμό του ικριώματος). Τεμ. 447,84 743,20 

383 Σ-1    Τ-25 Ευθυγραμμία ή μικρή γωνία σε ξύλινο βραχίονα με 
ασφαλειοαποζεύκτες, σε εγκάρσιο ικρίωμα. Τεμ. 281,18 532,36 

384 Σ-1    Τ-25Ι Τερματισμός σε ξύλινους βραχίονες με 
ασφαλειοαποζεύκτες, σε εγκάρσιο ικρίωμα. Τεμ. 277,14 531,41 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στο τιμολόγιο Α.Τ. 385  στη σελ. 33. 

 

 Αλλαγή περιγραφής και διαγραφή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στο Α.Τ. 387 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 
Μ

ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

386 Σ-1    ΖΥΓ-ΜΤ Τοποθέτηση ζυγών Μ.Τ. (κιθάρας) σε ικρίωμα. Τιμή για τους 
τρεις αγωγούς. (Δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των 
μονωτήρων πορσελάνης μαζί με τα στηρίγματά τους ή 
συνθετικών). Τεμ. 13,22  

387 Σ-1    ΖΥΓ-ΧΤ Τοποθέτηση ζυγών Χ.Τ. (κιθάρας) σε ικρίωμα. Τιμή για 
καθένα αγωγό. (Περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των δύο 
συνθετικών μονωτήρων ή πορσελάνης μαζί με τα στηρίγματά 
τους). Τεμ. 11,01  

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ) 

Αλλαγή των τιμών μονάδας εργολαβικών στα τιμολόγια Α.Τ. 388 έως και Α.Τ. 389  στη σελ. 34. 
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 Προσθήκη άρθρων 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

390 Σ-1    Τ-9W Τερματισμός σε ξύλινους βραχίονες χωρίς 
ασφαλειοαποζεύκτες, σε εγκάρσιο ικρίωμα. Τεμ 242,27 492,47 

391 Σ-1    Τ-9ΕW Τερματισμός σε ξύλινους βραχίονες χωρίς 
ασφαλειοαποζεύκτες, σε εγκάρσιο ικρίωμα (κατασκευή 
ενισχυμένη). Τεμ 345,06 764,75 

392 Σ-1    Τ-25ΙW Τερματισμός σε ξύλινους βραχίονες χωρίς 
ασφαλειοαποζεύκτες, σε εγκάρσιο ικρίωμα. Τεμ. 222,08 479,48 

 

 Προσθήκη παρατήρησης σελ. 34. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.10 
 
α. Οι τιμές μονάδας είναι οι ίδιες, ανεξάρτητα από τον τύπο των μονωτήρων που χρησιμοποιούνται (πορσελάνης, συνθετικοί 

κ.λπ.).  
 
β. Οι τιμές μονάδας των εργασιών αριθ. 385, 386 και 387 του παρόντος τιμολογίου ισχύουν και σε περίπτωση εκτέλεσης αυτών σε 

ικριώματα που είναι κατασκευασμένα με στύλους από σκυρόδεμα (Υποκεφ. Α.11). 

 

 Αλλαγή στο κείμενο της παραγράφου στη σελ. 35. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

11.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών Τ, σε συνδυασμό με τα περί τιμών αναγραφόμενα στη σελίδα τέσσερα (4) του παρόντος 
τιμολογίου, περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι εργασίες, που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση καθεμιάς κατασκευής, όπως αυτή 
εμφανίζεται στο Εγχειρίδιο των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής και τις ισχύουσες Οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της 
βραχυκύκλωσης των μεταλλικών μερών του εξοπλισμού, της κατασκευής κιθάρας και κατεβατών, καθώς και των προσδέσεων των 
αγωγών κατεβατών και κιθάρας επί των μονωτήρων ΜΤ (πορσελάνης ή συνθετικών) του Υ/Σ, εκτός από την τοποθέτηση της συσκευής 
του Μ/Σ, την εγκατάσταση και σύνδεση του κιβωτίου ασφαλειών Χ.Τ., καθώς και τις γειώσεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου 
ιδιαίτερα αναφέρεται. 

 

 Αλλαγή περιγραφής και τιμών μονάδας εργολαβικών  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
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Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
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Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

401 Σ-1    Τ-111 Υποσταθμός με κατασκευή ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας με 
ασφαλειοαποζεύκτες. Τεμ. 385,44 1.078,28 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) 

Αλλαγή των τιμών μονάδας εργολαβικών στο τιμολόγιο Α.Τ. 402  στη σελ. 35. 

 

 Αλλαγή περιγραφής και τιμών μονάδας εργολαβικών  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
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Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
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η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

403 Σ-1    Τ-123 Υποσταθμός σε ικρίωμα τέρματος σε διακλάδωση γραμμής 
με ασφαλειοαποζεύκτες. Τεμ. 515,74 1.453,22 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) 

Αλλαγή των τιμών μονάδας εργολαβικών στα τιμολόγια Α.Τ. 404 έως και Α.Τ. 406  στη σελ. 35. 

 

 

 Προσθήκη άρθρων 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

407 Σ-1 Τ-105 Υποσταθμός με κατασκευή τέρματος με ασφαλειοαποζεύκτες. Τεμ. 150,96 366,81 

408 Σ-1 Τ-105A Υποσταθμός με κατασκευή τέρματος με ασφαλειοαποζεύκτες. Τεμ. 195,77 475,19 

409 Σ-1 Τ-105W Υποσταθμός με κατασκευή τέρματος χωρίς 
ασφαλειοαποζεύκτες. Τεμ. 126,04 367,24 

410 Σ-1 Τ-105WA Υποσταθμός με κατασκευή τέρματος χωρίς 
ασφαλειοαποζεύκτες. Τεμ. 123,58 364,78 

411 Σ-1 Τ-107 Υποσταθμός με κατασκευή ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας με 
ασφαλειοαποζεύκτες. Τεμ. 166,01 381,24 
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412 Σ-1 Τ-117W Υποσταθμός σε ικρίωμα τέρματος χωρίς ασφαλειοαποζεύκτες. Τεμ. 412,97 1.030,78 

413 Σ-1    Τ-127W Υποσταθμός σε εγκάρσιο ικρίωμα τέρματος χωρίς 
ασφαλειοαποζεύκτες. Τεμ. 310,19 808,39 

 

 

 Αλλαγή στο κείμενο της παραγράφου στη σελ. 36. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ U ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ 

 

12.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ U ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ 
 

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών U του παρόντος Υποκεφαλαίου, σε συνδυασμό με τα περί τιμών αναγραφόμενα στη σελίδα 

τέσσερα (4) του παρόντος τιμολογίου, περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι εργασίες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση καθεμιάς 

κατασκευής, όπως αυτή εμφανίζεται στο Εγχειρίδιο των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής και τις ισχύουσες Οδηγίες, 

συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής κιθάρας και κατεβατών, καθώς και των προσδέσεων των αγωγών κατεβατών και κιθάρας επί 

των μονωτήρων ΜΤ (πορσελάνης ή συνθετικών) του Υ/Σ, εκτός από την τοποθέτηση του υπογείου καλωδίου (και των ακροκιβωτίων 

του, όποτε αυτά χρησιμοποιούνται) στο στύλο. Δεν περιλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση των γειώσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 

όπου ιδιαίτερα αναφέρεται. 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ U ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 421 έως και Α.Τ. 423  στη σελ. 36. 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ U ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ) 

Αλλαγή των τιμών μονάδας εργολαβικών στα τιμολόγια Α.Τ. 424 έως και Α.Τ. 425  στη σελ. 36. 

 

 Αλλαγή στο κείμενο της παραγράφου στη σελ. 37. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ U ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

 

13.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ U ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών U του παρόντος Υποκεφαλαίου, σε συνδυασμό με τα περί τιμών αναγραφόμενα στη σελίδα 
τέσσερα (4) του παρόντος τιμολογίου, περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι εργασίες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση καθεμιάς 
κατασκευής, όπως αυτή εμφανίζεται στο Εγχειρίδιο των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής και τις ισχύουσες Οδηγίες, 
συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής κιθάρας και κατεβατών, καθώς και των προσδέσεων των αγωγών κατεβατών και κιθάρας επί 
των μονωτήρων ΜΤ (πορσελάνης ή συνθετικών) του Υ/Σ, εκτός από την τοποθέτηση του υπογείου καλωδίου (και των ακροκιβωτίων 
του, όποτε αυτά χρησιμοποιούνται) σε στύλο. 
Δεν περιλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση των γειώσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ιδιαίτερα αναφέρεται. 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ U ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 441 έως και Α.Τ. 447  στις σελ. 37 - 38. 
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 Αλλαγή ΣΕΠΔ και περιγραφής 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ U ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

449 Σ-1 ΣΥΝΔ-ΜΤ-COMP Ηλεκτρική σύνδεση μετασχηματιστή 20/0,4 kV, 630 
KVA, με τον πίνακα προστασίας του μετασχηματιστή 
συγκροτήματος Μ.Τ. με τρία μονοπολικά καλώδια Μ.Τ. 
Al 1X50 mm2 σε Συνεπτυγμένο Υπαίθριο Υποσταθμό 
ΜΤ/ΧΤ. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι εργασίες 
κατασκευής των ακροκιβωτίων Μ.Τ. στο μετασχηματιστή 
και η σύνδεση των γειώσεων. Τεμ. 126,65  

450 Σ-1 ΣΥΝΔ-ΧΤ-COMP Ηλεκτρική σύνδεση μετασχηματιστή Διανομής 20/0,4 
KV, 630 kVA, με τον γενικό διακόπτη φορτίου 
σφαλειοκιβωτίου ΧΤ υποσταθμού, με επτά μονοπολικά 
καλώδια ΧΤ. Cu ΒΝ 1X300 mm2 σε Συνεπτυγμένο 
Υπαίθριο Υποσταθμό Μ.Τ/Χ.Τ. Τεμ. 97,28  

 

 

 Αλλαγή στις παρατηρήσεις της σελ. 39. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ U ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α.10, Α.11, Α.12 και Α.13 
 
α. Η τιμή αριθ. τιμολογίου 447, ισχύει για κατασκευές Τ ή U, είτε σε ξύλινους στύλους, είτε σε στύλους από οπλισμένο 

σκυρόδεμα (Υποκεφάλαια Α.10, Α.11, Α.12 και Α.13 του παρόντος Τιμολογίου). 
 
β. Για τις εκσκαφές διαμόρφωσης των χώρων εγκατάστασης των συνεπτυγμένων Υ/Σ Μ.Τ./Χ.Τ., την προμήθεια σκύρων και 

διαστρωμάτωση αυτών, ισχύουν οι τιμές του Κεφαλαίου Ζ του ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου (Αρ. Τιμ. 1201, 1202, 
1204). 
Για τη φόρτωση, τη μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής, ισχύουν οι τιμές 2026 και 2027 του Κεφαλαίου Α του 
ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου. 
Για την τοποθέτηση της άμμου λατομείου ισχύει η τιμή 2014 του Κεφαλαίου Α του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου. 

 
γ. Για την τοποθέτηση των Μ/Σ, ισχύουν οι τιμές του Κεφαλαίου Ε του ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου για εγκατάσταση Μ/Σ 

στο έδαφος.  
Το άνοιγμα και το κλείσιμο του καλύμματος του συνεπτυγμένου υπαίθριου Υ/Σ Μ.Τ./Χ.Τ. δεν αποζημιώνεται ιδιαιτέρως. 
 

δ. Για την ηλεκτρική σύνδεση των Μ/Σ ισχύουν οι τιμές των αριθ. τιμολογίου 449 και 450. 
 
ε. Οι απαιτούμενοι συνδετήρες να επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
στ. Οι τιμές μονάδας είναι οι ίδιες, ανεξάρτητα από τον τύπο των μονωτήρων που χρησιμοποιούνται (πορσελάνης, συνθετικοί 

κ.λπ.). 
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ζ. Σε περίπτωση κατασκευής των εξοπλισμών Τ ή U με χαλύβδινους βραχίονες πάνω σε ξύλινους στύλους εφαρμόζονται οι 

υπάρχουσες τιμές των Υποκεφαλαίων Α.10 ή Α.12 (Κατασκευές Τ ή U πάνω σε ξύλινους στύλους). Η απαιτούμενη 
διαφοροποίηση των υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ κατά την τοποθέτηση (χαλύβδινοι βραχίονες, εντατήρες τέρματος, ελάσματα 
επιμηκύνσεως ΧΤ) να επιμετρείται ιδιαιτέρως. 

 

 Αλλαγή τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χ.Τ. ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΞΥΛΙΝΟΥΣ Ή ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

461 Σ-1    S-13Ι Μεταλλικό προεξέχον πλαίσιο μήκους 1,00 m έως και 1,50 
m πάνω σε στύλο. Τεμ. 13,95 96,75 

 

 Αλλαγή τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χ.Τ. ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΞΥΛΙΝΟΥΣ Ή ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

463 Σ-1   S-13ΙΙ Μεταλλικό προεξέχον πλαίσιο μήκους 0,25 m έως και 0,80 
m  πάνω σε στύλο. Τεμ. 10,65 67,34 

 

 Αλλαγή τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χ.Τ. ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΞΥΛΙΝΟΥΣ Ή ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

465 Σ-1    S-13ΙΙΙ Μεταλλικό προεξέχον πλαίσιο πάνω σε στύλο για στήριξη 
συνεστραμμένου καλωδίου. Τεμ. 7,34 33,72 

466 Σ-1    S-113Ι Μεταλλικό προεξέχον πλαίσιο μήκους 1,00 m έως και 1,50 
m πάνω σε στύλο από οπλισμένο σκυρόδεμα παλιάς  
τυποποίησης. Τεμ. 17,25 110,88 

467 Σ-1    S-113ΑΙ Ομοίως όπως παραπάνω. Τεμ. 20,56 124,54 

468 Σ-1    S-113ΙΙ Μεταλλικό προεξέχον πλαίσιο μήκους 0,25 m έως και 0,80 
m πάνω σε στύλο από οπλισμένο σκυρόδεμα παλιάς 
τυποποίησης. Τεμ. 13,95 81,48 
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469 Σ-1    S-113ΑΙΙ Ομοίως όπως παραπάνω. Τεμ. 17,25 95,12 

470 Σ-1    S-113ΙΙΙ Μεταλλικό προεξέχον πλαίσιο πάνω σε στύλο από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, παλιάς τυποποίησης, για στήριξη 
συνεστραμμένου καλωδίου. Τεμ. 11,01 48,22 

471 Σ-1    S-113ΑΙΙΙ Ομοίως όπως παραπάνω. Τεμ. 14,32 61,88 

472 Σ-1    ΠΡS13 Τοποθέτηση προέκτασης πλαισίου. (Κατασκευή Α-17.160). Τεμ. 5,87 22,61 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14   (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χ.Τ. ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΞΥΛΙΝΟΥΣ Ή ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 473 έως και Α.Τ. 477  στις σελ. 40 - 41. 

 

 Αλλαγή τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χ.Τ. ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΞΥΛΙΝΟΥΣ Ή ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

478 Σ-1   ΠΕΡΙΛ Τοποθέτηση ή αντικατάσταση περιλαιμίου σύσφιξης 
(κολάρου). Η τιμή αυτή αφορά μόνο σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες παρίσταται ανάγκη χρησιμοποίησης περιλαιμίων, για 
τη στήριξη πλαισίων ή σιδηροδοκών, πέραν εκείνων που 
προβλέπουν οι Τυποποιημένες Κατασκευές Διανομής, καθώς 
και σε μεμονωμένες περιπτώσεις τοποθέτησής τους. Τεμ. 3,30 17,29 

 

 Αλλαγή ΣΕΠΔ (διαγραφή) 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χ.Τ. ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΞΥΛΙΝΟΥΣ Ή ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

481 - ΟΠΗ Διάνοιξη τρύπας σε μεταλλικό προεξέχον πλαίσιο ή 
σιδηροδοκό. 
Σημείωση:  
Με την ίδια τιμή αποζημιώνεται και η διάνοιξη τρύπας σε 
σιδηροκατασκευές εξαρτημάτων Μ.Τ. Τεμ. 3,30  

 

 Αλλαγή τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χ.Τ. ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΞΥΛΙΝΟΥΣ Ή ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
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Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

482 Σ-1 S13-S13 Τοποθέτηση μεταλλικού προεξέχοντος πλαισίου πάνω σε 
άλλο, το οποίο είτε προϋπάρχει είτε εγκαθίσταται συγχρόνως.  
Σημείωση: 
Στην περίπτωση που τα δύο πλαίσια εγκαθίστανται 
συγχρόνως, τότε θα επιμετρηθεί μόνο το παρόν τιμολόγιο και 
επιπλέον το εξωτερικό πλαίσιο από το "ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ" του 
Τιμολογίου Τεμ. 19,09 73,85 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   (ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 517 έως και Α.Τ. 518, καθώς και Α.Τ. 521 έως και Α.Τ. 

525 στις σελ. 43 - 44. 

 

 Αλλαγή ΣΕΠΔ και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

526 Σ-1 ΑΤAAAC185 Τερματισμός με σφιγκτήρες συμπιέσεως 3 Αγωγών 
AAAC, πραγματικής διατομής 185 mm2. Τεμ. 89,94 96,54 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   (ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 527 έως και Α.Τ. 530, καθώς και Α.Τ. 532 έως και Α.Τ. 

534 στις σελ. 44 - 45. 

 

 Αλλαγή ΣΕΠΔ, τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά και προσθήκη στο κείμενο της σημείωσης 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 

Τιμή μονάδας εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ υλικά             
(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

538 Σ-1 ΔΙΕΥ-Ε1-2 Διευθέτηση ήδη τοποθετημένων αγωγών Μ.Τ. 
οποιασδήποτε διατομής σε κατασκευή ενός 
μονωτήρα (αρ.τιμ. 533) και επαναπρόσδεσή τους 
σε κατασκευή δύο μονωτήρων.   Τεμ.   52,86 60,48 
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 Σημείωση: 
Στις παραπάνω εργασίες διευθέτησης αγωγών Μ.Τ. (ή αγωγού γης), αποζημιώνεται 
ξεχωριστά και η εργασία συνένωσης των αγωγών, όταν απαιτείται βράχυνση ή επιμήκυνση 
αυτών, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση για το τμήμα των αγωγών που τοποθετούνται ή 
εκτοποθετούνται. Σε περίπτωση που η συνένωση πραγματοποιείται με συμπίεση (αγωγοί 
μεγάλης διατομής), χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες τιμές μονάδας (αριθ. Τιμολογίου 530, 
531 και 532).  
Σε περίπτωση αγωγών μικρής διατομής που η συνένωση πραγματοποιείται με σύσφιξη (ή με 
συμπίεση, προκειμένου για αγωγούς ΑΑΑC 35 mm2 και 70 mm2), χρησιμοποιείται η 
παρακάτω τιμή, με αριθμό τιμολογίου 539. 
Σε περίπτωση επιμήκυνσης των αγωγών μεγαλύτερης των 10 μέτρων, η τοποθέτηση των 
αγωγών θα αποζημιώνεται ιδιαιτέρως. Η εκτοποθέτηση των αγωγών καθώς και η τοποθέτηση 
των αγωγών σε περίπτωση επιμήκυνσης έως 10 μέτρα δεν αποζημιώνεται ιδιαιτέρως.  

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   (ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 539 στη σελ. 46. 

 Αλλαγή ΣΕΠΔ  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

540 Σ-1 ΕΑ-16/50-AC Μετατροπή από ευθυγραμμία σε απλό τερματισμό γραμμής 
Μ.Τ. από τρεις αγωγούς ACSR με διατομή από 16 mm2 έως και 
50 mm2. Τεμ. 66,44  

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   (ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 541 στη σελ. 47. 

 

 Αλλαγή ΣΕΠΔ και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά (στο Α.Τ. 543) 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

542 Σ-1 ΕΑ-35/70-ΑΑ Μετατροπή από ευθυγραμμία σε απλό τερματισμό γραμμής 
Μ.Τ. από τρεις αγωγούς AAAC με πραγματική διατομή 35 
mm2 και 70 mm2. Τεμ. 66,44  

543 Σ-1 ΕΑ-185-ΑΑ Μετατροπή από ευθυγραμμία σε απλό τερματισμό γραμμής 
Μ.Τ. από τρεις αγωγούς AAAC με πραγματική διατομή 185 
mm2. Τεμ. 135,46 142,06 
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 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   (ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ) και Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  (ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ)  

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 544 έως και Α.Τ. 561, Α.Τ. 614 έως και Α.Τ.  615, Α.Τ. 617 

έως και Α.Τ. 619, στο Α.Τ. 620 διαγραφή της τιμής, αντίστοιχα στις σελ. 47 – 49 και 51 - 52. 

 

 Αλλαγή τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

621 Σ-1 ΣΤ-ΕΠΙΜ Τοποθέτηση ζεύγους προέκτασης (στελεχών επιμήκυνσης) 
στηριγμάτων Χ.Τ. σε ήδη τοποθετημένο στήριγμα (ανεξάρτητα  
ευθυγραμμίας, γωνίας ή τέρματος). Τεμ. 1,10 3,54 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   (ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στο τιμολόγιο Α.Τ. 622 στη σελ. 52. 

 

 

 

 

 Αλλαγή περιγραφής 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

623 Σ-1    ΓΕΦΥΡ Κατασκευή γεφύρωσης αγωγών Χ.Τ. οποιασδήποτε διατομής 
σε υπάρχον δίκτυο και μόνο.  
Η κατασκευή και αφαίρεση γεφυρών σε νέα δίκτυα δεν 
αποζημιώνονται ιδιαίτερα. Τεμ. 3,30  

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  (ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 624 έως και Α.Τ. 636, Α.Τ. 639 έως και Α.Τ. 654, Α.Τ. 656 

στις σελ. 52 - 54. 
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 Αλλαγή στο κείμενο με τις σημειώσεις στη σελ. 54 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ υλικά             
(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

 Σημειώσεις: 
α.  Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν την εργασία τοποθέτησης ή εκτοποθέτησης 

στηριγμάτων ή στελεχών επιμήκυνσης ή μονωτήρων Χ.Τ. ή σιδηροδοκών. 

β. Οι ίδιες, όπως παραπάνω (αριθ. 626 έως και 657), τιμές μονάδας ισχύουν και για τις 
μετατροπές των αντιστοίχων κατασκευών SΑ. 

γ. Οι τιμές με αριθμούς Τιμολογίου 627, 631, 635, 637, 638, 639, 655 και 657 δεν  
περιλαμβάνουν την εργασία τοποθέτησης του νέου ή αποξήλωσης του παλαιού αγωγού. 

δ. Στις παραπάνω εργασίες διευθέτησης (με αριθμό τιμολογίου από 624 έως και 657) 
αποζημιώνεται ξεχωριστά και η εργασία συνένωσης των αγωγών. Σε περίπτωση 
επιμήκυνσης των αγωγών μεγαλύτερης των 10 μέτρων, η τοποθέτηση των αγωγών θα 
αποζημιώνεται ιδιαιτέρως. Η εκτοποθέτηση των αγωγών καθώς και η τοποθέτηση των 
αγωγών σε περίπτωση επιμήκυνσης έως 10 μέτρα δεν αποζημιώνεται ιδιαιτέρως. 

 

  

 

 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  (ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στο τιμολόγιο Α.Τ. 658 στη σελ. 54. 

 

 Αλλαγή ΣΕΠΔ και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
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Μ
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η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

661 Σ-1 ΔΙΕΥΘ-ΠΑΚΑ Ομοίως όπως παραπάνω (αριθ. τιμολ. 659), αλλά όταν 
απαιτείται επιμήκυνση και στήριξη ή τοποθέτηση του 
καλωδίου πάνω σε τοίχο ή στύλο ανεξάρτητα από το 
μήκος του και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
επιβλέψεως (κιβώτιο διακλάδωσης επί τοίχου κ.λπ.). Τεμ. 40,01 56,94 

662 Σ-1 ΔΙΕΥΘ-ΧΙΤ Διευθέτηση, όπως παραπάνω (αριθ. τιμ. 659), αλλά 
όταν απαιτείται επιμήκυνση του καλωδίου με χρήση 
χιτωνίων συμπίεσης, τεμαχίων θερμοσυστελλόμενου 
σωλήνα κ.λπ. Τεμ. 12,85 19,99 
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 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  (ΕΝΑΕΡΙΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΤ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 708 έως και Α.Τ. 710 στις σελ. 56 - 57. 

 Αλλαγή στις παρατηρήσεις της σελ. 57. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΤ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.3: 
 
α. Σε περίπτωση τοποθέτησης συνεστραμμένου καλωδίου Μ.Τ. θωρακισμένου τύπου, σε στύλο (υπογείωση καλωδίου), 

λαμβάνεται η τιμή με αριθμό τιμολογίου 2073. 
 
β. Οι απαιτούμενοι συνδετήρες να επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ.  Τα υλικά Α.Τ. 3320 (ΚΥ 4320008447) και Α.Τ. 3321 (ΚΥ 4320008459) με τα οποία γίνεται η στεγανοποίηση του θωρακισμένου 

ΣΚ Μ.Τ. επί του στροφείου, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως. Η εργασία της στεγανοποίησης δεν αποζημιώνεται ιδιαιτέρως. 
 
δ. Στις παραπάνω τιμές διευθετήσεων ΣΚ ΜΤ περιλαμβάνεται και η εργασία μετατόπισης του συνδέσμου ευθυγραμμίας ή 

διακλάδωσης. 

 

 Αλλαγή τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

757 Σ-1    ΣΑ-ΣΚ Ανάρτηση σε στήριγμα με σφιγκτήρα αναρτήσεως  
συνεστραμμένων καλωδίων 3Χ35+54,6+25 mm2 ή 
3Χ70+54,6+25 mm2. Τεμ.  3,67 4,06 

758 Σ-1    ΣΑ-ΣΚ120 Ανάρτηση σε στήριγμα με σφιγκτήρα αναρτήσεως  
συνεστραμμένων καλωδίων 4Χ 120+25 mm2. Τεμ.  4,77 5,16 

759 Σ-1    ΣΜ-ΣΚ Πρόσδεση συνεστραμμένων καλωδίων οποιασδήποτε 
διατομής σε στήριγμα με μονωτήρα Χ.Τ. γυμνών αγωγών. Τεμ.  6,97 10,08 

760 Σ-1    ΣΤ-ΣΚ Τερματισμός σε σφιγκτήρα τέρματος συνεστραμμένων   
καλωδίων 3Χ35+54,6+25 mm2 ή 3Χ70+54,6+25 mm2. Τεμ.  4,41 7,35 

761 Σ-1    ΣΤ-ΣΚ120 Τερματισμός σε σφιγκτήρα τέρματος συνεστραμμένων   
καλωδίων 4Χ 120+25 mm2.   Τεμ.  5,87 8,81 

762 Σ-1    ΣΑT-ΣΚ Πρόσδεση συνεστραμμένων καλωδίων οποιασδήποτε 
διατομής σε στήριγμα ατάνυστου καλωδίου σε στύλο ή 
τοίχο. Τεμ. 1,84 1,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξοπλισμός στύλων 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 
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763 Σ-1 ΣΑ-ΣΤ Τοποθέτηση στηρίγματος μαζί με σφιγκτήρα αναρτήσεως  
συνεστραμμένων καλωδίων οποιασδήποτε διατομής, επί 
στύλου. Τεμ. 2,20 15,86 

764 Σ-1    ΣΦ-ΤΣ Τοποθέτηση σφιγκτήρα τέρματος, συνεστραμμένου 
καλωδίου οποιασδήποτε διατομής επί στύλου. Τεμ. 2,20 21,16 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  (ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) 

1. Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 765 έως και Α.Τ. 766 στη σελ. 59. 

2. Αλλαγή της επικεφαλίδας σε «Συνδέσεις – Συνενώσεις - Διευθετήσεις Χ.Τ.» στη σελ. 60. 

3. Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 767 έως και 768  στη σελ. 60. 

4. Αλλαγή της επικεφαλίδας «Διευθετήσεις - Μετατροπές Χ.Τ.» στη σελ. 60. 

5. Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 771 έως και 774 στις σελ. 60 - 61. 

 

 Αλλαγή στο κείμενο με τις σημειώσεις στη σελ. 61.  

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ υλικά             
(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

 
 

Σημειώσεις: 
 

α. Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν την εργασία τοποθέτησης ή εκτοποθέτησης των 
στηριγμάτων των καλωδίων (αναρτήσεως, τέρματος κ.λπ.). 

β. Οι τιμές με αριθμούς Τιμολογίου 771,772 και 774 δεν περιλαμβάνουν την εργασία 
τοποθέτησης του νέου ή αποξήλωσης του παλαιού καλωδίου. 

γ.   Στις παραπάνω εργασίες διευθέτησης (με αρ. τιμ. 769 έως και 774) αποζημιώνεται 
ξεχωριστά και η εργασία συνένωσης των καλωδίων. Σε περίπτωση επιμήκυνσης των 
αγωγών μεγαλύτερης των 10 μέτρων, η τοποθέτηση των αγωγών θα αποζημιώνεται 
ιδιαιτέρως. Η εκτοποθέτηση των αγωγών καθώς και η τοποθέτηση των αγωγών σε 
περίπτωση επιμήκυνσης έως 10 μέτρα δεν αποζημιώνεται ιδιαιτέρως. 

 

 

 

 Αλλαγή ΣΕΠΔ και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ υλικά             
(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

776 Σ-1 ΔΠΣΚΕ Ομοίως όπως παραπάνω αλλά όταν απαιτείται 
επιμήκυνση και στήριξη ή τοποθέτηση του καλωδίου 
πάνω σε τοίχο ή στύλο ανεξάρτητα από το μήκος του και 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης (κιβώτιο Τεμ.  44,05 48,37 
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διακλάδωσης επί τοίχου κ.λπ.). 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  (ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στο τιμολόγιο Α.Τ. 777 στη σελ. 62. 

 

 Αλλαγή στις παρατηρήσεις γ, δ και ε της σελ. 63. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

«… 
γ. Για τις τιμές μονάδας αριθ. 524, 526, 530, 531, 532, 562, 705,706, 707, 708, 709, 710, 767, 768, 779 δεν εφαρμόζονται τα 

ποσοστά που προβλέπονται από το Υποκεφάλαιο Α.1 του ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του παρόντος Τιμολογίου, λόγω 
εκτοποθέτησης ή μετατόπισης. 

 
δ. Οι παροχές οι οποίες υφίστανται διευθέτηση (τιμές Τιμ. αριθ. 659, 660, 661, 662, 775, 776, 777 και 778) προσαρμόζονται προς 

τη σχετική τυποποίηση που ισχύει κατά το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας. 
 
ε. Οι τιμές τοποθέτησης των αγωγών Al, ACSR και AAAC, τόσο στη Μέση όσο και στη Χαμηλή Τάση, είναι ανεξάρτητες της 

ύπαρξης ή όχι εσωτερικής ή εξωτερικής επένδυσης γράσου. 
 
…» 
 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 801 έως και Α.Τ. 812,  Α.Τ. 815 έως και Α.Τ. 829 στις σελ. 

65 - 68. 

 

 
 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 851 έως και Α.Τ.858, καθώς Α.Τ. 860 έως και Α.Τ. 866, 

στις σελ. 69 - 70. 

 
 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΝ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 901 έως και Α.Τ.  905 στη σελ.  71. 

 Αλλαγή της λέξης «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» σε «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ» της σελ. 73. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΝ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.3: 
 
Η σύνδεση του αγωγού γείωσης με το εναέριο δίκτυο από συνεστραμμένα καλώδια (FA-31 ΣΔ)  
αποζημιώνεται με την τιμή Αρ. Τιμ. 911 (FA-31Ι ΣΔ). 
 

 

 Αλλαγή ΣΕΠΔ και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ  

 

Αριθμός 
Τιμολο-   
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ς
 

Τιμή μονάδας 
εργολαβικών 
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γίου ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

951 Σ-1    S-17 07 Συναρμολόγηση, εγκατάσταση σε στύλο και σύνδεση με το 
δίκτυο, φωτιστικού σώματος με μήκος 0,70 ή 0,60 m. Τεμ. 21,29 33,42 

952 Σ-2    SA-17 07 Ομοίως όπως παραπάνω. Τεμ. 21,29  

953 Σ-1    S-117 07 Ομοίως όπως παραπάνω. Τεμ. 21,29 64,14 

954 Σ-1    S-17 1 Συναρμολόγηση, εγκατάσταση σε στύλο και σύνδεση με το 
δίκτυο, φωτιστικού σώματος με μήκος 1,00 m. Τεμ. 22,39 34,52 

955 Σ-2    SA-17 1 Ομοίως όπως παραπάνω. Τεμ. 22,39  

956 Σ-1    S-117 1 Ομοίως όπως παραπάνω. Τεμ. 22,39 65,24 

957 Σ-1    S-17 3 Συναρμολόγηση, εγκατάσταση σε στύλο και σύνδεση με το 
δίκτυο, φωτιστικού σώματος με μήκος 3,00 m. Τεμ. 24,23 36,36 

958 Σ-1    S-117 3 Ομοίως όπως παραπάνω. Τεμ. 24,23 67,08 

959 Σ-1    S-17Υ Συναρμολόγηση, εγκατάσταση σε στύλο και σύνδεση με το 
δίκτυο, φωτιστικού σώματος ατμών υδραργύρου (Σχέδιο 
29909) ή νατρίου. Τεμ. 26,80 41,34 

960 Σ-1    S-117Υ Ομοίως όπως παραπάνω. Τεμ. 26,80 43,76 

961 Σ-1    S-21Τ 07 Συναρμολόγηση, εγκατάσταση σε τοίχο και σύνδεση με το 
επιτοίχιο δίκτυο, φωτιστικού σώματος με μήκος 0,70 ή 0,60 
m. Τεμ. 24,23 25,63 

962 Σ-2    SA-21Τ 07 Ομοίως όπως παραπάνω. Τεμ. 24,23  

963 Σ-1    S-21Τ 1 Συναρμολόγηση, εγκατάσταση σε τοίχο και σύνδεση με το  
επιτοίχιο δίκτυο, φωτιστικού σώματος με μήκος 1,00 m. Τεμ. 24,96 26,36 

964 Σ-2    SΑ-21Τ 1 Ομοίως όπως παραπάνω. Τεμ. 24,96  

965 Σ-1    S-21Τ 3 Συναρμολόγηση, εγκατάσταση σε τοίχο και σύνδεση με το 
επιτοίχιο δίκτυο, φωτιστικού σώματος με μήκος 3,00 m. Τεμ. 27,16 28,56 

966 Σ-1    S-21YT Συναρμολόγηση, εγκατάσταση σε τοίχο και σύνδεση με το 
επιτοίχιο δίκτυο φωτιστικού σώματος ατμών υδραργύρου ή 
νατρίου. Τεμ. 30,10 31,73 

 

 Αλλαγή μορφοποίησης περιγραφής  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ  

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
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Π
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Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
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η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

971 Σ-1    S-17ΚΜΧ Κατασκευή παροχής Δημοτικού Φωτισμού σε στύλο. Η 
εργασία περιλαμβάνει: 
- Τοποθέτηση τριφασικού κιβωτίου μετρητή με ασφάλεια 

και τις απαιτούμενες εσωτερικές καλωδιώσεις. 
- Τοποθέτηση χαλυβδοσωλήνα στο στύλο. Τεμ. 67,08  
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- Τοποθέτηση του συγκεντρικού καλωδίου παροχής 
εντός του σωλήνα και σύνδεση με το δίκτυο και την 
ασφάλεια στο κιβώτιο μετρητή. 

Τα απαιτούμενα υλικά από το ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ να 
επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

 

 Αλλαγή μορφοποίησης περιγραφής  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ  

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

973 Σ-2 ΜS-17ΚΜΧ Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση της παραπάνω 
κατασκευής (αριθμός τιμολογίου 971), σε περίπτωση 
αντικατάστασης ή μετατόπισης στύλου ή και κατάργησής 
του. Ολόκληρη η κατασκευή τοποθετείται σε άλλο 
παρακείμενο νέο ή υπάρχοντα στύλο. Στην εργασία 
περιλαμβάνεται και η τυχόν απαιτουμένη βράχυνση ή 
αντικατάσταση των καλωδίων της παροχής. Τεμ. 60,20  

 

 

 

 Αλλαγή περιγραφής και διαγραφή τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά (μηδενική τιμή) 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ  

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

976 Σ-1 S-17ΣΥΝ Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος ήδη συναρμολογημένου.    
Η εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο ήδη 
συναρμολογημένου φωτιστικού σώματος, αποζημιώνεται με 
ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό της αντίστοιχης τιμής 
για πλήρη τοποθέτηση (αριθ. τιμ. 951 έως και 966). Τεμ. 75%  

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ) 

Διαγραφή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά (μηδενική τιμή) στο τιμολόγιο Α.Τ. 979 στη σελ. 78. 

 

 Αλλαγή του κειμένου της δεύτερης παρατήρησης στη σελ. 79. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: 
«…. 
2. Στις τιμές των εργασιών του παρόντος Κεφαλαίου, περιλαμβάνεται και η εργασία γείωσης των φωτιστικών σωμάτων όπου 

απαιτείται. Οι τιμές των εργασιών που κατασκευάζονται πάνω σε στύλο, είναι ανεξάρτητες της ύπαρξης ή όχι κεντρικού 
αγωγού γείωσης κατά μήκος του στύλου.  

…» 

 

 Αλλαγή στο κείμενο της παραγράφου στη σελ. 80. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ & ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 

 

1.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 

 

Οι παρακάτω τιμές μονάδας, σε συνδυασμό με τα περί τιμών αναγραφόμενα στη σελίδα τέσσερα (4) του παρόντος τιμολογίου, 

περιλαμβάνουν τη μεταφορά, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση του Μ/Σ με τα κατεβατά σύμφωνα με τις Τυποποιημένες 

Κατασκευές Διανομής και τις ισχύουσες οδηγίες. 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 1001 έως και Α.Τ. 1007, Α.Τ. 1016 έως και Α.Τ. 1017 στις 

σελ. 80 - 81. 

 

 

 Αλλαγή στο κείμενο της τελευταίας παραγράφου στη σελ. 82. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ & ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΧΤ 

 

2.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. 

 
Οι παρακάτω τιμές εγκατάστασης κιβωτίων ασφαλειών Χ.Τ., σε συνδυασμό με τα περί τιμών αναγραφόμενα στη σελίδα τέσσερα (4) 
του παρόντος τιμολογίου, περιλαμβάνουν τη μεταφορά και την τοποθέτηση αυτών σε στύλο ή σε ικρίωμα ή στο έδαφος και τη 
σύνδεσή τους με το Μ/Σ. 
Για τα κιβώτια που τοποθετούνται στο έδαφος οι τιμές περιλαμβάνουν επίσης τις εκσκαφές σε οποιοδήποτε έδαφος για την κατασκευή 
της βάσης έδρασης αυτών, καθώς και για τη διάνοιξη χαντακιού για το πέρασμα των καλωδίων από το Μ/Σ προς το κιβώτιο. 
Περιλαμβάνουν ακόμη, την κατασκευή της βάσης έδρασης του κιβωτίου, την επίχωση του χαντακιού που αναφέρεται πιο πάνω, 
καθώς και την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής τα οποία πλεονάζουν. 
Όταν, κατά τις εργασίες εγκατάστασης κιβωτίων ασφαλειών Χ.Τ. και γενικά σε όλες τις εργασίες του παρόντος Υποκεφαλαίου 
απαιτείται επαναφορά πεζοδρομίων κ.λπ., τότε η σχετική αποζημίωση του Αναδόχου υπολογίζεται ιδιαίτερα με τις αντίστοιχες τιμές 
των Υπόγειων Δικτύων (Κεφ. Δ του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ). 
Η εργασία σύνδεσης των κιβωτίων με τις γραμμές αναχώρησης Χ.Τ. αποζημιώνεται με τις ιδιαίτερες τιμές του παρόντος 
Υποκεφαλαίου με εξαίρεση τα κιβώτια μίας (1) αναχώρησης (ΚΑΧΤΙ-Α και ΚΑΧΤΙ-Β) των οποίων οι τιμές περιλαμβάνουν και τη 
σύνδεση αυτή. 
Οι τιμές εγκατάστασης των ασφαλειοκιβωτίων δεν περιλαμβάνουν το βραχίονα στήριξης των καλωδίων. Ο βραχίονας αυτός, εφόσον 
δεν υπάρχει εκ των προτέρων στο ικρίωμα, επιμετρείται ιδιαίτερα. 
 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΧΤ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 1041 έως και Α.Τ. 1057 στις σελ.  82 - 84. 
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 Αλλαγή τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά       

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά      

(Ευρώ) 

1101 Σ-1    ΖΣΕ Τοποθέτηση σε στύλο ζεύγους στελεχών επιμήκυνσης με 
πείρο ή περικοχλίου με άγκιστρο ή στηρίγματος μονωτήρα 
Χ.Τ. με πείρο σε υπάρχοντα ή νέο κοχλία.   
Σημείωση: 
Με την ίδια τιμή αποζημιώνεται και η τοποθέτηση κοχλία και 
περικοχλίου με άγκιστρο σε υπάρχον γωνιακό έλασμα, καθώς 
και η τοποθέτηση μονωτήρα ξύλου σε ξύλινη οικοδομή. Τεμ. 1,32 4,67 

1102 Σ-1    ΑΓΚ-Τ/Γ Τοποθέτηση σε τοίχο διχαλωτού στελέχους με άγκιστρο 
μήκους 10 cm και διαμέτρου 12 mm. ή γωνιακού ελάσματος 
με κοχλία και περικόχλιο με άγκιστρο (S-23E ή S-25E ή S-
27Z). Τεμ. 9,25 11,33 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 1103 έως και Α.Τ. 1114 στις σελ. 88 - 89. 

 Αλλαγή σημείου στίξης στο Α.Τ. 1115. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά       

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά      

(Ευρώ) 

1115 Σ-1    ΣΥΝ-ΓΔ/Μ Σύνδεση συγκεντρικού καλωδίου διπολικού, διατομής 6 ή 16 
mm2, με εναέριο δίκτυο από γυμνούς αγωγούς μαζί με την 
αποφλοίωση του συγκεντρικού καλωδίου καθώς και το 
πατρονάρισμα αυτού με μονωτική ταινία.  
Τιμή για κάθε καλώδιο παροχής. Τεμ. 6,61  

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 1124 έως και Α.Τ. 1127 στη σελ. 90. 

 Αλλαγή σημείωσης σελ. 90  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

 

Σ
Ε

Π

Δ
 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν

ά
δ
α

  

Μ
έτ

ρ

η
σ

η
ς
 

Τιμή μονάδας 
εργολαβικών 
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γίου 
ΧΩΡΙΣ υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

  Σημείωση: 
Με τις παραπάνω τιμές μονάδας αριθ. 1124, 1125, 1126 και 1127, αποζημιώνονται και οι 
εξής εργασίες: 
α. Στήριξη καλωδίου σε στύλο ή σε στυλίσκο παροχής ή σε σιδερένιο πλαίσιο S-13 ή  
    πέρασμα καλωδίου σε υπάρχοντα σωλήνα. 
β. Τοποθέτηση -όπου απαιτείται - χαλυβδοσωλήνα σε τοίχο ή στύλο και πέρασμα του  
    καλωδίου μέσα απ' αυτόν.  

Ο χαλυβδοσωλήνας, υλικό του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, να επιμετρείται ιδιαιτέρως. 

 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στο τιμολόγιο Α.Τ. 1128 στη σελ. 90. 

 

 Αλλαγή περιγραφής και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ υλικά             
(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

1129 Σ-1    ΚΙΒ-1Φ Τοποθέτηση σε τοίχο ή σε στύλο μονοφασικού επιτοίχιου 
κιβωτίου διακλάδωσης εναέριας παροχής, ή μονοφασικού 
κιβωτίου μετρητή ή έξυπνου μετρητή. Στην εργασία 
περιλαμβάνεται και η διάνοιξη των απαιτούμενων οπών, η 
συναρμολόγηση των εξαρτημάτων του (τοποθέτηση 
ασφαλειών ή αυτομάτων μικροδιακοπτών κ.λπ.), η τυχόν 
απαιτούμενη μηχανική σύνδεση με παρακείμενα κιβώτια 
(ακροστόμια, μαστοί, καμπύλες κ.λπ.) καθώς και η 
σφράγιση του κιβωτίου του μετρητή. Τεμ. 10,35 25,85 

1130 Σ-1    ΚΙΒ-3Φ Ομοίως όπως παραπάνω αλλά για τριφασικό κιβώτιο ή 
έξυπνου μετρητή, είτε διακλάδωσης εναέριας παροχής, είτε 
διανομής ή ασφαλειών ή μετρητή. Τεμ. 14,45 40,56 

 

 

 Αλλαγή ΣΕΠΔ  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά       

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά      

(Ευρώ) 
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1139 Σ-2    ΠΑΡ-ΣΜ Παράπλευρη σύνδεση κιβωτίων διανομής ή ασφαλειών ή 
μετρητή. Η εργασία αυτή αναφέρεται σε κιβώτια που 
τοποθετούνται παράπλευρα ή σε απόσταση μέχρι 2 μέτρα 
μεταξύ τους (συγκροτήματα μετρητών σε πολυκατοικίες 
κ.λπ.). Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η κατασκευή 
καλωδίωσης μεταξύ δύο κιβωτίων (διέρχεται ενδεχομένως 
μέσα από ενδιάμεσα κιβώτια) και η εισαγωγή και σύνδεση 
αυτής μέσα στο κιβώτιο διανομής ή ασφαλειών ή μετρητή, 
από το οποίο πρόκειται να γίνει η ρευματοδότηση. (Στην 
τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνεται η εισαγωγή και σύνδεση 
της καλωδίωσης μέσα στο κιβώτιο, το οποίο πρόκειται με τη 
καλωδίωση αυτή να ηλεκτροδοτηθεί). Τιμή μονάδας για 
παράπλευρη σύνδεση κιβωτίου μονοφασικού.                   Τεμ. 2,82  

Σημείωση: 
Με την παραπάνω τιμή αριθ.1139 αποζημιώνεται και η κατασκευή της σχετικής καλωδίωσης για την 
σύνδεση του Δέκτη Ακουστικής Συχνότητας ή του κάθε Ηλεκτρονόμου για χρήση Τ.Α.Σ με τους 
αντίστοιχους μετρητές. (Εισαγωγή και των δύο άκρων της στα αντίστοιχα κιβώτια και απαιτούμενες 
συνδέσεις). 

1140 Σ-2    ΠΑΡ-ΣΤ Ομοίως όπως παραπάνω (αρ. τιμ. 1139) αλλά για 
παράπλευρη σύνδεση τριφασικού κιβωτίου.                 Τεμ. 6,17 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 1143 έως και Α.Τ. 1144 στη σελ. 92. 

 

 Αλλαγή τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά (στα Α.Τ. 1146 και Α.Τ. 1147) 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά       

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά      

(Ευρώ) 

1145 Σ-1    F-35A Τοποθέτηση σε τοίχο διχαλωτού στελέχους με άγκιστρο, 
διαμέτρου 32 mm, για αγκύρωση επιτόνου. Τεμ. 30,39 32,79 

1146 Σ-1    T-MA Τοποθέτηση μονοφασικής ασφάλειας (μικροαυτόματος ή 
βάση ασφαλείας με πώμα) σε υπάρχον μονοφασικό 
κιβώτιο μετρητή. Τεμ. 1,54 3,37 

1147 Σ-1    Τ-TΑ Τοποθέτηση τριφασικής ασφάλειας (μικροαυτόματος ή 3 
βάσεις ασφαλείας με πώμα) σε υπάρχον τριφασικό 
κιβώτιο μετρητή. Τεμ. 2,20 9,24 

 

 Αλλαγή ΣΕΠΔ  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
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Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά       

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά      

(Ευρώ) 

1150 Σ-1 ΜΕΤΡ-1Φ Τοποθέτηση και σύνδεση μονοφασικού μετρητή 
ηλεκτρομηχανικού ή ηλεκτρονικού τύπου, απλού ή διπλού 
τιμολογίου, σε μετρητικές διατάξεις μεμονωμένων ή και 
συστάδων παροχών σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες. Τεμ. 14,54  

 

 Αλλαγή περιγραφής 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά       

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά      

(Ευρώ) 

1160 Σ-1    ΕΚ-ΚΙΒ-3Φ Εκτοποθέτηση από τοίχο ή σε στύλο τριφασικού επιτοίχιου 
κιβωτίου διακλάδωσης εναέριας παροχής, ή τριφασικού κιβωτίου 
μετρητή με κωδικό υλικού διαφορετικό από τους ΚΥ 
4300005108, 4300005157, 4540001539, 4540001801. Τεμ. 7,23  

 

 Αλλαγή στη παρατήρηση γ της σελ. 96 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.2: 
 
α.  Αν οι αποξηλώσεις με τους αριθμούς 1163, 1164 και 1167, 1168 περιλαμβάνουν, εκτός από τις εργασίες που απαριθμούνται 

σ' αυτές και μερικές από εκείνες που αναφέρονται στους αριθμούς 1102, 1129 έως 1130, 1132 έως 1135 ή 1143 έως 1145, οι 
επιπλέον αυτές εργασίες θα τιμολογούνται ιδιαίτερα. 

 
β. Οι τιμές 1163, 1164 και 1167, 1168 περιλαμβάνουν και την εργασία εκτοποθέτησης της κατασκευής με αριθ. 1101, χωρίς 

αυτές να μειώνονται, σε τυχόν περιπτώσεις, όπου η κατασκευή αυτή δεν αποξηλώνεται. 
 
γ. Η Εκτοποθέτηση των εργασιών των τιμολογίων 1154-1157 είναι ποσοστό πενήντα τοις εκατό πάνω στην τιμή τοποθέτησης του 

αντίστοιχου Τιμολογίου, χωρίς την αξία υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. 
 
 
 

 Προσθήκη υποκεφαλαίου και άρθρων 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ 

 

3.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ  
 

Στις παρακάτω τιμές μονάδας, σε συνδυασμό με τα περί τιμών αναγραφόμενα στη σελίδα τέσσερα (4) του παρόντος τιμολογίου 

περιλαμβάνονται οι εργασίες τοποθέτησης κιβωτίων και μονάδων επικοινωνίας (modem) έξυπνων μετρητών, καθώς και ένταξής τους 

στο σύστημα τηλεμέτρησης, όπως αυτές περιγράφονται στις ισχύουσες Οδηγίες και τα τεύχη της Σύμβασης. 
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Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
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Δ
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ς 

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 
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Μ
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σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά       

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά      

(Ευρώ) 

1171 Σ-1 ΜΕΤΡ-ΕΞ-
1Φ 

Τοποθέτηση και σύνδεση μονοφασικού έξυπνου μετρητή σε 
μετρητικές διατάξεις μεμονωμένων ή και συστάδων 
παροχών, τοποθέτηση επικοινωνιακού μέσου (GSM/GPRS 
MODEM) και τοποθέτηση κάρτας SIM, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες οδηγίες. 

Τεμ
. 16,99  

1172 Σ-1 ΜΕΤΡ-ΕΞ-
3Φ 

Τοποθέτηση και σύνδεση τριφασικού έξυπνου μετρητή, σε 
μετρητικές διατάξεις μεμονωμένων ή και συστάδων 
παροχών, τοποθέτηση επικοινωνιακού μέσου (GSM/GPRS 
MODEM) και τοποθέτηση κάρτας SIM, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες οδηγίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες. 

Τεμ
. 24,48  

1173 Σ-2    ΕΝΤ-ΕΞ-
ΜΕΤΡ 

Ένταξη μονοφασικού ή τριφασικού μετρητή στο κέντρο 
τηλεμέτρησης, φωτογράφιση και καταχώρηση σε εφαρμογή 
tablet ή καταγραφή σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας των στοιχείων του μετρητή και της 
κάρτας SIM. 

Τεμ
. 4,89  

1174 Σ-1    ΑΝΤ-
MODEM 

Αντικατάσταση επικοινωνιακού μέσου (GSM/GPRS MODEM) 
και κάρτας SIM, τοποθετημένου σε έξυπνο μονοφασικό ή 
τριφασικό μετρητή. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι 
εργασίες αφαίρεσης και επανατοποθέτησης των καλυμμάτων 
του κιβωτίου του μετρητή και του modem, η επανατοποθέτησή 
τους καθώς και η σφράγισή τους. 

Τεμ
. 4,67  

1175 Σ-1    MOD-S Σύνδεση της θύρας επικοινωνίας έξυπνου μετρητή με modem 
ή με τη θύρα επικοινωνίας παρακείμενου μετρητή. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η κατασκευή καλωδίωσης μεταξύ 
δύο κιβωτίων (διέρχεται ενδεχομένως μέσα από ενδιάμεσα 
κιβώτια),  η εισαγωγή αυτής στο κιβώτιο του κύριου μετρητή 
και στο κιβώτιο του δευτερεύοντος μετρητή και η σύνδεση στις 
θύρες επικοινωνίας. 

Τεμ
. 2,75  

1176 Σ-1    ΕΛ-ΑΠ-
ΒΛΑΒ 

Έλεγχος βλάβης επικοινωνίας μετρητικής διάταξης με έξυπνο 
μετρητή και αποκατάσταση βλάβης με ενδεχόμενη αλλαγή 
modem ή και κάρτας sim, ένταξη στο δίκτυο τηλεμέτρησης και 
σφραγίσεις. 

Τεμ
. 8,50  

1177 Σ-1    ΜΟD-Μ-ΕΞ Προσθήκη και σύνδεση επικοινωνιακού μέσου (GSM/GPRS 
MODEM) σε ήδη εγκατεστημένο έξυπνο μονοφασικό ή 
τριφασικό μετρητή, τοποθέτηση κάρτας SIM και σφραγίσεις 
του καλύματος του modem και του κιβωτίου του μετρητή. Για 
κατασκευή της παραπάνω εργασίας σε χρόνο μεταγενέστερο 
της εγκατάστασης του έξυπνου μετρητή. 

Τεμ
. 4,28  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.3: 
 
Το τηλεφωνικό καλώδιο τύπου J-Y(ST)Y που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των θυρών 
επικοινωνίας να επιμετρείται ιδιαιτέρως. 
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 Αλλαγή στις παρατηρήσεις της σελ. 98 (διαγραφή της αρίθμησης και της ακόλουθης παρατήρησης β της ΔΔ-209 «β. 

Στις εργασίες του παρόντος Κεφαλαίου, δεν  δίνεται η προσαύξηση «Μεµονωµένης και Μικρού Αντικειµένου» 

εντολής έργου (Υ/Κεφάλαιο 4, Κεφάλαιο Β, Τέταρτο Μέρος του Τιµολογίου της Σύµβασης)») 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ  
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: 
 
Οι τιμές του παρόντος Κεφαλαίου (εναερίων παροχών) ισχύουν και για δίκτυα με συγκεντρικά ή πεπλατυσμένα καλώδια, εναέρια ή 
επιτοίχια.  
Για τα πεπλατυσμένα καλώδια λαμβάνονται οι τιμές χωρίς την αξία των υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, των αντίστοιχων συγκεντρικών 
με κριτήριο αντιστοιχίας την πλησιέστερη συνολική διατομή όλων των πόλων του καλωδίου.  
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και περιλαμβάνονται στο ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ, επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

 

 Διαγραφή του τιμολογίου Α.Τ. 1203 (αφορούσε περίπτωση για φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη, προϊόντων 

εκσκαφής, οποιασδήποτε φύσης ,που προέρχονται από τις εργασίες αριθ. 1201 και 1202, σε αποδεκτούς χώρους 

απόθεσης – σελ. 98 της ΔΔ-209) 

 

 Προσθήκη σημείωσης στο σημείο που έγινε διαγραφή του ΑΤ 1203 της ΔΔ-209. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ  
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  

 

Αριθμός 
Τιμολο-   
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ς
 

Τιμή μονάδας 
εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ
) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

 Σημείωση: 

Η Φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη, προϊόντων εκσκαφής, οποιασδήποτε φύσης, που 
προέρχονται από τις εργασίες αριθ. 1201 και 1202, αποζημιώνεται με τις τιμές 2026 και 2027 
του Κεφαλαίου Α του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου. 

 

 

 Αλλαγή στις παρατηρήσεις της σελ. 102 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ  
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: 
 
Διευκρινίζεται ότι στις τιμές του παρόντος Κεφαλαίου, περιλαμβάνεται και η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών, η μεταφορά 
τους στον τόπο των έργων, καθώς και η φόρτωση και εκφόρτωση αυτών. 

 

 Αλλαγή περιγραφής 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΥΛΩΝ ΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Μ.Τ. (6,6-15-20-22 kV) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   
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Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 
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ς
 

Τιμή μονάδας 
εργολαβικών 
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γίου ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

1245 Σ-1    Υ/Σ-12 Τοποθέτηση δύο μαχαιρωτών διακοπτών 
γραμμής.  Συναρμολόγηση και εγκατάσταση δύο 
τριπολικών μαχαιρωτών διακοπτών "Γραμμής" 
πάνω στο πλαίσιο κορυφής του Υ/Σ, με 
εγκατάσταση όλων των σιδηρικών που 
αναφέρονται στη σχετική στήλη του σχεδίου αριθ. 
39129.  
Η εργασία περιλαμβάνει τη στερέωση των 
διακοπτών πάνω στο πλαίσιο κορυφής, μέσω των 
κατάλληλων για το σκοπό αυτό σιδηρικών, 
ανάρτηση των χειριστηρίων και στηριγμάτων των 
αξόνων (βάκτρων) χειρισμού (μάπες) και 
ηλεκτρική σύνδεση των διακοπτών με τα υπόλοιπα 
στοιχεία του κυκλώματος Μ.Τ. του Υ/Σ, μέσω 
γεφυρώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στις 
περιπτώσεις 1(Α και Δ), 2(Α και Δ), 3(Α και Δ), 7, 
11, 12 και 13 του σχεδίου 33497 και των σχετικών 
σχεδίων που αναφέρονται σ' αυτό, αναλόγως 
συνδεσμολογίας κορυφής του συγκεκριμένου Υ/Σ 
Διανομής, μαζί με όλα τα συναφή σιδηρικά 
στήριξης τα οποία φαίνονται στα πιο πάνω σχέδια 
(τεμ. Ε11, Ε12, Ε13), μονωτήρες, γέφυρες και 
υπόλοιπα εξαρτήματα σύνδεσης.  
Επίσης περιλαμβάνεται η γείωση των μεταλλικών 
μερών των διακοπτών, καθώς και των 
χειριστηρίων τους πάνω στο κεντρικό αγωγό 
γείωσης των μεταλλικών του Υ/Σ, με 
επικασσιτερωμένο πολύκλωνο αγωγό και 
κατάλληλους ακροδέκτες που θα συγκολληθούν 
πάνω σ' αυτόν. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η εργασία                        
εκτελεσθεί εκ των υστέρων, ως συμπλήρωμα (ή 
επέκταση) υπάρχοντος Υ/Σ, θα περιληφθούν και οι 
εργασίες τροποποίησης των γεφυρώσεων Μ.Τ. 
που υπάρχουν στην κορυφή του Υ/Σ προς 
συμπλήρωση του ηλεκτρικού κυκλώματος, 
ανάλογα με την εκάστοτε  περίπτωση, βάσει των 
σχεδίων που αναφέρονται πιο πάνω.                        

Τεμ.
  108,66  

 

 Αλλαγή περιγραφής 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ  
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ  

 

«….. 

Η επιμέτρηση της εργασίας (α) γίνεται σε κυβικά μέτρα, σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης, η δε αποζημίωση του Αναδόχου γίνεται 
με την τιμή μονάδας αριθ. 1202 του παρόντος Τιμολογίου. 
Η εν λόγω τιμή αναφέρεται σε έδαφος οποιασδήποτε φύσης. 
Η επιμέτρηση της εργασίας (β) γίνεται σε κυβικά μέτρα και αποζημιώνεται με τις τιμές μονάδας αριθ. με τις τιμές 2026 και 2027  του 
παρόντος Τιμολογίου. 
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Η επιμέτρηση της εργασίας (δ) γίνεται σε κυβικά μέτρα σκυροδέματος, τα οποία απαιτούνται για την πάκτωση του στύλου, σύμφωνα 
με τη μελέτη και αποζημιώνεται με την τιμή μονάδας αριθ. 2323 του παρόντος Τιμολογίου. 
Η επιμέτρηση της εργασίας (ε) γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα και αποζημιώνεται με τις τιμές μονάδας του Κεφαλαίου Δ του 
ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του παρόντος Τιμολογίου.» 

 

 Προσθήκη κεφαλαίου και άρθρων, με παρατηρήσεις. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ  
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ P ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ)  

 

ΙΒ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΜΕ  
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 

 
Στις παρακάτω τιμές μονάδας, σε συνδυασμό με τα περί τιμών αναγραφόμενα στη σελίδα τέσσερα (4) του παρόντος τιμολογίου, 

περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι εργασίες, που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση κάθε μίας κατασκευής, όπως αυτή εμφανίζεται 

στο Εγχειρίδιο των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής και τις ισχύουσες Οδηγίες. 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
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Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
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ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

1401 Σ-1    P-403 Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους κατασκευή 
ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας απλή στήριξη με 
χαλύβδινο βραχίονα. Τεμ. 17,62 74,18 

1402 Σ-1    P-403ΙΙ Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους κατασκευή 
ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας διπλή στήριξη με 
χαλύβδινους βραχίονες. Τεμ. 39,65 155,28 

1403 Σ-1    P-403ΑΙΙ Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους κατασκευή 
ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας διπλή στήριξη με 
χαλύβδινους βραχίονες για επικλινή εδάφη. Τεμ. 39,65 155,28 

1404 Σ-1    P-403Β Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους κατασκευή 
ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας με χαλύβδινο 
βραχίονα και με προέκταμα κορυφής στύλου. Τεμ. 20,92 98,56 

1405 Σ-1    P-403ΒΙΙ Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους κατασκευή 
ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας με δύο χαλύβδινους 
βραχίονες και με προέκταμα κορυφής στύλου. Τεμ. 50,29 207,74 

1406 Σ-1    P-403ΑΒ Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους κατασκευή 
ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας με δύο χαλύβδινους 
βραχίονες και με προέκταμα κορυφής στύλου για 
επικλινή εδάφη. Τεμ. 50,29 208,38 

1407 Σ-1    P-403C Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους κατασκευή 
ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας τριγωνική διάταξη 
αγωγών με χαλύβδινο βραχίονα. Τεμ. 23,86 104,76 

1408 Σ-1    P-403CΙΙ Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους κατασκευή 
ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας τριγωνική διάταξη 
αγωγών με δύο χαλύβδινους βραχίονες. Τεμ. 52,49 210,58 

1409 Σ-1    P-405 Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους κατασκευή 
ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας πρόβολος με ένα 
χαλύβδινο βραχίονα. Τεμ. 24,23 90,90 

1410 Σ-1    P-405ΙΙ Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους κατασκευή 
ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας πρόβολος με δύο Τεμ. 52,86 188,55 
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χαλύβδινους βραχίονες. 

1411 Σ-1    P-405Κ Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους κατασκευή 
ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας με χαλύβδινους 
βραχίονες κατακόρυφη διάταξη αγωγών. Τεμ. 42,77 197,89 

1412 Σ-1    P-405ΚΙΙ Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους κατασκευή 
ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας με διπλούς 
χαλύβδινους βραχίονες κατακόρυφη διάταξη αγωγών. Τεμ. 88,47 394,65 

1413 Σ-1    P-405D Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους κατασκευή γωνίας 
μέχρι 45ο πρόβολος με δύο χαλύβδινους βραχίονες. Τεμ. 63,87 248,38 

1414 Σ-1    P-407 Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους κατασκευή γωνίας 
μέχρι 45ο με δύο χαλύβδινους βραχίονες. Τεμ. 50,66 214,95 

1415 Σ-1    P-409Α Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους κατασκευή γωνίας 
μεγαλύτερης των 45ο με χαλύβδινους βραχίονες. Τεμ. 82,59 324,97 

1416 Σ-1    P-411Α Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους απλό τέρμα 
γραμμής με ατάνυστο χαλύβδινοι βραχίονες. Τεμ. 39,65 155,00 

1417 Σ-1    P-413 Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους διπλό τέρμα 
γραμμής με χαλύβδινους βραχίονες. Τεμ. 48,46 195,97 

1418 Σ-1    P-413 Ε Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους διπλό τέρμα 
γραμμής με χαλύβδινους βραχίονες και εντατήρα. Τεμ. 62,77 258,10 

1419 Σ-1    P-415 Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους διακλάδωση με 
χαλύβδινους βραχίονες. Τεμ. 41,85 163,04 

1420 Σ-1    P-425 Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους μονοπολικοί 
αποζεύκτες χαλύβδινοι βραχίονες.  Τεμ. 94,71 248,58 

1421 Σ-1    P-427 Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους διπλό τέρμα με 
ασφαλειοαποζεύκτες χαλύβδινοι βραχίονες. Τεμ. 103,89 301,42 

1422 Σ-1    P-427Τ Γραμμή ΜΤ σε ξύλινους στύλους διακλάδωση με 
ασφαλειοαποζεύκτες χαλύβδινοι βραχίονες. Τεμ. 132,89 307,52 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ  
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ P ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ)  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ: 
 
α. Οι τιμές μονάδας είναι οι ίδιες, ανεξάρτητα από το μήκος ερπυσμού και τον τύπο των μονωτήρων (πορσελάνης, συνθετικοί 

κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται  
 
β. Οι απαιτούμενοι συνδετήρες να επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Στις τιμές μονάδας του παρόντος Υποκεφαλαίου περιλαμβάνεται και η εργασία βραχυκύκλωσης των μεταλλικών 

εξαρτημάτων. Τα υλικά βραχυκύκλωσης των μεταλλικών εξαρτημάτων να επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
 
 

 Αλλαγή κειμένου στις σελ. 120-122 (πρώτη παράγραφο, παράγραφο 1, παράγραφοι 8.ε, 8.ια και 16) 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ   
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ   

 

ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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Στα πλαίσια των εργασιών που αναφέρονται στη συνέχεια και αφορούν υπόγεια καλώδια, περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες (1 έως 

και 16) εργασίες, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί, σύμφωνα μ' αυτά που αναφέρονται στις Ειδικές Τεχνικές 

Οδηγίες (τεύχος Ε) της Σύμβασης και το Κεφάλαιο U των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής. Η εκτέλεση των εργασιών 2 έως 

και 16 γίνεται χωρίς υποχρέωση καταβολής στον Ανάδοχο ιδιαίτερου εργολαβικού τιμήματος, δεδομένου ότι τούτο έχει ληφθεί υπόψη 

στη διαμόρφωση των τιμών των τιμολογημένων εργασιών. 

1. Η άμεση αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής που πλεονάζουν, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η θραυσθείσα επικάλυψη και το 

υπόστρωμα των οδών ή πεζοδρομίων ή οποιωνδήποτε άλλων επιφανειών, σε εγκεκριμένα συστήματα ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

«……… 

8.  Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση στον τόπο των έργων των παρακάτω υλικών. 
Η αξία των εν λόγω υλικών καθώς και τυχόν άλλων συναφών, περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας των αντιστοίχων εργασιών. 

 
α. Σιδηροσωλήνων (εκτός αν αλλιώς αναφέρεται στην περιγραφή των επιμέρους εργασιών). 

 
β. Πλαστικών σωλήνων (εκτός αν αλλιώς αναφέρεται στην περιγραφή των επιμέρους εργασιών). 

 
γ.  Τσιμεντοπλακών επικάλυψης καλωδίων διαστάσεων 50 cm Χ 35 cm. 

 
δ.  Άμμου λατομείου από λεπτόκοκκο αδρανές υλικό ονομαστικού μεγέθους 5 mm. 

 
ε. Αμμοχάλικου από μίγμα αδρανών υλικών Τύπου Ι κατά Π.Ε.ΤΕ.Π. 05-03-03-00 παραγρ. 2.3.4 και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

13242, σκύρων οποιουδήποτε μεγέθους. 
 

στ. Τσιμέντου, γύψου, ασβέστη κ.λπ. 
 

ζ. Ασφαλτικών υλικών και λοιπών υλικών επαναφοράς οδοστρωμάτων. 
 

η. Πλακών, πλακιδίων και λοιπών υλικών επαναφοράς πεζοδρομίων. 
 

θ. Σιδηρού οπλισμού. 
 

ι.  Πλίνθων. 
 

ια. Πλακών θερμικής προστασίας σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-253 

………» 

«…….. 

16. Η εξασφάλιση της κυκλοφορίας οχημάτων και της διέλευσης πεζών με τοποθέτηση λαμαρίνας και αντιστήριξη τοιχωμάτων, 
όπου απαιτείται, ανάλογα με τη φύση των εδαφών, ή με προσωρινή επίχωση τμημάτων των χαντακιών ή των τομών και 
μετέπειτα αφαίρεση των υλικών επίχωσης, σ' όλη τη διάρκεια των εργασιών επί υπογείων καλωδίων, καθώς και των εργασιών 
κατασκευής διαβάσεων. 

…….» 

 

 Αλλαγή περιγραφής (τονισμός) 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΝΤΑΚΙΟΥ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ 
υλικά                                

(Ευρώ) 

2002 Σ-2 ΕΚΣ-ΜΕΓ Εκσκαφή και πλήρωση χαντακιού όπως πιο πάνω, αλλά σε βάθος 
από 2 έως και 4 μέτρα. Για όποιες περιπτώσεις απαιτούνται m3 51,20  
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εκσκαφές χαντακιών βάθους μεγαλύτερου από δύο (2) και μέχρι 
τέσσερα (4) μέτρα, καθορίζεται τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο, 
για τον όγκο εκσκαφής που περιλαμβάνεται μεταξύ δύο (2) και 
τεσσάρων (4) μέτρων. 
Σημείωση: 
Για όποιες περιπτώσεις απαιτούνται εκσκαφές χαντακιών βάθους 
μεγαλύτερου από τέσσερα (4) μέτρα ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να εκτελεί αυτές αποζημιούμενος με καθορισμό 
τιμών μονάδας νέων εργασιών. 

 

 Αλλαγή περιγραφής  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΝΤΑΚΙΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2011 Σ-2    ΣΚΥΡ-3ΑΠ Για πλήρωση χαντακιών σε πεζοδρόμια ή σε οδούς 
παράλληλα προς τον άξονά τους, με μίγμα αδρανών 
υλικών Τύπου Ι κατά Π.Ε.ΤΕ.Π. 05-03-03-00 § 2.3.4 και 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 ή με απλά σκύρα 
οποιουδήποτε μεγέθους κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ. m3 24,82  

 

 

 

 

 Αλλαγή στο κείμενο της σελ. 128 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΧΩΜΑΤΩΝ (ΜΠΑΖΩΝ) 

 

4.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΧΩΜΑΤΩΝ (ΜΠΑΖΩΝ) 

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τη φόρτωση, μεταφορά και εναπόθεση εκχωμάτων από τις θέσεις στις οποίες αυτά βρίσκονται, σε 

εγκεκριμένα συστήματα ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η τιμή μονάδας, σε συνδυασμό με τα περί τιμών αναγραφόμενα στη σελίδα τέσσερα (4) του παρόντος τιμολογίου, αναφέρεται σε 

κυβικά μέτρα (m3) αποκομιζόμενων εκχωμάτων. 

 Αντικατάσταση του ΑΤ 2026 με νέο συμβολισμό, περιγραφή και τιμή μονάδας εργολαβικών χωρίς υλικά (αφορούσε 

μεταφορά εκχωμάτων (μπάζων), μόνο σε περιπτώσεις μεταφοράς εκχωμάτων τα οποία δεν προέρχονται από 

εργασίες του Αναδόχου – σελ.124  της ΔΔ-209) 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΧΩΜΑΤΩΝ (ΜΠΑΖΩΝ) 
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Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2026 Σ-2    ΠΕ-ΜΕΤ Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών που πλεονάζουν με όλες 
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους 
μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις σε 
εγκεκριμένα συστήματα ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Η τιμή είναι ανεξάρτητη της απόστασης 
μεταφοράς.  m3 4,28  

 

 Προσθήκη άρθρου 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΧΩΜΑΤΩΝ (ΜΠΑΖΩΝ) 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2027 - ΠΕ-ΑΠΟΘ Αποζημίωση υποδοχής και απόθεσης σε εγκεκριμένα 

συστήματα ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

των προϊόντων εκσκαφών που πλεονάζουν. 

Σημείωση : 

Στην τιμή μονάδας δεν υπολογίζεται έκπτωση, ούτε άλλη 
προσαύξηση, παρά μόνον αναθεώρηση και το ποσοστό 
γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου που για την 
περίπτωση προσδιορίζεται σε 18%, επί του οποίου 
εφαρμόζεται η έκπτωση της Σύμβασης. m3 7,20  

 

 Αλλαγή στο κείμενο της σελ. 129. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΕ ΧΑΝΤΑΚΙ 

 

Β.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 

1.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΕ ΧΑΝΤΑΚΙ 

 

Τα καλώδια εγκαθίστανται πάνω σε στρώμα κοσκινισμένου χώματος με μέγιστη διάμετρο κόκκου 10 mm ή άμμου λατομείου από 
λεπτόκοκκο αδρανές υλικό ονομαστικού μεγέθους 5 mm και καλύπτονται με τα ίδια υλικά και τσιμεντοκονίαμα όπου προβλέπεται. 

Προστατεύονται με τσιμεντόπλακες διαστάσεων 50 cm Χ 35 cm πάχους 30 mm και πάνω από τις τσιμεντόπλακες προστίθεται επιπλέον 

κοσκινισμένο χώμα ή άμμος λατομείου, όπως παραπάνω, σύμφωνα με τις αντίστοιχες κατασκευές του ΕΤΚΔ. 

Οι τιμές μονάδας, σε συνδυασμό με τα περί τιμών αναγραφόμενα στη σελίδα τέσσερα (4) του παρόντος τιμολογίου, αναφέρονται σε 

μέτρο μήκους τοποθετημένου καλωδίου, οποιασδήποτε τάσης και οποιουδήποτε αριθμού πόλων (βλέπε και παρατήρηση α στο τέλος 

του κεφαλαίου Β). 
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 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΕ ΧΑΝΤΑΚΙ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών στα τιμολόγια Α.Τ. 2031 έως και Α.Τ. 2036 στη σελ. 129. 

 

 Αλλαγή περιγραφής  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΕ ΧΑΝΤΑΚΙ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2037 Σ-1    Ο-Κ>185ΑΚ Τοποθέτηση οπλισμένου καλωδίου ακαλύπτου, σε χαντάκι, 
πόλου διατομής χαλκού μεγαλύτερης των 140 mm2 ή 
διατομής Αλουμινίου μεγαλύτερης των 185 mm2. m 7,07  

 

 Διαγραφή του τιμολογίου Α.Τ. 2040 (αφορούσε περίπτωση τοποθέτησης στο ίδιο χαντάκι περισσότερων του ενός 

καλωδίων ταυτόχρονα – σελ. 126 της ΔΔ-209) 

 

 Προσθήκη άρθρων 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΕ ΧΑΝΤΑΚΙ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 
Μ

ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2041 Σ-1    Ο-Κ<185-Κ Τοποθέτηση σε έδαφος με κλίση μέσα σε χαντάκι και 
κάλυψη με τσιμεντοκονίαμα και τσιμεντόπλακες 
οπλισμένου καλωδίου πόλου διατομής χαλκού μέχρι και 
140 mm2 ή διατομής αλουμινίου μέχρι και 185 mm2. m 13,36  

2042 Σ-1    Ο-Κ>185-Κ Τοποθέτηση σε έδαφος με κλίση μέσα σε χαντάκι και 
κάλυψη με τσιμεντοκονίαμα και τσιμεντόπλακες 
οπλισμένου καλωδίου πόλου διατομής χαλκού 
μεγαλύτερης των 140 mm2 ή διατομής αλουμινίου 
μεγαλύτερης των 185 mm2. m 17,19  

2043 Σ-1    Χ-LPE<185-Κ Τοποθέτηση σε έδαφος με κλίση μέσα σε χαντάκι και 
κάλυψη με τσιμεντοκονίαμα και τσιμεντόπλακες 
καλωδίου X-LPE πόλου διατομής μέχρι 185 mm2 ή 
τηλεφωνικού ή καλωδίου πιλότου. m 12,01  

2044 Σ-1    X-LPE>185-Κ Τοποθέτηση σε έδαφος με κλίση μέσα σε χαντάκι και 
κάλυψη με τσιμεντοκονίαμα και τσιμεντόπλακες 
καλωδίου X-LPE πόλου διατομής μεγαλύτερης των185 
mm2. m 15,67  

2045 Σ-1    Σ-Κ<16-Κ Τοποθέτηση σε έδαφος με κλίση μέσα σε χαντάκι και m 9,34  
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κάλυψη με τσιμεντοκονίαμα και τσιμεντόπλακες 
συγκεντρικού καλωδίου πόλου διατομής χαλκού από 6 
mm2 μέχρι και 16 mm2. 

2046 Σ-1    Σ-Κ>16-Κ Τοποθέτηση σε έδαφος με κλίση μέσα σε χαντάκι και 
κάλυψη με τσιμεντοκονίαμα και τσιμεντόπλακες 
συγκεντρικού καλωδίου πόλου διατομής χαλκού 
μεγαλύτερης από 16 mm2. m 11,17  

 

 Προσθήκη παρατήρησης 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΕ ΧΑΝΤΑΚΙ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.1: 
Στις περιπτώσεις, τοποθέτησης καλωδίου μέσα σε χαντάκι σε έδαφος με κλίση > 10%,  ο Ανάδοχος αποζημιώνεται με Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ή 
με την εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων κόστους δοκιμαστικής εργασίας ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν με την εκτέλεση της όλης 
εργασίας με παρακολούθηση (στ΄ εδαφ.παραγρ. 3 και παραγρ, 4 του άρθρου 8 του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ). 



 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΕ ΧΑΝΤΑΚΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ)) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών στα τιμολόγια Α.Τ. 2061 έως και Α.Τ. 2066 στη σελ. 132. 

 

 Αλλαγή στο κείμενο (τονισμός) στη σελ. 133 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟ Ή ΣΤΥΛΟ 

 

4.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟ Ή ΣΤΥΛΟ 
 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών στο τιμολόγιο Α.Τ. 2081 στη σελ. 134. 

 

 Αλλαγή ΣΕΠΔ, τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά (Α.Τ. 2083) και περιγραφής (Α.Τ. 2084) 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
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Π
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Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
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η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2083 Σ-1    Τ-ΠΛ Τοποθέτηση πλέγματος από συνθετικό υλικό, για 
την προειδοποιητική σήμανση των υπογείων 
καλωδίων Διανομής. m 0,30 0,67 

2084 Σ-2    ΚΑΛ-ΠΚ Τοποθέτηση προστατευτικού καλύμματος 
καλωδίου εγκαταστημένου πάνω σε στύλο ή 
τοίχο. Τα υλικά του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ να 
επιμετρώνται ιδιαιτέρως. m 2,07  

 

 Αλλαγή ΣΕΠΔ 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
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ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ           
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2092 Σ-2    ΑΕΚ-Σ Αφαίρεση σιδηροσωλήνα προστασίας καλωδίου 
εγκαταστημένου πάνω σε στύλο ή τοίχο. m 1,78  
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2093 Σ-2    ΑΕΚ-Κ Αφαίρεση προστατευτικού καλύμματος καλωδίου 
εγκαταστημένου πάνω σε στύλο ή τοίχο. m 1,04  

 

 Αλλαγή στις παρατηρήσεις της σελ. 139 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.8: 
 
α. Οι παραπάνω τιμές του παρόντος Υποκεφαλαίου Β.8, με αριθ. τιμολ. 2112, 2114, 2116, 2118, 2120 και 

2122 προστίθενται, ανάλογα με την περίπτωση, στις αντίστοιχες τιμές του Κεφαλαίου Γ του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΜΕΡΟΥΣ, εκτός αν οι σωλήνες είναι τοποθετημένοι εκ των προτέρων. 

 
β. Για την πιστοποίηση των εργασιών διευθετήσεων του παρόντος Υποκεφαλαίου Β.8,, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η υποβολή από τον Ανάδοχο φωτογραφιών, με την θέση των καλωδίων πριν, κατά και 
μετά τις εργασίες διευθέτησης. Στις υπόψη φωτογραφίες θα πρέπει να φαίνεται και ο ευρύτερος 
περιβάλλον χώρος εκτέλεσης των εργασιών.  

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 2201 έως και Α.Τ. 2216 στη σελ. 144 

 

 Αλλαγή στις παρατηρήσεις της σελ. 145 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΛΕΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣH ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.1: 
 
Οι τιμές του παρόντος Υποκεφαλαίου αφορούν τοποθέτηση σωλήνα σε χαντάκι και ισχύουν και στις περιπτώσεις 
που οι χρησιμοποιούμενοι σωλήνες είναι διμερείς. 
 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 2351 έως και Α.Τ. 2358 στη σελ. 155 - 

156 

 Αλλαγή περιγραφής (Α.Τ. 2401 και Α.Τ. 2402 με προσθήκη μηδενικού ψηφίου) και τιμής μονάδας 

εργολαβικών με υλικά  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ.Τ. Ή Χ.Τ. ΑΡΜΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ. ΕΝΤΟΣ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
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Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 
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ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2401 Σ-1  U-6 X-LPE/μ Υπόγειο κιβώτιο χυτοσιδηρό ευθείας Τεμ. 87,18 178,68 
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σύνδεσης (ΚΥ 4320002937) προδιαγραφής 
GR-271 μεταξύ δύο καλωδίων με μόνωση 
πολυαιθυλενίου (X-LPE).  

2402 Σ-1  U-6 X-LPE/M Ομοίως ως ανωτέρω (αρ.τιμ. 2401) αλλά 
μεγάλου μεγέθους (ΚΥ 4320002949)  Τεμ. 87,18 154,13 

2403 Σ-1  U-6 ΘΕΡΜ Ομοίως ως ανωτέρω (αρ.τιμ.2401) αλλά από 
θερμοσυστελλόμενα υλικά, προδιαγραφής 
ΤΠ 138 τύπου Ι ή τύπου ΙΙ. Τεμ. 65,39 89,04 

2404 Σ-1  U-6Τ 2X-LPE Υπόγειο κιβώτιο χυτοσιδηρό διακλάδωσης Τ 
(τρίστομο), μέσα στο οποίο συνδέονται ένα 
διερχόμενο καλώδιο και ένα τερματικό. Και 
τα δύο καλώδια είναι X-LPE.  Τεμ. 95,90 237,16 

2405 Σ-1  U-6T 3X-LPE Υπόγειο κιβώτιο χυτοσιδηρό διακλάδωσης Τ 
(τρίστομο), μέσα στο οποίο εισέρχονται και 
συνδέονται τρία (3) άκρα καλωδίων X-LPE. Τεμ. 104,62 245,88 

2406 Σ-1  U-6Τ ΤΜ-2Κ Ομοίως ως ανωτέρω (αρ.τιμ.2404) αλλά σε 
Ταφ μικρού μεγέθους προδιαγραφής SN-
104.  Τεμ. 95,90 182,24 

2407 Σ-1   U-6Τ ΤΜ-3Κ Ομοίως ως ανωτέρω (αρ.τιμ.2405) αλλά σε 
Ταφ μικρού μεγέθους προδιαγραφής SN-
104.  Τεμ. 104,62 190,96 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΑΡΜΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ. ΕΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στο τιμολόγιο Α.Τ. 2408 στη σελ. 160 

 

 Αλλαγή ΣΕΠΔ  και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά (εκτός από το τιμολόγιο Α.Τ. 2410) 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ.Τ. Ή Χ.Τ. ΑΡΜΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ. ΕΝΤΟΣ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
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Π
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Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 
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ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2409 Σ-1  ΗΤ/Χ-LPE Υπόγειο κιβώτιο χυτοσιδηρό (Κ.Υ. 
432002937, 432002949) για τερματισμό 
υπόγειου καλωδίου (ηλεκτρική τάπα),   
αρμοσμένο πάνω σε καλώδιο X-LPE. Τεμ. 43,59 126,14 

2410 Σ-2   ΗΤ-ΘΕΡΜ Υπόγειο κιβώτιο από θερμοσυστελλόμενα 
υλικά για τερματισμό υπογείου καλωδίου 
(ηλεκτρική τάπα) αρμοσμένο πάνω σε 
καλώδιο XLP-E. Τεμ. 18,35  
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2411 Σ-1   U-6B2 X-
LPE 

Υπόγειο κιβώτιο ζεύξης (LINK-BOX) δύο (2) 
διευθύνσεων με καλώδια X-LPE (χωρίς το 
φρεάτιο).  Τεμ. 95,90 280,66 

2412 Σ-1    U-6B4 X-
LPE 

Υπόγειο κιβώτιο ζεύξης (LINK-BOX) 
τεσσάρων (4) διευθύνσεων με καλώδια X-
LPE (χωρίς το φρεάτιο). Τεμ. 177,85 695,31 

 

 Αλλαγή ΣΕΠΔ, συμβολισμού, περιγραφής  και τιμών μονάδας εργολαβικών  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ.Τ. Ή Χ.Τ. ΑΡΜΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ. ΕΝΤΟΣ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
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Π
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Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
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ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2413 Σ-1    ΦΡ-LB2-Β125 Κατασκευή (κτίσιμο) φρεατίου κιβωτίου 
ζεύξης (LINK-BOX) δύο (2) διευθύνσεων, 
μαζί με το κάλυμμα του φρεατίου 
(κατηγορίας Β 125) και όλα τα απαιτούμενα 
υλικά.  Τεμ. 299,79 385,18 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 (ΑΡΜΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ. ΕΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στο τιμολόγιο Α.Τ. 2414 στη σελ. 161 

 

 Αλλαγή περιγραφής   

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ.Τ. Ή Χ.Τ. ΑΡΜΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ. ΕΝΤΟΣ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2415 - ΒΝ/ΚΑΛ Υπόγεια κιβώτια με ένα ή περισσότερα 

συγκεντρικά καλώδια. Αν ένα ή περισσότερα 

καλώδια από αυτά που εισέρχονται μέσα στα 

υπόγεια κιβώτια αντί X-LPE είναι συγκεντρικά, 

τότε οι αντίστοιχες τιμές (ΑΤ 2401, 2402, 2403, 

2404, 2405, 2406, 2407, 2409, 2410, 2411, 

2412 και 2417) μειώνονται, για κάθε Τεμ. 5,23  



ΤΕΥΧΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΔΔ-214 

 67 

εισερχόμενο συγκεντρικό καλώδιο, κατά ευρώ.  

Σημειώσεις: 

1. Είναι ευνόητο ότι η εν λόγω μείωση δεν 

ισχύει για το συγκεντρικό καλώδιο της τιμής 

2408 του παρόντος Υποκεφαλαίου, το οποίο 

συνδέεται ως πρόσθετο πάνω στην κανονική 

κατασκευή και όχι αντί καλωδίου X-LPE. 

2. Το υπόψη τιμολόγιο πρέπει να επιμετρείται 

με αρνητική ποσότητα. 

 

 Αλλαγή περιγραφής (προσθήκη μηδενικού ψηφίου) και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ.Τ. Ή Χ.Τ. ΑΡΜΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ. ΕΝΤΟΣ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2417 Σ-1 U-6ΤΘ 2X-
LPE 

Υπόγειο κιβώτιο διακλάδωσης Τ (τρίστομο), 
από θερμοσυστελλόμενα υλικά (ΚΥ 
4320008794), προδιαγραφής ΤΠ-252/05.2001 
μέσα στο οποίο συνδέονται ένα διερχόμενο 
καλώδιο και ένα τερματικό.       Και τα δύο 
καλώδια είναι X-LPE.  Τεμ. 97,65 189,65 

2418 Σ-1 U-6TΘ 3X-LPE Υπόγειο κιβώτιο διακλάδωσης Τ (τρίστομο), 
από θερμοσυστελλόμενα υλικά (ΚΥ 
4320008794), προδιαγραφής ΤΠ-252/05.2001 
μέσα στο οποίο εισέρχονται και συνδέονται 
τρία άκρα καλωδίων X-LPE. Τεμ. 104,62 196,62 

 

 Προσθήκη παρατήρησης σελ. 162 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ.Τ. Ή Χ.Τ. ΑΡΜΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ. ΕΝΤΟΣ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1: 
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α. Για την τιμή αριθμ. 2417, όταν χρησιμοποιείται ο θερμοσυστελλόμενος σύνδεσμος διακλάδωσης με 

ΚΥ 4320006165, ο οποίος χορηγείται από τον ΔΕΔΔΗΕ, τότε στην επιμέτρηση θα αφαιρείται ο 

θερμοσυστελλόμενος σύνδεσμος διακλάδωσης του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ με ΚΥ 4320008794 (Α.Τ. 3373). 

β. Για κάθε συγκεντρικό καλώδιο από αυτά που εισέρχονται μέσα στον πιο πάνω σύνδεσμο διακλάδωσης 

(ΚΥ 4320006165) αντί X-LPE, θα επιμετρείται ο αριθμός τιμολογίου 2415 με αρνητική ποσότητα (-1). 

 

 Προσθήκη άρθρων 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ.Τ. Ή Χ.Τ. ΑΡΜΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ. ΕΝΤΟΣ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2419 Σ-1    ΦΡ- LB2-D400 Κατασκευή (κτίσιμο) φρεατίου κιβωτίου 
ζεύξης (LINK-BOX) δύο (2) διευθύνσεων, 
μαζί με το κάλυμμα του φρεατίου 
(κατηγορίας D 400) και όλα τα 
απαιτούμενα υλικά. Τεμ. 299,79 471,43 

2420 Σ-1    ΦΡ-LB4-Β125 Κατασκευή (κτίσιμο) φρεατίου κιβωτίου 
ζεύξης (LINK-BOX) τεσσάρων (4) 
διευθύνσεων, μαζί με το κάλυμμα του 
φρεατίου (κατηγορίας Β 125)  και όλα τα 
απαιτούμενα υλικά. Τεμ. 329,08 458,46 

2421 Σ-1    ΦΡ-LB4-D400 Κατασκευή (κτίσιμο) φρεατίου κιβωτίου 
ζεύξης (LINK-BOX) τεσσάρων (4) 
διευθύνσεων, μαζί με το κάλυμμα του 
φρεατίου (κατηγορίας D 400)  και όλα τα 
απαιτούμενα υλικά. Τεμ. 329,08 603,36 

 

 Αλλαγή τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ.Τ. Ή Χ.Τ. ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ. ΜΕ ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
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ά

δ
α

  

Μ
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η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2431 Σ-1    U-21 Κ Θερμοσυστελλόμενο τετραπολικό επιστόμιο 
στεγανοποίησης, αρμοσμένο σε καλώδιο X-LPE, 
μαζί με τη στήριξή του πάνω σε ξύλινο στύλο, Τεμ. 33,13 47,15 
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καθώς και την τοποθέτηση θερμοσυστελλόμενων 
σωλήνων σ' όλα τα έμβολα του καλωδίου, όπως 
αναφέρεται στην σχετική τυποποίηση. 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η σύνδεση των 
εμβόλων του καλωδίου προς το εναέριο δίκτυο, 
ούτε η τυχόν απαιτούμενη ενδιάμεση συνένωσή 
τους, προτού να συνδεθούν αυτά με το εναέριο 
δίκτυο.  

2432 Σ-1    U-23 Κ Ομοίως όπως παραπάνω.  Τεμ. 33,13 45,13 

2433 Σ-1    U-121 Κ Ομοίως όπως παραπάνω αλλά για στήριξη πάνω 
σε στύλο από οπλισμένο σκυρόδεμα.  Τεμ. 33,13 45,84 

2434 Σ-1    U-123 Κ Ομοίως όπως παραπάνω. Τεμ. 33,13 45,13 

2435 Σ-1    U-19 Κ Θερμοσυστελλόμενο τετραπολικό επιστόμιο 
στεγανοποίησης, αρμοσμένο σε οπλισμένο 
καλώδιο, μαζί με τη στήριξή του πάνω σε ξύλινο 
στύλο, καθώς και την τοποθέτηση 
θερμοσυστελλόμενων σωλήνων σ' όλα τα έμβολα 
του καλωδίου, όπως αναφέρεται στην σχετική 
τυποποίηση. 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η σύνδεση των 
εμβόλων του καλωδίου προς το εναέριο δίκτυο, 
ούτε η τυχόν απαιτούμενη ενδιάμεση συνένωσή 
τους, προτού να συνδεθούν αυτά με το εναέριο 
δίκτυο.  Τεμ. 38,36 51,07 

2436 Σ-1    U-119 Κ Ομοίως όπως παραπάνω αλλά για στήριξη πάνω 
σε στύλο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τεμ. 38,36 51,07 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 (ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ. ΜΕ ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 2437 έως και Α.Τ. 2442, καθώς και 

στο Α.Τ. 2446, στις σελ. 163-164. 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 (ΚΙΒΩΤΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 2461 έως και Α.Τ. 2463 στη σελ. 165. 

 Αλλαγή τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ.Τ. Ή Χ.Τ. ΚΙΒΩΤΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
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ά
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α

  

Μ
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ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2464 Σ-1 ΠΑ-ΣΤ X-
LPE 

Παράπλευρη σύνδεση κιβωτίου διανομής με 
καλώδιο X-LPE. (Η έννοια της παράπλευρης Τεμ. 5,23 9,23 
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σύνδεσης προσδιορίζεται στην εργασία αριθ. 
τιμ. 1139).  

 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (PILLAR)) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στο τιμολόγιο Α.Τ. 2471 στη σελ. 166. 

 

 Αλλαγή τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ.Τ. Ή Χ.Τ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (PILLAR) 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2472 Σ-1 PIL/OK Ομοίως όπως παραπάνω αλλά με καλώδιο 
οπλισμένο, καλυμμένο με 
θερμοσυστελλόμενο τετραπολικό επιστόμιο.  Τεμ. 52,31 64,31 

 

 Αλλαγή περιγραφής 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ.Τ. Ή Χ.Τ. ΕΞΑΡΜΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Χ.Τ. - ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2483 Σ-2 ΕΚ-LB/2Δ Εξάρμωση υπόγειου κιβωτίου ζεύξης (LINK-BOX) 
2 διευθύνσεων, ανεξάρτητα από το είδος των 
καλωδίων. Τεμ. 69,75  

 

 

 Αλλαγή στις παρατηρήσεις της σελ. 168 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ.Τ. Ή Χ.Τ. ΕΞΑΡΜΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Χ.Τ. - ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.5: 
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α. Είναι ευνόητο ότι οι τιμές εξάρμωσης του παρόντος Υποκεφαλαίου, εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις 
πραγματικών εξαρμώσεων και όχι σε περιπτώσεις εκτοποθέτησης των κιβωτίων όπως έχουν, με 
ξεβίδωμα των ακροδεκτών ή κόψιμο των καλωδίων. 

 
β. Η εκτοποθέτηση των κατασκευών που τιμολογούνται με τις τιμές αριθ. 2443 και 2444 2445, 2461 και 

2464, αποζημιώνεται με ποσοστό επί των τιμών τούτων αντίστοιχα πενήντα τοις εκατό.  
 
γ. Σε περίπτωση εκτοποθέτησης και επανατοποθέτησης πάνω σε στύλο ή μετατόπισης στον ίδιο ή σε άλλο 

παρακείμενο στύλο ακροκιβωτίου από χυτοσίδηρο εξωτερικού τύπου που είναι συνδεδεμένο με υπόγειο 
καλώδιο (λόγω κατάργησης ,αλλαγής ή μετατόπισης στύλου), η εργασία αυτή αποζημιώνεται για μεν το 
καλώδιο με τις τιμές του Υποκεφαλαίου Β.9,για δε το ακροκιβώτιο από χυτοσίδηρο με ποσοστό εκατόν 
πενήντα τοις εκατό (150%) επί της τιμής αριθ. 2443 (ή 2444) του Υποκεφαλαίου Ε.2. 

 

 Αλλαγή τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ.Τ. Ή Χ.Τ. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ.Τ. ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ 

ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2503 Σ-1    ΘΑ-ΜΤ Θερμοσυστελλόμενα ακροκιβώτια εξωτερικού 
χώρου, προδιαγραφής GR-277 αρμοσμένα 
σε οπλισμένο καλώδιο 3Χ240 Al μαζί με τη 
στερέωσή τους στη διάταξη στηρίξεως 
ακροκιβωτίων και τη στήριξή τους στο στύλο.                          
Τιμή απαρτίας από τρία ακροκιβώτια.  Τεμ. 261,55 370,64 

2504 Σ-1    ΘΣ-XLPE Υπόγειο κιβώτιο ευθείας σύνδεσης από 
θερμοσυστελλόμενα υλικά μεταξύ δύο 
καλωδίων X-LPE 3x240 Al+25 Cu. Τεμ. 209,24 451,83 

2505 Σ-1    O-XLPE Υπόγειο κιβώτιο ευθείας σύνδεσης από 
θερμοσυστελλόμενα υλικά μεταξύ ενός 
καλωδίου οπλισμένου και ενός X-LPE.  Τεμ. 244,11 497,35 

2506 Σ-1    ΘΑ-XLPE Θερμοσυστελλόμενα ακροκιβώτια εξωτερικού 
ή εσωτερικού χώρου αρμοσμένα σε καλώδιο 
X-LPE 3x240 Al+25 Cu, μαζί με τη στερέωσή 
τους στη διάταξη στηρίξεως ακροκιβωτίων, τη 
στήριξή τους στο στύλο ή στην κυψέλη 
πινάκων Μ.Τ. εσωτερικού χώρου και τις 
αντίστοιχες συνδέσεις.Τιμή απαρτίας από 
τρία ακροκιβώτια. Τεμ. 189,71 292,08 
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 Αλλαγή περιγραφής 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ  

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   

  

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2609 Σ-1 ΥΕΧ-ΣΜΠΠ Ηλεκτρική σύνδεση μετασχηματιστή 20/0,4 kV, 
630 kVA ή 1.000 kVA, με τον πίνακα 
προστασίας του μετασχηματιστή 
συγκροτήματος Μ.Τ. με μονωτικό αέριο SF6, 
με τρία μονοπολικά καλώδια Μ.Τ. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνονται και οι εργασίες 
κατασκευής και σύνδεσης των ακροκιβωτίων 
Μ.Τ. στον πίνακα προστασίας του 
συγκροτήματος και στο μετασχηματιστή, 
σύνδεσης των γειώσεων και τοποθέτησης των 3 
μονοπολικών καλωδίων σε κανάλι ή σε 
σωλήνες. Τα απαιτούμενα υλικά από το ΕΚΤΟ 
ΜΕΡΟΣ να επιμετρώνται ιδιαιτέρως. Τεμ. 280,09  

2610 Σ-1 ΥΕΧ-
ΣΜΑΧΤ 

Ηλεκτρική σύνδεση μετασχηματιστή Διανομής 
20/0,4 kV, 630 kVA ή 1.000 kVA, με τον γενικό 
διακόπτη φορτίου ασφαλειοκιβωτίου Χ.Τ. 
υποσταθμού, με επτά μονοπολικά καλώδια Χ.Τ. 
Cu ΒΝ 1Χ300 mm2 Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης των 
7 μονοπολικών καλωδίων σε κανάλι ή σε 
σωλήνες.  Τεμ. 97,28  

2611 Σ-2 ΥΕΧ-ΚΠΓ Κατασκευή περιμετρικής γείωσης από λάμα Cu, 
γαλβανισµένης πλάτους 35 mm ή πλάτους 30 
mm και πάχους 3,5 mm. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων των 
απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, 
αναλώσιμων και μη από τον Ανάδοχο, η 
στήριξη - πάκτωση της λάμας στους πλευρικούς 
τοίχους του υποσταθμού, η κατασκευή των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ των 
διαφόρων τεμαχίων της λάμας, ώστε να 
εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ηλεκτρική της 
συνέχεια και η κατασκευή των συνδέσεων της 
λάμας με τις αναμονές του πλέγματος γείωσης 
του υποσταθμού. Τεμ. 568,99  
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 Αλλαγή περιγραφής 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ  

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   

  

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά    

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά   

(Ευρώ) 

2613 Σ-2 ΥΕΧ-ΗΕΕ Κατασκευή ορατής εσωτερικής ηλεκτρικής 
εγκατάστασης υποσταθμού εσωτερικού 
χώρου με καλώδιο ΝΥΜ διατομής 5Χ2,5 
mm2 Cu, η οποία περιλαμβάνει: 
- Ασφαλειοδιακόπτη Χ.Τ. ανθυγρού 

τύπου, με ασφάλεια 25Α, ο οποίος θα 
συνδεθεί για την ηλεκτροδότησή του με 
το ασφαλειοκιβώτιο Χ.Τ. του 
υποσταθμού. 

- Δύο φωτιστικά σώματα ανθυγρού και 
αντιεκρηκτικού τύπου, με λαμπτήρα 
φθορισμού 40W. 

- Διακόπτη φωτισμού.    
- Ρευματοδότη τύπου Σούκο. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια 
των υλικών. Τεμ. 367,09  

 

 Αλλαγή περιγραφής 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ  

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   

  

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 
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ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά    

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά   

(Ευρώ) 
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2615 Σ-1 ΥΕΧ-
ΣΜΑΧΤ12 

Ηλεκτρική σύνδεση μετασχηματιστή 
Διανομής 20/0,4 KV, 1000 KVA, με τον 
γενικό διακόπτη φορτίου ασφαλειοκιβωτίου 
Χ.Τ. υποσταθμού, με έντεκα μονοπολικά 
καλώδια Χ.Τ. Cu ΒΝ 1Χ300 mm2. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η 
εργασία  
τοποθέτησης των 11 μονοπολικών 
καλωδίων σε κανάλι ή σε σωλήνες. Τεμ. 295,87  

2621 Σ-2 ΑΠΣ-ΜΟΝΚΛ Αποσύνδεση ενός (1) μονοπολικού 
καλωδίου Μ.Τ. Al 1X50 mm2 ή καλωδίου Χ.Τ. 
Cu ΒΝ 1Χ300 mm2 στο ένα άκρο και 
επανασύνδεση. σε υποσταθμό εσωτερικού 
χώρου Τεμ. 3,67  

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ  (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια από Α.Τ. 2651 έως και Α.Τ. 2658  στις σελ. 

174  - 176, καθώς και από τα τιμολόγια με Α.Τ. 2663 έως και Α.Τ. 2664  στη σελ. 177 

 Αλλαγή μονάδας μέτρησης 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ  

ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

Αριθμός 
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γίου  Σ
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Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 
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ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά       

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά      

(Ευρώ) 

2665 Σ-2 ΦΡ145Χ100 Κατασκευή φρεατίου σωληνώσεων 
καλωδίων οπτικών ινών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα εξωτερικών διαστάσεων 145 cm 
Χ 100 cm και τοποθέτηση καλύμματος, 
σύμφωνα με την ΤΠ[5]. 
Περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες: 
Εκσκαφή του εδάφους, μόρφωση του 
πυθμένα σε ένα επίπεδο, κατασκευή 
ξυλοτύπου, τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού, 
κατασκευή σκυροδέματος C 25/30, κτίσιμο 
φρεατίου, τοποθέτηση πλαισίου και 
καλύμματος φρεατίου, περιμετρική 
επίχωση και επαναφορά της επιφάνειας 
εκσκαφής στην αρχική της κατάσταση. 

Τεμ
. 605,14 1.514,23 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 

Αλλαγή στοίχισης  στη μονάδα μέτρησης των τιμολογίων Α.Τ. 2666 έως και Α.Τ. 2667 στις σελ. 177-178. 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ  (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια από Α.Τ. 2668 έως και Α.Τ. 2669  στη σελ. 

178, καθώς στο τιμολόγιο με Α.Τ. 2673 στη σελ. 178  

 

 Αλλαγή περιγραφής και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ  

ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
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Π
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Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 
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 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά       

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά      

(Ευρώ) 

2674 Σ-2 ΤΟΠ-ΠΣ-ΚΟΙ Τοποθέτηση πλέγματος προειδοποιητικής 
σήμανσης καλωδίου οπτικών ινών σύμφωνα 
με την ΤΠ[9]. m 0,34 0,69 

 

 Αλλαγή κειμένου  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ  

ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
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ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2675 Σ-2 ΚΑΘ-ΦΡ-
ΚΟΙ 

Καθαρισμός φρεατίου σωληνώσεων καλωδίων 
οπτικών ινών. Η εργασία περιλαμβάνει άντληση 
υδάτων και καθαρισμό λάσπης ή χωμάτων, 
άμεση απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού 
και απόρριψή τους σε εγκεκριμένα συστήματα 
ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τεμ. 31,20  
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 Αλλαγή στο κείμενο στη σελ. 182 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. 

 

3.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. 

 
Τα ποσοστά που αναγράφονται παρακάτω αναφέρονται στις τιμές τοποθέτησης, χωρίς την αξία των υλικών του 
ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, των κιβωτίων ασφαλειών Χ.Τ. (τιμές υπ' αρ. 1041,1042,1043 και 1044, 1047 και 1048 του 
Υποκεφαλαίου Ε.2 του Πρώτου Μέρους). 
Για τα υλικά του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, θα γίνεται ιδιαίτερη επιμέτρηση. 

 

 Αλλαγή στο κείμενο στη σελ. 183 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΥΜΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Σ.Κ. Μ.Τ. & Χ.Τ. 

 

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΥΜΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Μ.Τ. και Χ.Τ.ΚΑΙ  
ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ.Τ. και Χ.Τ. 

 
Τα ποσοστά που αναγράφονται παρακάτω αναφέρονται πάνω στις τιμές τοποθέτησης, χωρίς την αξία των υλικών 
του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, αριθ. τιμ. 501 έως 516 για τους αγωγούς Μ.Τ., αριθ. τιμ. 601 έως 613 για τους αγωγούς 
Χ.Τ., 701 και 702 για τα συνεστραμμένα καλώδια Μ.Τ. και 751 έως 753 για τα συνεστραμμένα καλώδια Χ.Τ. 
Για τα υλικά του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, θα γίνεται ιδιαίτερη επιμέτρηση. 

 

 Αλλαγή στις επικεφαλίδες των πινάκων στη σελ. 183 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΥΜΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Σ.Κ. Μ.Τ. & Χ.Τ. 

 

Γυμνοί Αγωγοί και Συνεστραμμένα Καλώδια Χ.Τ. διατομής πόλου μέχρι 70 mm2 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Ποσοστό 
πάνω στην 

τιμή 
τοποθέτησης 
του αγωγού ή 

καλωδίου 

2731 Σ-
1  

ΑΓ-ΔΙΑΝ Διανομή αγωγών-καλωδίων σε θέσεις εκτύλιξης και 
προπαρασκευή για εκτύλιξη.   15% 

2732 Σ-
2  

ΑΓ-ΕΚΤ Εκτύλιξη (άπλωμα) αγωγών - καλωδίων 
60% 

2733 Σ-
2  

ΑΓ-ΥΠΕΡ Υπερτάνυση αγωγών - καλωδίων 
10% 

2734 Σ-
2  

ΑΓ-ΤΑΝ Τάνυση και ρύθμιση βέλους αγωγών - καλωδίων   
15% 

 

Συνεστραμμένα Καλώδια Μ.Τ. 3Χ50+50 mm2 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Ποσοστό 
πάνω στην 

τιμή 
τοποθέτησης 
του καλωδίου 
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2741 Σ-1 ΔΣΚ-ΜΤ1 Διανομή ΣΚ Μ.Τ. 3Χ50+50 mm2 σε θέσεις εκτύλιξης και 
προπαρασκευή για εκτύλιξη.  17% 

2742 Σ-2 ΕΣΚ-ΜΤ1 Εκτύλιξη (άπλωμα) ΣΚ Μ.Τ. 3Χ50+50 mm2. 72% 

2743 Σ-
2  

ΤΣΚ-ΜΤ1 Τάνυση και ρύθμιση βέλους ΣΚ Μ.Τ. 3Χ50+50 mm2. 
11% 

 

 Αλλαγή στις επικεφαλίδες των πινάκων στη σελ. 184 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΥΜΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Σ.Κ. Μ.Τ. & Χ.Τ. 

 

Συνεστραμμένα Καλώδια Μ.Τ. 3Χ150+50 mm2 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Ποσοστό 
πάνω στην 

τιμή 
τοποθέτησης 
του καλωδίου 

2747 Σ-1 ΔΣΚ-ΜΤ2 Διανομή ΣΚ Μ.Τ. 3Χ150+50 mm2 σε θέσεις εκτύλιξης και 
προπαρασκευή για εκτύλιξη.  17% 

2748 Σ-2 ΕΣΚ-ΜΤ2 Εκτύλιξη (άπλωμα) ΣΚ Μ.Τ. 3Χ150+50 mm2. 75% 

2749 Σ-2  ΤΣΚ-ΜΤ2 Τάνυση και ρύθμιση βέλους ΣΚ Μ.Τ. 3Χ150+50 mm2. 8% 

 
Συνεστραμμένα Καλώδια Χ.Τ. 4Χ120+25 mm2 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Ποσοστό 
πάνω στην 

τιμή 
τοποθέτησης 
του καλωδίου 

2751 Σ-1 ΔΣΚ-ΧΤ  Διανομή ΣΚ Χ.Τ. 4Χ120+25 mm2 σε θέσεις εκτύλιξης και 
προπαρασκευή για εκτύλιξη.  17% 

2752 Σ-2 ΕΣΚ-ΧΤ Εκτύλιξη (άπλωμα) ΣΚ Χ.Τ. 4Χ120+25 mm2. 67% 

2753 Σ-2  ΤΣΚ-ΧΤ Τάνυση και ρύθμιση βέλους ΣΚ Χ.Τ. 4Χ120+25 mm2. 16% 

 

 Αλλαγή στη παρατήρηση της σελ. 189 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 

 

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
 
α. Αποζημιωτέα χρήση μηχανικού μέσου εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνον στις περιπτώσεις 

μεταφορών που οι αντικειμενικές συνθήκες κατά μήκος της αναγκαίας διαδρομής μεταφοράς, καθιστούν 
απολύτως αδύνατη τη χρησιμοποίηση των μεταφορικών μέσων που προβλέπονται στην Οδηγία 
Διανομής Νο 128. Δηλαδή σε δύσβατους δρόμους με εμπόδια κατά μήκος της διαδρομής (κλειστές 
στροφές ή γέφυρες μικρού επιτρεπόμενου φορτίου) και σε μεταφορές εκτός δρόμου εκεί που η κατάσταση 
του εδάφους το επιβάλλει. 
Μεταφορές όπως οι παραπάνω εγκρίνονται εγγράφως από τον Εντεταλμένο Μηχανικό πριν εκτελεστούν 
και το σχετικό έγγραφο συνοδεύει τα παραστατικά της αντίστοιχης πιστοποίησης. 
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………» 

 

 Αλλαγή περιγραφής 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο

ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η

σ
η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2901 Σ-1  ΕΚΤΟΠ Η τιμή μονάδας εκτοποθέτησης οποιασδήποτε 
κατασκευής, η οποία συμπεριλαμβάνει και την 
πλήρη αποκατάσταση, τον αποχωρισμό των 
υλικών, το διαχωρισμό τους σε χρήσιμα ή μη, την 
τακτοποίηση αυτών και επιστροφή τους στις 
αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και την αποκομιδή 
των προϊόντων εκσκαφής που πλεονάζουν σε 
εγκεκριμένα συστήματα ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, είναι ποσοστό πάνω στην 
αντίστοιχη τιμή τοποθέτησης, χωρίς την αξία των 
υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, πενήντα τοις εκατό.   50%  

 

 Αλλαγή περιγραφής 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο

ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η

σ
η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2908 - ΣΣ-ΟΣ Σπάσιμο στύλου από οπλισμένο σκυρόδεμα, που 
προέρχεται από εκτοποθέτηση (Γ κατηγ.), μετά 
από εντολή του ΔΕΔΔΗΕ, αντί της επιστροφής του 
στην τροφοδοτούσα Αποθήκη και στη συνέχεια 
απόρριψη του σε εγκεκριμένα συστήματα ΑΕΚΚ, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τεμ 36,88  
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 Αλλαγή περιγραφής 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο

ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η

σ
η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2930  Σ-2  ΣΥΝΤΗΡ     Η τιμή μονάδας συντήρησης οποιασδήποτε 
κατασκευής, όπως αυτή εμφανίζεται στο ΕΤΚΔ, η 
οποία περιλαμβάνει καθαρισμό, συσφίξεις, 
ελέγχους, ρυθμίσεις και γενικότερα οτιδήποτε είναι 
απαραίτητο για τη διατήρηση της εγκατάστασης σε 
άριστη κατάσταση λειτουργίας (εξαιρουμένης της 
αντικατάστασης στοιχείου του δικτύου για την οποία 
προβλέπεται ιδιαίτερη τιμή σε άλλα Κεφάλαια του 
παρόντος Τιμολογίου) είναι ποσοστό πάνω στην 
αντίστοιχη τιμή τοποθέτησης, τριάντα δύο τοις εκατό. 
Εξαιρούνται οι εργασίες συντήρησης Υ/Σ διανομής 
εσωτερικού χώρου και συνεπτυγμένων καθώς και οι 
εργασίες συντήρησης για τις οποίες προβλέπονται 
ιδιαίτερες τιμές. Τεμ. 32%  

 

 Διαγραφή του τιμολογίου Α.Τ. 2933 (αφορούσε περίπτωση επάλειψης μονωτήρα διελεύσεως με 

υλικό προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ – σελ. 187 της ΔΔ-209) 

 

 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (PILLAR)) 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο

ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η

σ
η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2934 Σ-2 ΕΜΤ Επάλειψη μονωτήρα ΜΤ αποζεύκτη ή 
ασφαλειοαποζεύκτη  ή  Μ/Σ ή διακόπτη, 
τοποθετημένου επί του δικτύου, με υλικό 
προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ. Τεμ. 6,61  
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 Αλλαγή περιγραφής 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο

ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η

σ
η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2938 Σ-2 ΑΓΜΤ Αντικατάσταση μίας (1) γέφυρας ΧΤ ή ΜΤ. Τεμ. 3,30  

2939 Σ-2 ΕΧ-ΜΤΧΤ Εκτέλεση χειρισμών απομόνωσης προκειμένου στη 
συνέχεια να εργασθούν τα συνεργεία του Αναδόχου 
ή επαναφοράς σε δίκτυο ΜΤ ή ΧΤ, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΟΔ. Νο 15.  
Σημείωση: 
Η απομόνωση ή η επαναφορά επιμετρείται μία 
φορά ανά θέση εργασίας. Τεμ. 32,34  

 

 Διαγραφή του τιμολογίου Α.Τ. 2940 (αφορούσε περίπτωση διάθεσης Τεχνίτη του Αναδόχου για 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών περιορισμένης διάρκειας – σελ. 187 της ΔΔ-209) 
 Μετακίνηση του τιμολογίου Α.Τ. 2951 στο Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  (ΑΠΟΚΟΠΕΣ-ΕΠΑΑΦΟΡΕΣ) του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) στη σελ. 194 (ενώ σελ. 187 της ΔΔ-209) 

 

 Προσθήκη υποκεφαλαίου 

  ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΕΣ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

2.  ΑΠΟΚΟΠΕΣ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ  

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο

ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η

σ
η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2941  Σ-2 ΑΠ-ΕΠ-
ΑΣΦ  

Αποκοπή ή επαναφορά μονοφασικής ή τριφασικής 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Χ.Τ. με: 

 Αποσφράγιση-επανασφράγιση κιβωτίου 
μετρητή ή κυψέλης. 

 Εκτοποθέτηση ή τοποθέτηση ασφαλειών 
μετρητή ή επέμβαση στον μικροαυτόματο ή 
εκτοποθέτηση ή τοποθέτηση μαχαιρωτών 
ασφαλειών από το κιβώτιο της κυψέλης. Τεμ. 7,34  

2942 Σ-2 ΑΠ-ΕΠ-
ΚΑΛ 

Αποκοπή ή επαναφορά μονοφασικής ή τριφασικής 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Χ.Τ. με: 

 Αποσφράγιση-επανασφράγιση κιβωτίου 
μετρητή ή κυψέλης. 

 Εκτοποθέτηση ή τοποθέτηση ασφαλειών 
μετρητή ή επέμβαση στον μικροαυτόματο ή 
εκτοποθέτηση ή τοποθέτηση μαχαιρωτών Τεμ. 10,98  
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ασφαλειών από το κιβώτιο της κυψέλης. 

 Αποσύνδεση ή επανασύνδεση των καλωδίων 
μεταξύ μετρητή ή Μ/Σ εντάσεως με πίνακα 
καταναλωτή. 

2943 Σ-2 ΑΠ-ΕΠ-
ΜΕΤΡ 

Αποκοπή ή επαναφορά μονοφασικής ή τριφασικής 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Χ.Τ. με: 

 Αποσφράγιση-επανασφράγιση κιβωτίου 
μετρητή ή κυψέλης. 

 Εκτοποθέτηση ή τοποθέτηση ασφαλειών 
μετρητή ή επέμβαση στον μικροαυτόματο ή 
εκτοποθέτηση ή τοποθέτηση μαχαιρωτών 
ασφαλειών από το κιβώτιο της κυψέλης. 

 Αποσύνδεση ή επανασύνδεση των καλωδίων 
μεταξύ μετρητή ή Μ/Σ εντάσεως με πίνακα 
καταναλωτή. 

 Εκτοποθέτηση ή τοποθέτηση μετρητή. Τεμ. 13,95  

2944 Σ-2 ΑΠ-ΕΠ-
ΔΙΑΝ 

Αποκοπή ή επαναφορά μονοφασικής ή τριφασικής 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Χ.Τ. με: 

 Αποσφράγιση-επανασφράγιση κιβωτίου 
μετρητή και κιβωτίου διανομής. 

 Εκτοποθέτηση ή τοποθέτηση ασφαλειών 
μετρητή ή επέμβαση στον μικροαυτόματο. 

 Αποσύνδεση ή επανασύνδεση των καλωδίων 
κιβωτίου διανομής – κιβωτίου μετρητή στο 
κιβώτιο διανομής και στο κιβώτιο μετρητή. Τεμ 18,35  

2945  Σ-2 ΑΠ-ΕΠ-
ΔΙΑΚΛ 

Αποκοπή ή επαναφορά μονοφασικής ή τριφασικής 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Χ.Τ. με 
αποσύνδεση ή επανασύνδεση του καλωδίου της 
παροχής στο επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης 
εναέριας παροχής. Τεμ. 18,50  

2946 Σ-2 ΑΠ-ΕΠ-
ΕΝΑΕΡ 

Αποκοπή ή επαναφορά μονοφασικής ή τριφασικής 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Χ.Τ. με 
αποσύνδεση ή επανασύνδεση του καλωδίου της 
παροχής στο εναέριο δίκτυο από γυμνούς 
αγωγούς ή συνεστραμμένο καλώδιο ή σε Κιβώτιο 
Ασφαλειών Χ.Τ. (PILLAR). Τεμ. 18,50  

2947 Σ-2 ΑΣ ΜΕΤ ΑΠ-
ΕΠ 

Άσκοπη μετάβαση του συνεργείου του αναδόχου 
λόγω αδυναμίας εκτέλεσης προγραμματισμένης 
εργασίας αποκοπής ή επαναφοράς παροχών 
ηλεκτρικής ενέργειας Χ.Τ., σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις Ειδικές Τεχνικές Οδηγίες 
εκτέλεσης εργασιών Αποκοπών-Επαναφορών 
παροχών Χ.Τ. Τεμ. 7,34  

2948 Σ-2 ΑΝ-ΚΣΦΡ Αντικατάσταση κομμένης σφραγίδας κιβωτίου 
μετρητή. Τεμ 3,67  

2949 - ΑΣΚΜ- 
ΑΝΤΣ 

Άσκοπη μετάβαση συνεργείου του Αναδόχου σε 
περίπτωση που δεν απαιτείται αντικατάσταση Τεμ 2,57  
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κομμένης σφραγίδας. 

2950 Σ-2 ΕΛΕΓΧ-
ΡΕΥΜΚΛ 

Πιστοποιημένη ρευματοκλοπή σε κιβώτιο μετρητή 
ή σε κυψέλη παροχών Νο 5, 6 και 7. Τεμ 16,52  

2951 - ΕΙΔΟΠ-
ΧΡΗΣ 

Ειδοποίηση Χρηστών Χ.Τ. για 
προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού 
ρεύματος.  

Η τιμή μονάδος αναφέρεται σε μία (1) αναχώρηση 
Χ.Τ. Τεμ 8,30  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β2 
 
Στις εργασίες του παρόντος Υποκεφαλαίου, δεν δίνεται η προσαύξηση αντιμετώπισης περιπτώσεων έκτακτης 

ανάγκης (παραγράφοι Α3 και Β7 του άρθρου 30 του Συμφωνητικού της Σύμβασης). 

  
 Προσθήκη υποκεφαλαίου 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ 

 
3.  ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 
Μ

ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η

σ
η
ς
 Τιμή μονάδας 
εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2952  Σ-2  ΚΛΑΔ-ΔΕΝ -ΠΕΡ Κλάδεμα δένδρων, πλησίον γυμνών αγωγών 
& συνεστραμμένων καλωδίων εναερίου 
Δικτύου ΜΤ και ΧΤ, συγκεντρικών καλωδίων 
& παροχών εναερίου Δικτύου ΧΤ, καθώς και 
περισυλλογή των. Τιμή ανά δένδρο. Τεμ. 8,12  

2954 Σ-2 ΚΟΠ-ΚΑΛ -ΠΕΡ Κοπή συστάδων καλαμιών, καθώς και 
περισυλλογή των. m2 4,18  

 
 
 

 Προσθήκη υποκεφαλαίου 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ 

 

4.  ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ 
 
 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο

ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η

σ
η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2955  Σ-2  ΑΠΟΨ- Αποψίλωση γύρω από τους στύλους των Τεμ. 15,30  



ΤΕΥΧΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΔΔ-214 

 83 

ΜΟΝ εναερίων γραμμών που βρίσκονται μέσα σε 
επικίνδυνες (π.χ. δασώδεις) περιοχές και φέρουν 
μέσα ζεύξης και προστασίας με τις επαφές στον 
αέρα (Ασφαλειοαποζεύτες ΑΣ/Ζ, , Μονοπολικοί, 
Τριπολικοί Αποζεύκτες ΑΠ/Ζ, Διακόπτες 
Απομόνωσης Δ/Α, Διακόπτες Φορτίου Δ/Φ, 
Υποσταθμοί ΜΤ/ΧΤ, Ρυθμιστές Τάσης Ρ/Τ, 
Συστοιχίες Πυκνωτών ΣΠ, κ.λπ.) σε ακτίνα 4 
μέτρων από το στύλο και αποκομιδή των 
προϊόντων αποψίλωσης.  
Τιμή για μονόστυλο. 

2956 Σ-2 ΑΠΟΨ-
ΔΙΣΤ 

Ομοίως όπως παραπάνω αλλά για Δίστυλο. 
Τεμ. 21,15  

 
 
 
 

 Προσθήκη υποκεφαλαίου 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ 

 

5.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ 
 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 
Μ

ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η

σ
η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 

2957  Σ-2  ΕΚΣΚ-ΧΩΜ-
ΞΣ 

Εκσκαφή λάκκου για συντήρηση (επάλειψη ή 
επίδεση) ξύλινου στύλου, επαναπλήρωση 
λάκκου και καθαρισμός της ζώνης εδάφους. Τεμ. 19,87  

2958 Σ-1 ΕΝ-ΧΩΜ-ΞΣ-
ΣΩ 

Ενίσχυση απορριπτόμενου ξύλινου στύλου 
με οποιονδήποτε τρόπο με χαλύβδινους 
ημισωλήνες. Τεμ. 48,02 212,36 

2959 Σ-1 ΕΔΞΣ-ΕΝ Επιθεώρηση ξύλινου στύλου και διάγνωσή 
του ως ενισχυόμενου με χαλύβδινους 
ημισωλήνες χωρίς εσωτερική συντήρηση ή 
ως απορριπτόμενου προς αντικατάσταση. Τεμ. 0,99 1,13 

2960 Σ-1 ΕΔΞΣ-ΑΠΟΡ Επιθεώρηση ξύλινου στύλου με 
ρεζιστογράφο και διάγνωσή του ως 
απορριπτόμενου προς αντικατάσταση ή 
παραμένοντα. Τεμ. 6,70 7,01 

2961 Σ-1 ΕΔΞΣ-ΕΞ-
ΣΥΝ 

Επιθεώρηση ξύλινου στύλου και διάγνωσή 
του και μόνο εξωτερική συντήρησή του. Τεμ. 3,37 14,47 

2962 Σ-1 ΕΔΞΣ-ΕΞΕΣ-
ΣΝ 

Επιθεώρηση ξύλινου στύλου και διάγνωσή 
του και εξωτερική και εσωτερική συντήρησή 
του. Τεμ. 8,28 35,28 

2963 Σ-2 ΕΔΞΣ-ΧΣΚ Επιθεώρηση ξύλινου στύλου χωρίς σκάψιμο Τεμ. 0,99  
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και διάγνωσή του ως απορριπτόμενου προς 
αντικατάσταση ή παραμένοντα (κυρίως για 
εγκατεστημένους εντός πενταετίας). 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.5: 
 
α.  Η αποκατάσταση της επιφανείας, όπου απαιτείται, αποζημιώνεται με τον Α.Τ. 28 
 
β.  Εάν απαιτείται θραύση και αποκατάσταση τμήματος τοίχου πλησίον στύλου η εργασία αποζημιώνεται με 

τον ΑΤ 2346 
 
γ.  Εάν απαιτείται η αφαίρεση βάτων ή πουρναριών ή άλλων εμποδίων, γύρω από στύλο η εργασία 

αποζημιώνεται με τους Α.Τ. 2955, 2956. 
 
δ.  Εάν η εκσκαφή και η επαναφορά του λάκκου γίνει σε τμήμα της περιφέρειας του στύλου λόγω 

ανυπέρβλητου εμποδίου, ο Ανάδοχος αποζημιώνεται σύμφωνα με το ΑΤ 2957. (Ως ανυπέρβλητο 
εμπόδιο δεν μπορούν να θεωρηθούν το σκυρόδεμα ή οι πλάκες πεζοδρομίου ή οδού ή πλατείας ή τα 
βάτα γύρω από το στύλο ή παρόμοια είδη). 

 
ε.      Εάν ο στύλος απορρίπτεται μετά την εκσκαφή του λάκκου (λόγω μη ολοφάνερης διακοπής     της συνέχειας 

του ξύλου σε όλη τη διατομή του στύλου) τότε ο Ανάδοχος αποζημιώνεται σύμφωνα με το ΑΤ 2957. 
 
στ. Δεν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως: 

1. Εάν απαιτείται η μεταφορά χώματος για την επαναπλήρωση των λάκκων σε βραχώδες έδαφος. 
2. Εάν ο στύλος απορρίπτεται, χωρίς να χρειασθεί εκσκαφή λάκκου, λόγω ολοφάνερης διακοπής της 

συνέχειας του ξύλου σε όλη τη διατομή του στύλου. 
3. Εάν η εκσκαφή του λάκκου χρειάζεται να γίνει σε βάθος μεγαλύτερο από (50) πενήντα εκατοστά. 
4. Εάν δεν πραγματοποιείται εκσκαφή λάκκου, αλλά μόνον απογραφή του στύλου, είτε γιατί 

επιθεωρείται άνευ εκσκαφής λόγω ανυπέρβλητου εμποδίου, είτε γιατί ο στύλος είναι νέος και δεν 
συντηρείται (απογραφόμενος στύλος), είτε γιατί είναι ενισχυμένος με χαλύβδινους πασσάλους ή 
ημισωλήνες. 

 
ζ. Σχετικά με τη επιμέτρηση διευκρινίζονται ακόμη τα εξής: 

 Η αντηρίδα ενός στύλου επιμετρείται ως ιδιαίτερος στύλος. 

 Ένας δίδυμος στύλος ή ένα δίστυλο επιμετρούνται ως δύο στύλοι και ένα τρίστυλο ως τρεις στύλοι 

 Ένας στύλος με ξύλινο πάσσαλο ενίσχυσης επιμετρείται ως ένας στύλος, έστω και αν εισέρχονται 
και ο στύλος και ο πάσσαλος στο έδαφος και ο εκσκαπτόμενος λάκκος περιβάλλει και τους δύο. 

 
 
 

 Προσθήκη υποκεφαλαίου 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ 

 
 

6.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ 
 

 

Στις παρακάτω τιμές μονάδας, περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης Υποσταθμών εσωτερικού χώρου και 
συνεπτυγμένων, όπως αυτές με λεπτομέρεια περιγράφονται στις ισχύουσες οδηγίες και τα τεύχη της Σύμβασης. 
 
 

Αριθμ
ός 

Τιμολο
-   γίου 

 Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμό
ς 

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο

ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η

σ
η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                                

(Ευρώ) 
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2964 Σ-2 ΥΕΧ-ΚΑΘ Καθαρισμός του χώρου του Υ/Σ και έλεγχος 
λειτουργίας του εξοπλισμού του Υ/Σ. Τεμ. 48,82  

2965 Σ-2 ΥΕΧ-
ΣΠΝΤ 

Συντήρηση διακόπτη φορτίου με μονωτικό 
αέριο SF6 κυψελωτού ή συνεπτυγμένου τύπου 
(Compact). Τεμ. 12,85  

2966 Σ-2 ΥΕΧ-
ΣΠΠΤ 

Συντήρηση διακόπτη φορτίου κυψελωτού 
παλαιού τύπου π.χ. τύπου STALCO. Τεμ. 25,70  

2967 Σ-2 ΥΕΧ-
ΣΠΠΜΣ 

Συντήρηση πίνακα προστασίας μετασχηματιστή 
κυψελωτού ή συνεπτυγμένου τύπου (Compact). Τεμ. 18,72  

2968 Σ-2 ΥΕΧ-ΣΜΣ Συντήρηση μετασχηματιστή 20/0,4 kV,630 kVA 
ή 1.000 kVA σε Υ/Σ εσωτ. χώρου ή 
συνεπτυγμένο. Τεμ. 49,56  

2969 Σ-2 ΥΕΧ-ΣΧΤ Συντήρηση ασφαλειοκιβωτίου Χ.Τ. 8 ή 12 
αναχωρήσεων σε Υ/Σ εσωτ. χώρου ή 
συνεπτυγμένο. Τεμ. 21,66  

 
 
 

 Προσθήκη υποκεφαλαίου 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 
 

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ  

 
Oi παρακάτω τιμές μονάδας, σε συνδυασμό με τα περί τιμών αναγραφόμενα στη σελίδα τέσσερα (4) του 
παρόντος τιμολογίου, αναφέρονται στη διάθεση προσωπικού, οχημάτων και μηχανημάτων του Αναδόχου, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 30 του Συμφωνητικού. 
 

Διάθεση προσωπικού 
 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά    

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά   

(Ευρώ) 

2971  -  Δ-ΕΡΓ-ΑΝ  Διάθεση Εργάτη ανειδίκευτου h 15,31  

2972 -  Δ-ΕΡΓ-ΕΙΔ Διάθεση Εργάτη ειδικευμένου h 16,84  

2973 -  Δ-ΤΕΧΝ Διάθεση Τεχνίτη h 19,87  

2974 -  Δ-ΒΧΕΙΡ-
ΕΜ    

Διάθεση Βοηθού χειριστή ελαφρού 
μηχανήματος h 10,66  

2975 -  Δ-ΧΕΙΡ-ΕΜ    Διάθεση Χειριστή ελαφρού μηχανήματος h 23,22  

2976 -  Δ-ΟΔΗΓ    Διάθεση Οδηγού αυτοκινήτου h 17,89  

2977 -  Δ-ΔΙΟΙΚ Διάθεση Διοικητικού υπαλλήλου. h 21,95  

2978 -  Δ-ΜΗΧ-Τ1 Διάθεση Διπλωματούχου Μηχανικού.  h 31,44  
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2979 -  Δ-ΜΗΧ-Τ3 Διάθεση Πτυχιούχου Μηχανικού. h 24,57  

 
 
 
 
 
 

Διάθεση οχημάτων και μηχανημάτων 
 
 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά    

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά   

(Ευρώ) 

2980 -  Δ-ΑΕΡΣΜ-160 Διάθεση Αεροσυμπιεστή 160 ft3/min με 
αερόσφυρα 24Kg h 8,21 

 

2981 -  Δ-ΑΥΤΟΚ-
3/4 

Διάθεση Αυτοκινήτου φορτηγού ¾ t 
h 3,74  

2982 -  Δ-ΦΡΤΓ-6   Διάθεση Αυτοκινήτου ανατρεπόμενου 
ωφελίμου φορτίου 6 t h 17,34  

2983 -  Δ-ΓΕΡΑΝ-3   Διάθεση Γερανού 3 t h 21,55  

2984 -  Δ-ΓΕΡΑΝ-5   Διάθεση Γερανού 5 t h 25,46  

2985 -  Δ-ΓΕΡΑΝ-
10   

Διάθεση Γερανού 10 t 
h 29,34 

 

2986 -  Δ-ΦΡΤΤ-
3/4   

Διάθεση Φορτωτή 3/4 yd3 (ισχύος 40 μέχρι 45 
HP) h 14,21 

 

2987 -  Δ-ΕΚΣΚ-3/4   Διάθεση Μηχανικού εκσκαφέα 3/4 yd3 h 28,42  

 
 

 
Λειτουργία οχημάτων και μηχανημάτων 

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά    

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά   

(Ευρώ) 

2988 -  Λ-ΑΕΡΣΜ-160 Λειτουργία Αεροσυμπιεστή 160 ft3/min με 
αερόσφυρα 24Kg h 8,00 

 

2989 -  Λ -ΑΥΤΟΚ-
3/4 

Λειτουργία Αυτοκινήτου φορτηγού ¾ t 
h 6,33  

2990 -  Λ -ΦΡΤΓ-6   Λειτουργία Αυτοκινήτου ανατρεπόμενου ωφελίμου 
φορτίου 6 t h 16,63  

2991 -  Λ -ΓΕΡΑΝ-3   Λειτουργία Γερανού 3 t h 6,94  

2992 -  Λ -ΓΕΡΑΝ-5   Λειτουργία Γερανού 5 t h 11,57  
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2993 -  Λ -ΓΕΡΑΝ-
10   

Λειτουργία Γερανού 10 t 
h 23,14 

 

2994 -  Λ -ΦΡΤΤ-
3/4   

Λειτουργία Φορτωτή 3/4 yd3 (ισχύος 40 μέχρι 
45 HP) h 8,00 

 

2995 -  Λ -ΕΚΣΚ-
3/4   

Λειτουργία Μηχανικού εκσκαφέα 3/4 yd3 
h 19,79 

 

 
 

Τιμολόγια για γενική χρήση 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά    

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά   

(Ευρώ) 

2996 -  Δ-ΧΕΙΡ-ΒΜ Διάθεση Χειριστή βαριού μηχανήματος. h 25,47  

2997 -  Δ-ΑΥΤΟΚ-
17 

Διάθεση φορτηγού 17t. 
h 32,87  

2998 -  Λ-ΑΥΤΟΚ-
17 

Λειτουργία φορτηγού 17t. 
h 32,01  

2999 -  ΓΕΝ-ΧΡΗΣ Κατ’ αποκοπή γενικής χρήσης Τεμ. 100  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.7: 
 
α. Οι προαναφερόμενες τιμές μίσθωσης των γερανών του παρόντος Υποκεφαλαίου, αντιστοιχούν σε 

γερανοφόρα οχήματα. Σε περίπτωση γερανού προσαρμοσμένου επί φορτηγού οχήματος, ως χρόνος 
μίσθωσης του γερανού, λαμβάνεται το ήμισυ του χρόνου μίσθωσης του φορτηγού οχήματος επί του 
οποίου είναι προσαρμοσμένος. 

 
β. Οι χρόνοι λειτουργίας γερανού προσαρμοσμένου επί φορτηγού οχήματος, δεν θα υπερβαίνουν του 

χρόνους μίσθωσής του. 
 
γ.  Στις τιμές μονάδας του παρόντος Υποκεφαλαίου δεν υπολογίζεται έκπτωση, ούτε άλλη προσαύξηση, παρά 

μόνον αναθεώρηση και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου που για την περίπτωση 
προσδιορίζεται σε 18%, επί του οποίου εφαρμόζεται η έκπτωση της Σύμβασης. 

 
δ.  Οι προαναφερόμενες τιμές διάθεσης προσωπικού αντιστοιχούν σε εργασία εργάσιμης ημέρας και εντός 

κανονικού ωραρίου.  

         Σε περίπτωση εργασίας με νόμιμη επιβάρυνση του ωρομισθίου (π.χ. απασχόληση υπερωριακή, Κυριακή 

κ.λπ.) τότε επιμετρούνται επιπλέον ποσότητες μονάδων μέτρησης που να αντιστοιχούν στη νόμιμη 

επιβάρυνση του ωρομισθίου.  

         Διευκρινίζεται ότι η διάθεση προσωπικού από τον Ανάδοχο εκτός εργάσιμης μέρας και κανονικού ωραρίου 

απαιτεί έγγραφη εντολή του Εντεταλμένου Μηχανικού του Έργου. 

 
 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΥΤΗΣ) 

Αλλαγή κειμένου της σελίδας 203 
«... 

2.   Η στήλη Σ-1 των παραπάνω πινάκων ισχύει μόνο όταν συντρέχει μία ή και οι δύο από τις ακόλουθες  

περιπτώσεις: 

         α.  η παράδοση των υλικών προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο γίνεται σύμφωνα με τους τρόπους Η-1 και 

Ν-1 του άρθρου 39 του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ. 
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         β. η προμήθεια υλικών Αναδόχου γίνεται από δόκιμους προμηθευτές του «ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» του Παραρτήματος VII του Συμφωνητικού. 

 

3.  Η στήλη Σ-2 των παραπάνω πινάκων ισχύει μόνο όταν δεν συντρέχει καμία από τις ακόλουθες δύο 

περιπτώσεις: 

         α.  να γίνεται τοποθέτηση υλικών χορηγουμένων από το ΔΕΔΔΗΕ. 

         β.  να γίνεται τοποθέτηση υλικών προμήθειας Αναδόχου από δόκιμους προμηθευτές του «ΠΙΝΑΚΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» του Παραρτήματος VII του Συμφωνητικού. 

 

4.  Η στήλη Σ-3 των παραπάνω πινάκων, ισχύει μόνο όταν η παράδοση των υλικών προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ στον 

Ανάδοχο γίνεται σύμφωνα με τους τρόπους Η-2, Ν-2 και Ν-3 του άρθρου 39 του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ και κατά 

συνέπεια στις περιπτώσεις αυτές σε όσες εργασίες του τιμολογίου αναγράφεται ο συντελεστής Σ-1 αυτός 

αντικαθίσταται από τον συντελεστή Σ-3. 

…» 

 
 Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΥΤΗΣ) 

Αλλαγή μορφοποίησης (άνευ υπογράμμισης) επικεφαλίδας πινάκων στις σελ. 204-209 
 

 Αλλαγή συντελεστών ΠΕΠ (Σ-1 ) για περιοχές Κορίνθου, Ναυπλίου, Τρίπολης και Σπάρτης 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ−ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΥΤΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV :  ΔΠΠ-Η 
 

Επιβλέπουσα  
Υπηρεσία 
ΔΕΔΔΗΕ 

Περιφερειακές Ενότητες ή Δήμοι 
 (Λεπτομέρειες στο άρθρο 4 του 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ) 

Προσαύξηση λόγω Έκτασης Περιοχής και 
Δυσχερειών  

(ποσοστά επί τοις εκατό (%) 
Σ-1 Σ-2 Σ-3 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ Περιφερειακή Ενότητα ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 24 12 20 

ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΠΕΤΣΕΣ, ΥΔΡΑ, ΠΟΡΟΣ 27 10 19 

ΝΑΥΠΛΙΟΥ Περιφερειακή Ενότητα 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ 27 10 19 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ Περιφερειακή Ενότητα ΑΡΚΑΔΙΑΣ 40 22 31 

ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΗΣΙΑ Περιφερειακής Ενότητας 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Δήμος ΚΥΘΗΡΩΝ 

Περιφερειακής Ενότητας ΑΤΤΙΚΗΣ 44 22 31 

ΣΠΑΡΤΗΣ Περιφερειακή Ενότητα ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

(πλην νησιών) 44 22 31 

 
 

 Αλλαγή κειμένου στη σελ. 212  (στη παράγραφο 2.1 από 20km η απόσταση έγινε 4km) 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ «ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ» ΚΑΙ «ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» 

ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
«…… 
2.  "Μεμονωμένη" εντολή έργου ορίζεται, για την εφαρμογή της παρούσας προσαύξησης: 

 2.1. Εκείνη που κατά την επίδοσή της δεν υπάρχει άλλη εντολή, είτε που κατασκευάζεται είτε για 
εκτέλεση σε απόσταση 4 χιλιομέτρων. 
2.2. Η εντολή επείγουσας αποκατάστασης βλάβης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραγρ. Α3 
του Άρθρου 30 του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ. 

…….» 
 

 Αλλαγή κεφαλίδας 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙA 5 & 6 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ «ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΗΣΙΩΝ» ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ –

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Αλλαγή κειμένου 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙA 5 & 6 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ «ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΗΣΙΩΝ» ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ –

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 
 

5.  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ "ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΗΣΙΩΝ" εντολής Έργου  
 
 
 
 

1. Οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μιας εντολής έργου σαν εντολή "Μικρού Αντικειμένου Νησιών", 
αναφέρονται στο Άρθρο 51, παράγραφος 5 του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ. 

 
2. Όταν το πιστοποιούμενο ποσό της Εντολής έργου "Μικρού Αντικειμένου Νησιών" - όπως αυτό προκύπτει 

από τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου, χωρίς την αξία των υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, με τις Επί Μέρους 
και Ειδικές Προσαυξήσεις που προβλέπονται αντίστοιχα, σε κάθε περίπτωση και πριν την εφαρμογή των 
Γενικών Προσαυξήσεων (Προσαύξηση Νήσων, Αναθεώρηση, Εργολαβικό Όφελος και Έκπτωση) - είναι 
μικρότερο των 2.000,00 € τότε δίνεται προσαύξηση μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού των 2.000,00 €. 
Επί του ποσού των 2.000,00 € εφαρμόζονται στη συνέχεια οι Γενικές Προσαυξήσεις και η έκπτωση του 
Αναδόχου. 
 

3. Η υπόψη προσαύξηση δίνεται για τα Νησιά στα οποία δεν υπάρχει έδρα Περιοχής ΔΕΔΔΗΕ. 
 
 
 

 Προσθήκη υποκεφαλαίου 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙA 5 & 6 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ «ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΗΣΙΩΝ» ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ –

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 
6.  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  

 
Η εν λόγω προσαύξηση αναφέρεται στο άρθρο 4 του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ. 
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 Αλλαγή στις παρατηρήσεις της σελ. 214 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ  

 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: 
 
Όλες οι προσαυξήσεις του παρόντος Κεφαλαίου ήτοι:  
 
1. Η προσαύξηση λόγω έκτασης περιοχής και δυσχερειών αυτής. 
 
2. Η προσαύξηση λόγω εκτέλεσης εργασίας κατά Κυριακή, νύκτα ή αργία ή κατά Σάββατο. 
 
3. Η προσαύξηση λόγω εργασιών έκτακτης ανάγκης αποκατάστασης βλαβών  
 
4. Η προσαύξηση "μεμονωμένης" και "μικρού αντικειμένου" εντολής έργου, 
 
5. Η προσαύξηση "μικρού αντικειμένου Νησιών " εντολής έργου,  

 
6. Η προσαύξηση λόγω εκτέλεσης εργασιών σε γειτονική περιοχή. 
 
χαρακτηρίζονται σαν Ειδικές Προσαυξήσεις. 
 
Οι προσαυξήσεις αυτές, εκτός από τις παραπάνω προσαυξήσεις με αριθμό 4 και 5 "μεμονωμένης" και "μικρού 
αντικειμένου" εντολής έργου και "μικρού αντικειμένου Νησιών" εντολής έργου εφαρμόζονται πάνω στις βασικές 
τιμές μονάδας του Τιμολογίου και μόνο. 
 
 

 Αλλαγή κειμένου 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ  

 

Δ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 

 

«Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου, όπως διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των Επιμέρους και 
Ειδικών Προσαυξήσεων (Κεφ. Α και Γ του ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ), υπόκεινται, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις 
"ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ" της σελίδας 4 του παρόντος Τιμολογίου, στις Γενικές Προσαυξήσεις του 
παρόντος Κεφαλαίου, οι οποίες απαριθμούνται παρακάτω:…..» 

 

 
 Αλλαγή κεφαλίδας 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Υ/ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 & 2 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΓΕΝΙΚΩΝ  

ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
 
 

 Αλλαγή κειμένου (τονισμός) 
 

                        ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ   

                      ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ :  ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Για τα παρακάτω υλικά προμήθειας Αναδόχου και τις τιμές μονάδας αυτών, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο 
άρθρο 37 του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ και στη σελίδα 4 του παρόντος Τιμολογίου. 
 

 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια από Α.Τ. 3001 έως και Α.Τ. 3114,  στις σελ.  

220 - 227 . 

 
 Αλλαγή περιγραφής και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά 

                        ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ   

                      ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

 
 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                           

(Ευρώ) 

3115 - ΣΤ-080 Στριφόνι 10x80 mm χαλύβδινο γαλβανισμένο 
προδιαγραφής  ΤΠ 64   (ΚΥ 4300009710). Τεμ.  0,23 

3116 - ΣΤ-100 Στριφόνι 12x100 mm χαλύβδινο γαλβανισμένο 
προδιαγραφής  ΤΠ 64   (ΚΥ 4300009722). Τεμ.  0,35 

 
 

 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 3118 έως και Α.Τ. 3156, καθώς και 

στα τιμολόγια από Α.Τ. 3158 έως και Α.Τ. 3182,  στις σελ. 227 - 232. 

 
 Αλλαγή περιγραφής και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά 

                        ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ   

                      ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

 
 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                           

(Ευρώ) 

3183 - Σ-PVC3 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 
εξωτερικής διαμέτρ.110 mm ελάχιστου 
πάχους τοιχώματος 3,2 mm προδιαγραφής 
ΕΛΟΤ EN 1329.           m  3,58 

3184 - Σ-PVC4 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 
εξωτερικής διαμέτρ.160 mm ελάχιστου 
πάχους τοιχώματος 4 mm προδιαγραφής 
ΕΛΟΤ EN 1329.       m  4,20 
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 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 3185 έως και Α.Τ. 3198 στις σελ. 232 - 

233. 

 
 Αλλαγή περιγραφής τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά 

                        ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ   

                      ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                           

(Ευρώ) 

3199 - ΠΣ-ΚΟΙ Πλέγμα σήμανσης καλωδίου οπτικών ινών 
σύμφωνα με την ΤΠ[9].           m  0,35 

 
 
 
 
 

 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 3204 έως και Α.Τ. 3234 στις σελ. 234 - 

237. 

 
 Αλλαγή περιγραφής και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά 

                        ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ   

                      ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                           

(Ευρώ) 

3235 - ΑΚΡΔ-
AL150 

Ακροδέκτης από Al βαθειάς συμπίεσης, για 
αγωγούς  Al 150 mm2  καλωδίων, τύπου 
C2A150 με οπή πέλματος 15,5 mm σύμφωνα 
με την Προδιαγραφή  GR-264/16.12.77 
συμπλήρωμα Νο 1/20.11.85 (ΚΥ 
4300017615) Τεμ.  1,91 

 
 

 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 3236 έως και Α.Τ. 3253, καθώς και 

στα τιμολόγια από Α.Τ. 3255 έως και Α.Τ. 3259,  στις σελ. 237 - 239. 
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 Αλλαγή περιγραφής και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά 

                        ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ   

                      ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

 
 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                           

(Ευρώ) 

3260 - NYAF-1Χ16 Καλώδιο ΧΤ 750V CU NYAF/HO7V-K 1X16 
mm2 πολύκλωνο   Προδιαγραφής ΕΛΟΤ 
563.3    (ΚΥ 4120004838, 4120003986 
σταχτόχρωμο, 4120004840 μαύρο, 
4120006290 κόκκινο) m  1,85 

 
 
 

 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 3261 έως και Α.Τ. 3274, στις σελ. 239 - 

240. 

 
 Αλλαγή περιγραφής και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά 

                        ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ   

                      ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
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ά
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α

  

Μ
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ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                           

(Ευρώ) 

3275 - ΚΧ2ΠΑ-Β3 Συνδετήρας 2 κοχλιών παραλλήλων 
αυλάκων κράματος Al  ΤΥΠΟΥ Β3  
διατομής αγωγών AAAC 70/35 ή ACSR 35-
50/16-35 ή Al  35-50-70/16-35-50 
Προδιαγραφής ΕΚ.03.20/17.01.95    (ΚΥ  
4300012587) Τεμ  5,28 

 
 
 

 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

Αλλαγή της τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά στα τιμολόγια Α.Τ. 3276 έως και Α.Τ. 3321, καθώς και 

στα τιμολόγια από Α.Τ. 3323 έως και Α.Τ. 3384, στις σελ. 240 - 253. 
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 Αλλαγή περιγραφής και τιμής μονάδας εργολαβικών με υλικά 

                        ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ   

                      ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

 
 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μ
ο
ν
ά

δ
α

  

Μ
έτ

ρ
η
σ

η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                           

(Ευρώ) 

3385 - ΜΑ-3Φ40 Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος 
τριφασικός 40A, χαρακτηριστικής 
καμπύλης C, 230/400V, Προδιαγραφής 
GR- 216Α(ΚΥ 4400002006) Τεμ.  4,60 

3386 - ΜΑ-1Φ40 Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος 
μονοφασικός 40A, χαρακτηριστικής 
καμπύλης C, 230/400V, Προδιαγραφής 
GR- 216B  (ΚΥ 4400002225) Τεμ  1,50 

3387 - ΜΑ-3Φ25 Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος 
τριφασικός 25A, χαρακτηριστικής 
καμπύλης C, 230/400V, Προδιαγραφής 
GR- 216Α (ΚΥ 4400002432) Τεμ  4,60 

3388 - ΜΑ-1Φ25 Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος 
μονοφασικός 25A, χαρακτηριστικής 
καμπύλης C, 230/400V, Προδιαγραφής 
GR- 216B  (ΚΥ 4400002444) Τεμ  1,50 

3389 - ΜΑ-3Φ63 Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος 
τριφασικός 63A, χαρακτηριστικής 
καμπύλης C, 230/400V, Προδιαγραφής 
GR- 216Α (ΚΥ 4400003000) Τεμ  4,83 

 
 
 

 Προσθήκη άρθρων 

                        ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ   

                      ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

 
 

Αριθμός 
Τιμολο-   

γίου  Σ
Ε

Π
Δ

 

Συμβολισμός Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 
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η
ς
 Τιμή μονάδας 

εργολαβικών 

ΧΩΡΙΣ 
υλικά             

(Ευρώ) 

ΜΕ  
υλικά                           

(Ευρώ) 

3390 - ΜΑ-1Φ63 Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος 
μονοφασικός 63A, χαρακτηριστικής 
καμπύλης C, 230/400V Προδιαγραφής 
GR- 216B (ΚΥ 4400002997) Τεμ  2,19 

3391 - ΣΠΟΛΞΣ Συντηρητικό ξύλου πολτώδες για 
εξωτερική και εσωτερική συντήρηση lt  7,76 
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ξύλινων στύλων Τεχνικής Περιγραφής 
ΔΕΔ - 48/05 (ΚΥ 4300021943) 

3392 - ΧΡΝ ΤΡΧ Χρονολογικός τροχίσκος Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΕΔ-21/74 (ΚΥ 
4300000004) Τεμ  0,05 

3393 - HΛAL Ήλος ελικοειδής κράματος ΑΙ Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΕΔ-20/79 (ΚΥ 
4300013191) Τεμ  0,05 

3394 - ΞΠΕΙΡ Ξύλινος πείρος μήκους 50mm, 
διαμέτρου 12mm Τεχνικής Περιγραφής 
ΔΕΔ-19/74 (ΚΥ 4300013208) Τεμ  0,07 

3395 - ΠΙΝΑΠ Πινακίδα σημάνσεως απορριπτόμενου 
στύλου από έλασμα αλουμινίου 
Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔ-18/74 (ΚΥ 
4300013210) Τεμ  0,11 

3396 - ΠΙΝΕΠ Πινακίδα σημάνσεως επικίνδυνου 
στύλου από έλασμα αλουμινίου 
Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔ-18/74 (ΚΥ 
4300013221) Τεμ  0,19 

3397 - ΣΕΣΥΝ Σήμα εσωτερικής συντήρησης από 
κράμα αλουμινίου Τεχνικής Περιγραφής 
ΔΕΔ-21/74 (ΚΥ 4300013245) Τεμ  0,05 

3398 - ΣΥΝΚΑΡΦ Συνδετήρας καρφωτικής μηχανής JT-21 
(5/16" 8mm) (1000 τεμ)  (ΚΥ 
4300013257) Τεμ  2,02 

3399 - ΦΚΑΛΣΥΝΞΣ Φύλλο καλύψεως συντηρητικού ξύλινων 
στύλων Τεχνικής Προδιαγραφής ΔΕΗ- 
29/03/04 (ΚΥ 4300013830) m  0,61 

3400 - ΤΑΙΝΦΕΠΙΚ Ταινία PVC επικάλυψης και επίδεσης 
φύλλου κάλυψης συντηρητικού ξύλινων 
στύλων Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔ- 
38/86 (ΚΥ 4300014389) m  0,30 

3401 - ΣΦ-ΑΝ-ΣΚ70 Σφιγκτήρας ανάρτησης συνεστραμμένων 
καλωδίων  Χ.Τ. διατομής 3Χ70 mm2 Al 
+54,6 mm2 AAAC +25 mm2 Al 
αναρτημένου τύπου σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-335/10.11.09 και 
το συνημμένο Φύλλο 1-70 (ΚΥ 
4300017305) Τεμ  2,97 

3402 - ΣΦ-ΤΕΡ-ΣΚ70 Σφιγκτήρας τέρματος  συνεστραμμένων 
καλωδίων  Χ.Τ. διατομής 3Χ70 mm2 Al + 
54,6 mm2 AAAC +25 mm2 Al 
αναρτημένου τύπου σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-336/10.11.09 και 
το συνημμένο Φύλλο 1-70 (ΚΥ 
4300017317) Τεμ  6,43 
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3403 - ΗΜΣΩΛ180 Χαλύβδινος ημισωλήνας Φ180 Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΕΔ-52/81 (ΚΥ 
4300018073) Τεμ  64,00 

3404 - ΗΜΣΩΛ240 Χαλύβδινος ημισωλήνας Φ240 Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΕΔ-52/81 (ΚΥ 
4300018085) Τεμ  84,00 

3405 - ΗΜΣΩΛ 290 Χαλύβδινος ημισωλήνας Φ290 Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΕΔ-52/81 (ΚΥ 
4300018097) Τεμ  101,00 

3406 - ΧΖΩΝ-ΣΝΔ Χαλύβδινη ζώνη επιψευδαργυρωμένη 
με συνδετήρα Τεχνικής Περιγραφής 
ΔΕΔ- 54/83 (ΚΥ 4300018516) Τεμ  1,64 

3407 - ΣΥΝ-ΣΚ70-Μ1 Συνδετήρας διακλάδωσης και παροχών 
συνεστραμμένων καλωδίων  Χ.Τ. 
Μεγέθους 1: Για τη σύνδεση αγωγών στη 
θέση κύριας γραμμής μονωμένου 
αγωγού 70 mm2 Al ή 54,6 mm2 AAAC ή 
35 mm2 Al και στη θέση δευτερεύουσας 
γραμμής μονωμένου αγωγού/αγωγών 
70 mm2 Al ή 54,6 mm2 AAAC ή 35 mm2 
Al ή 50 mm2 Cu ή 35 mm2 Cu ή 2Χ25 
mm2 Cu ή 1Χ25 mm2 Cu  σύμφωνα με 
την Προδιαγραφή GR-324/24.07.86 και 
τα Συμπληρώματα αυτής Νο 1/24.07.86, 
Νο 2/03.11.88, Νο 3/27.03.91 και το 
συνημμένο Φύλλο 1-70   (ΚΥ 
4300018590) Τεμ  1,88 

3408 - ΣΥΝ-ΣΚ70-Μ2 Συνδετήρας διακλάδωσης και παροχών 
συνεστραμμένων καλωδίων  Χ.Τ. 
Μεγέθους 2:  Για τη σύνδεση αγωγών 
στη θέση κύριας γραμμής μονωμένου 
αγωγού 70 mm2 Al ή 54,6 mm2 AAAC ή 
35 mm2 Al και στη θέση δευτερεύουσας 
γραμμής μονωμένου αγωγού/αγωγών 
1Χ16 mm2 Cu ή 2Χ16 mm2 Cu ή 1Χ6 
mm2 Cu ή 2Χ6 mm2 Cu σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή GR-324/24.07.86 και τα 
Συμπληρώματα αυτής Νο 1/24.07.86, 
Νο 2/03.11.88, Νο 3/27.03.91 και το 
συνημμένο Φύλλο 1-70   (ΚΥ 
4300018607) Τεμ  1,75 

3409 - ΣΥΝ-ΣΚ70-Μ3 Συνδετήρας διακλάδωσης και παροχών 
εναέριων συνεστραμμένων καλωδίων  
Χ.Τ. Μεγέθους 3: Για τη σύνδεση 
αγωγών στη θέση κύριας γραμμής 
μονωμένου αγωγού 25 mm2 Al (ΔΦ) και 
στη θέση δευτερεύουσας γραμμής 
μονωμένου αγωγού 25 mm2 Al ή 2,5 Τεμ  1,45 
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mm2 Cu σύμφωνα με την Προδιαγραφή 
GR-324/24.07.86 και τα Συμπληρώματα 
αυτής Νο 1/24.07.86, Νο 2/03.11.88 και 
Νο 3/27.03.91 και το συνημμένο Φύλλο 
1-70  (ΚΥ 4300018620) 

3410 - ΣΦ-ΑΝ-ΣΚ120 Σφιγκτήρας ανάρτησης για 
συνεστραμμένα καλώδια  Χ.Τ. διατομής 
4Χ120 mm2 Al +25 mm2 Al σύμφωνα με 
την Τεχνική  Περιγραφή ΔΚΣΔ-
287/03.2004 και το συνημμένο Φύλλο 1-
120 (ΚΥ 4300021412) Τεμ  4,50 

3411 - ΣΦ-ΤΕΡ-ΣΚ120 Σφιγκτήρας τέρματος συνεστραμμένων 
καλωδίων Χ.Τ. διατομής 4Χ120 mm2 Αl 
+25 mm2 Αl αυτοφερόμενου τύπου 
σύμφωνα με την Τεχνική  Περιγραφή 
ΔΚΣΔ-288/03.2004 και το συνημμένο 
Φύλλο 1-120 (ΚΥ 4300021424) Τεμ  9,40 

3412 - ΣΥΝ-ΣΚ120-Τ2 Συνδετήρας διακλάδωσης και παροχών 
συνεστραμμένων καλωδίων  Χ.Τ. 4Χ120 
mm2 Al +25 mm2 Al Τύπου 2, μεγέθους 
120 mm2/16-35 mm2, για σύνδεση στη 
θέση κύριας γραμμής μονωμένου 
αγωγού 120 mm2 Al και στη θέση 
δευτερεύουσας γραμμής μονωμένου 
αγωγού 16-35 mm2 Cu ή 35 mm2 Al 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 
ΔΚΣΔ-289/03.2004, το Συμπλήρωμα Νο 
1/20.06.13 αυτής και το συνημμένο 
Φύλλο 1-120 (ΚΥ 4300021436) Τεμ  2,44 

3413 - ΣΥΝ-ΣΚ120-Τ1 Συνδετήρας διακλάδωσης και παροχών 
συνεστραμμένων καλωδίων Χ.Τ. 4Χ120 
mm2 Al +25 mm2 Al Τύπου 1, μεγέθους 
120 mm2/50-120 mm2, για σύνδεση στη 
θέση κύριας γραμμής μονωμένου 
αγωγού 120 mm2 Al και στη θέση 
δευτερεύουσας γραμμής μονωμένου 
αγωγού 120 mm2 Al ή 70 mm2 Al 
ή 54,6 mm2 AAAC ή 50 mm2 Cu 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 
ΔΚΣΔ-289/03.2004, το Συμπλήρωμα Νο 
1/20.06.13 αυτής και το συνημμένο 
Φύλλο 1-120 (ΚΥ 4300021448) Τεμ  6,90 

3414 - ΜΑ-1Φ25-ΝΤΠ Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος 
μονοφασικός 25A, χαρακτηριστικής 
καμπύλης C, 230/400V, Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΔ- 384/10.01.2019 (ΚΥ 
4400003403) Τεμ  1,63 
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3415 - ΜΑ-1Φ40-ΝΤΠ Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος 
μονοφασικός 40A, χαρακτηριστικής 
καμπύλης C, 230/400V, Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΔ- 384/10.01.2019 (ΚΥ 
4400003404) Τεμ  1,73 

3416 - ΜΑ-1Φ63-ΝΤΠ Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος 
μονοφασικός 63A, χαρακτηριστικής 
καμπύλης C, 230/400V, Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΔ- 384/10.01.2019 (ΚΥ 
4400003405) Τεμ  2,04 

3417 - ΜΑ-3Φ25-ΝΤΠ Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος 
τριφασικός 25A, χαρακτηριστικής 
καμπύλης C, 230/400V, Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΔ- 384/10.01.2019 (ΚΥ 
4400003406) Τεμ  4,73 

3418 - ΜΑ-3Φ40-ΝΤΠ Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος 
τριφασικός 40A, χαρακτηριστικής 
καμπύλης C, 230/400V, Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΔ- 384/10.01.2019 (ΚΥ 
4400003407) Τεμ.  5,09 

3419 - ΜΑ-3Φ63-ΝΤΠ Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος 
τριφασικός 63A, χαρακτηριστικής 
καμπύλης C, 230/400V, Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΔ- 384/10.01.2019 (ΚΥ 
4400003408) Τεμ  6,20 

3420 - ΜΑ-1Φ100 Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος 
τριφασικός 100A, χαρακτηριστικής 
καμπύλης C, 230/400V, Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΔ- 384/10.01.2019 (ΚΥ 
4400003409) Τεμ  11,30 

3421 - ΚΒΜΤΡ-1Φ-ΕΞ Κιβώτιο μονοφασικού μετρητή τύπου 
SMC για τοποθέτηση έξυπνου 
ηλεκτρονικού μετρητή Χ.Τ. Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΔ/380/24.04.2017 (ΚΥ  
4540002050) Τεμ 

 

11,00 

3422 - ΚΙΒΜΤΡ-3Φ-
ΕΞ 

Κιβώτιο τριφασικού μετρητή τύπου SMC 
για τοποθέτηση έξυπνου ηλεκτρονικού 
μετρητή Χ.Τ. Τεχνικής Περιγραφής 
ΔΔ/380/24.04.2017   (ΚΥ  4540002055) Τεμ  16,00 

3423 - ΤΗΛ-ΚΑΛ Τηλεφωνικό καλώδιο J-Y(ST)Y με 
θωράκιση αλουμινίου διαμέτρου 0,6mm, 
προδιαγραφής DIN VDE 0815 (ΚΥ 
5000000480). Τεμ  0,43 

3424 - ΧΡΝ ΤΡΧ-ΡΕΖ Χρονολογικός τροχίσκος Επιθεώρησης 
με Ρεζιστογράφο Τεχνικής Περιγραφής 
ΔΕΔ-21/74 (ΚΥ 4300021945). Τεμ  0,05 
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 Αλλαγή και προσθήκη στην παρατήρηση της σελ. 257 

                        ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ   

                      ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤ 
 
Σε όσες εργασίες προβλέπεται τοποθέτηση ή αποξήλωση των παρακάτω υλικών, αυτά δεν έχουν υπολογισθεί στις 
τιμές μονάδας εργολαβικών με υλικά και δεν θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

 

Α.Τ. 
Κωδικός 
υλικού 

Περιγραφή Υλικού 

3016 4300001565 ΑΝΤΗΡΙΔΑ ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΗ ΧΑΛΓΛΒ 6X32X744 

3017 4300001577 ΑΝΤΗΡΙΔΑ ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΗ ΧΑΛΓΛΒ 6X32X818 

3068 4300006952 ΠΕΙΡΟΣ ΔΙΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΙΧΑΛΩΤ ΜΟΝΩΤ ΧΤ ΧΑΛΓΛΒ GR74 

3084 4300007737 ΠΕΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΕΙΡΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜ ΜΟΝΩΤ ΧΤ GR74 

3112 4300009436 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΩΤΗΡ ΧΤ ΔΙΧΑΛΩΤΟΝ ΧΑΛ ΓΑΛΒΑΝ GR74A 

3126 4300014006 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΩΤΗΡ ΜΤ ΕΥΘΓ ΑΠΛΟ ΞΥΛΙΝ ΒΡΑΧ ΧΑΛ ΓΑΛΒΑΝ GR47/1A 

3127 4300014018 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΩΤΗΡ ΜΤ ΕΥΘΓ ΑΠΛΟ ΞΥΛΙΝ ΒΡΑΧ ΧΑΛ ΓΑΛΒΑΝ GR47/1B 

3128 4300014020 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΩΤΗΡ ΜΤ ΕΥΘΓ ΕΙΔΙΚΟΝ ΧΑΛ ΓΑΛΒΑΝ GR47/4 

3129 4300014031 
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΩΤΗΡ ΜΤ ΕΥΘΓ ΕΝΙΣΧ ΞΥΛΙΝ ΒΡΑΧ ΧΑΛ ΓΑΛΒΑΝ 
GR47/2A 

3130 4300014043 
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΩΤΗΡ ΜΤ ΕΥΘΓ ΕΝΙΣΧ ΞΥΛΙΝ ΒΡΑΧ ΧΑΛ ΓΑΛΒΑΝ 
GR47/2B 

3133 4300016519 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΩΤΗΡ ΜΤ ΕΥΘΓ ΑΠΛΟ ΞΥΛΙΝ ΒΡΑΧ ΧΑΛ ΓΑΛΒΑΝ GR47/3B 

3140 4300018231 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΩΤΗΡ ΜΤ ΕΥΘ ΕΠΙ ΧΑΛ ΒΡΧ ΧΑΛ ΓΑΛΒΑΝ GR47A 

3252 4350000095 
ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚ ΦΩΤΙΣΜ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝ 
Φ310 GR 157 

3253 4350000150 
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚ ΦΩΤΙΣΜ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 0,70M ΕΚ ΣΩΛΗΝ ΧΑΛΓΛΒ 
GR 157A 

3288 4300017342 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣ ΜΟΝΩΤΡ ΤΕΡΜΑΤ ΧΑΛΓΛΒ ΔΙΧΑΛΟΥ-ΚΕΦΑΛΗΣ 
GR47 

3289 4300017354 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣ ΜΟΝΩΤΡ ΤΕΡΜΑΤ ΧΑΛΓΛΒ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-
ΟΜΦΑΛΟΥ 

 
 
 

 Αλλαγή κειμένου  

 
                        ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ   

                      ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ   

 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ :  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
 

 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναθεωρούνται όπως προβλέπεται στο άρθρο 56 του 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, με βάση τα κονδύλια  εγκεκριμένων άρθρων αναλύσεων τιμών, ως εξής: 
 
1.  Το άρθρο αναλύσεων που αναγράφεται στη στήλη «Άρθρο Αναθεώρησης ΧΩΡΙΣ υλικά», εφαρμόζεται: 
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1.1.  Στην τιμή μονάδας κάθε εργασίας όταν περιλαμβάνει μόνο την αξία των εργολαβικών, χωρίς 
την αξία των υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, (βλέπε και παρατήρηση 1 στη σελίδα 4 του 
παρόντος). 

 
1.2.  Στην τιμή μονάδας εκτοποθέτησης, μετατόπισης και συντήρησης κάθε εργασίας.  

 
2. Το άρθρο αναλύσεων που αναγράφεται στη στήλη «Άρθρο Αναθεώρησης ΜΕ υλικά», εφαρμόζεται: 

 
2.1. Στην τιμή μονάδας κάθε εργασίας που περιλαμβάνει την αξία των εργολαβικών και την αξία των 

υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, (βλέπε και παρατήρηση 3 στη σελίδα 4 του παρόντος). 
2.2. Στην τιμή μονάδας των υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (βλέπε και παρατήρηση 2 στη σελίδα 4 του 

παρόντος). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γενικές αλλαγές στο τεύχος: 

 Προσθήκη μηδενικού ψηφίου στο ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ σ’ όλους τους ΚΥ που ήταν 9-ψήφιοι στη ΔΔ-
209 

 Αλλαγή σε Αl για αλουμίνιο (ενώ στη ΔΔ-209 ήταν AL) 
 Αλλαγή ΣΕΠΔ στ’ ακόλουθα άρθρα του Τεύχους Τιμολογίου 

 

Α.Τ. ΣΕΠΔ Συμβολισμός 

517 Σ-1    ΠΕ1-ACSR 

518 Σ-1    ΠΕ1-CU 

521 Σ-1    ΠΕ2-ACSR 

522 Σ-1    ΠΕ2-CU 

523 Σ-1    ΑΤ-ACSR50 

524 Σ-1    ΑΤ-ACSR95 

525 Σ-1    ΑΤ-AAAC70 

527 Σ-1    ΑΤ-CU 

528 Σ-1    ΑΤ-ΑΓ1 

529 Σ-1    ΑΤ-ΑΓ2 

530 Σ-1    Ε-95-ΑCSR 

532 Σ-1    Ε-95-CU 

533 Σ-1    ΔΙΕΥ-Ε1 

534 Σ-1    ΔΙΕΥ-Ε2 

538 Σ-1    ΔΙΕΥ-Ε1-2 

539 Σ-1    ΧΙΤΩΝ-3 

541 Σ-1    ΕΑ-95/107AC 

544 Σ-1    ΕΑ-16/95-CU 

545 Σ-1    ΕΔ-16/50-AC 
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546 Σ-1    ΕΔ-95/107ΑC 

547 Σ-1    ΕΔ-35/70-ΑΑ 

548 Σ-1    ΕΔ-185-ΑΑ 

549 Σ-1    ΕΔ-16/95-CU 

550 Σ-1    ΑΕ-16/50-AC 

551 Σ-1    ΑΕ-95/107AC 

552 Σ-1    ΑΕ-35/70-ΑΑ 

553 Σ-1    ΑΕ-185-ΑΑ 

554 Σ-1    ΑΕ-16/50-CU 

555 Σ-1    ΑΕ-95-CU 

556 Σ-1    ΔΕ-16/50-AC 

557 Σ-1    ΔΕ-95/107AC 

558 Σ-1    ΔΕ-35/70-ΑΑ 
 
 
 
 
 

Α.Τ. ΣΕΠΔ Συμβολισμός 

559 Σ-1    ΔΕ-185-ΑΑ 

560 Σ-1    ΔΕ-16/50-CU 

561 Σ-1    ΔΕ-95-CU 

614 Σ-1    ΠCU-XT 

615 Σ-1    ΠΑL-XT 

616 Σ-1    Τ-CUΧ.Τ. 

617 Σ-1    Τ-ALΧ.Τ. 

624 Σ-1    Δ-ΕΥ 

625 Σ-1    Δ-ΤΕΡ 

626 Σ-1    S3-S3ΙΙ 

627 Σ-1    S3-S5III 

628 Σ-1    S3-S11 

629 Σ-1    S3-S11ΙΙ 

630 Σ-1    S3ΙΙ-S3 

631 Σ-1    S3ΙΙ-S5ΙΙΙ 

632 Σ-1    S5-S9 

633 Σ-1    S5ΙΙ-S5ΙΙΙ 

634 Σ-1    S5ΙΙ-S9 

635 Σ-1    S5ΙΙΙ-S3ΙΙ 

636 Σ-1    S5ΙΙΙ-S9ΙΙΙ 

637 Σ-1    S5ΙΙΙ-S9ΙV 

639 Σ-1    S7-S3ΙΙ 

640 Σ-1    S7-S9 

641 Σ-1    S7/9-S9 

642 Σ-1    S9-S5 

643 Σ-1    S9-S5ΙΙ 
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644 Σ-1    S9-S7 

645 Σ-1    S9-S7/9 

646 Σ-1    S9-S9ΙΙΙ 

647 Σ-1    S9-S9ΙV 

648 Σ-1    S9ΙΙΙ-S5 

649 Σ-1    S9ΙΙΙ-S5ΙΙ 

650 Σ-1    S9ΙΙΙ-S5ΙΙΙ 

651 Σ-1    S9ΙΙΙ-S7 

652 Σ-1    S9ΙΙΙ-S9ΙV 

653 Σ-1    S9ΙV-S5ΙΙΙ 

654 Σ-1    S11-S3 

656 Σ-1    S11ΙΙ-S3 

658 Σ-1    ΣΥΝΔ-ΧΙΤ 

768 Σ-1    FC-39IV 

771 Σ-1    S33-S35II 

772 Σ-1    S33-S41 

773 Σ-1    S33-S41II 
 

Α.Τ. ΣΕΠΔ Συμβολισμός 

774 Σ-1    S35II-S41 

775 Σ-1    ΔΠΣΚ 

777 Σ-1    ΔΠΣΚΕ-ΧΙΤ 

1113 Σ-1    ΕΝΔ-ΣΤ 

1128 Σ-1    ΣΤΑΚ 

2203 Σ-1    SP4-100 

2204 Σ-1    SP4-150 

2205 Σ-1    ΤΣΜ-2 

2206 Σ-1    ΤΣΜ-2,5 

2207 Σ-1    ΤΣΜ-3 

2208 Σ-1    ΤΣΜ-4 

2209 Σ-1    ΤΣΜ-5 

2210 Σ-1    ΤΣΜ-6 

2211 Σ-1    ΤΣΓ-2 

2212 Σ-1    ΤΣΓ-2,5 

2213 Σ-1    ΤΣΓ-3 

2214 Σ-1    ΤΣΓ-4 

2215 Σ-1    ΤΣΓ-5 

2216 Σ-1    ΤΣΓ-6 

2413 Σ-1    ΦΡ-LB2-Β125 

2445 Σ-1    Σ-Κ-ΕΔ 

2446 Σ-1    FC-31IVXT 

2461 Σ-1    X-LPE/ΚΔ-Α 

2462 Σ-1    ΟΚ/ΕΚ-Δ 

2463 Σ-1    ΟΚ/Κ-ΔΙΑΝ 
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2471 Σ-1    PIL/X-LPE 
 
 
 
 
Σημείωση: 

 κόκκινη γραμματοσειρά: διαφορές με ΔΔ-209 

 πράσινη γραμματοσειρά: υπάρχει στη ΔΔ-214 σε διαφορετικό σημείο απ’ ότι στη ΔΔ-209 
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