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       Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: 493/2018 
 
ΘEMA: «Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ 
ΚΟΥΡΑΜΠΑ - ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 
2018» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2017-2018, Β΄ 
Πρόσκληση - Ιούνιος 2018 και έγκριση - παραλαβή οριστικής μελέτης του έργου».  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το Πρακτικό  16/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

        Σήμερα την 17-09-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, (αίθουσα συνεδριάσεων «Αθανάσιος 
Τσακάλωφ»), ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ. οικ. 51436/5412/13-09-2018 πρόσκληση του 
Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού, (Άρθρα 65 & 67 του N. 3852/2010 - ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τεύχος Α', άρθρα 95 & 96 του Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ Α' 114/08-06-2006 και άρθρα 3 & 6 του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
       Ο κ. Δήμαρχος είναι παρών. 
       Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο σαράντα πέντε (45) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Παπαδιώτης Γεώργιος Πρόεδρος 18. Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα 
2. Βλέτσας Βασίλειος Aντιπρόεδρος 19. Λαόσογλου Κωνσταντίνος 
3. Παππάς Δημήτριος Γραμματέας  20. Γιώτη Γεωργία 
4. Βίνης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 21. Γκέκας Κωνσταντίνος 
5. Μανταλόβας Αθανάσιος » 22. Γκόντας Νικόλαος 
6. Κολόκας Παντελής » 23. Κοσμάς Βασίλειος 
7. Λιόντος Ιωάννης » 24. Μάντζιος Στέφανος 
8. Γιωτίτσας Θωμάς » 25. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων 
9. Μέγα Βασιλική » 26. Τσόλης Νικόλαος 

10. Νάστος Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος 27. Μακόπουλος Νικόλαος 
11. Τσουμάνης Φίλιππος » 28. Τζίμας Λάμπρος 
12. Τσίλη Παρασκευή » 29. Νάτσης Λάζαρος 
13. Χρυσοστόμου Ευθύμιος » 30. Καραμπίνας Ευάγγελος 
14. Δοβανάς Ελευθέριος » 31. Μπαρτζώκας Αριστείδης 
15. Τσαμπαλάς Βασίλειος » 32. Πάνου Δημήτριος 
16. Μπρέχας Χαράλαμπος » 33. Τασιούλας Δημήτριος 
17. Σαρακατσάνος Νικόλαος » 34. Καφαράκης Βασίλειος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γκόλας Νικόλαος   2.  Κατηρτσίδης Δημήτριος  3. Βασιλείου Ελένη 
4. Βαρτζιώτη Ειρήνη   5.  Αρλέτος Ηλίας 6. Γκόγκος Κωνσταντίνος 
7. Μπακόλα Ντίνα   8.  Καλούδης Βασίλειος 9. Γκίκας Γρηγόριος 

10.        Λισγάρας Γεώργιος  11. Εμμανουηλίδης Ιωάννης   

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Χρήστος Βαγγελής, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση 
των πρακτικών. 
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Μετά την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τη διαπίστωση της 
απαρτίας, κατά την προ ημερησίας συζήτηση διαφόρων θεμάτων του Δήμου, προσήλθαν στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπακόλα Ντίνα, 
Καλούδης Βασίλειος, Βαρτζιώτη Ειρήνη, Κατηρτσίδης Δημήτριος, Γκόγκος Κωνσταντίνος και 
αποχώρησαν οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ. κ. Βλέτσας Βασίλειος και  Τασιούλας Δημήτριος.  

Στο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 
με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΥΡΑΜΠΑ - ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 
(Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2017-2018, Β΄ Πρόσκληση - Ιούνιος 2018 και έγκριση - παραλαβή 
οριστικής μελέτης του έργου» του οποίου η συζήτηση και το κατεπείγον του θέματος εγκρίθηκε 
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Παπαδιώτης δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Μανταλόβα, ο 
οποίος εισηγείται το θέμα και μεταξύ άλλων λέει: Κύριοι Σύμβουλοι, θέτω υπόψη του σώματος 
την υπ΄Αριθμ. Πρωτ. 49932/720/05-09-2018 εισήγησή μου, η οποία σας διανεμήθηκε προκειμένου 
να λάβετε γνώση και έχει ως κατωτέρω: «Με την υπ΄Αριθμ. Πρωτ. 2897/29-06-2018 πρόσκληση, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Πράσινο Ταμείο καλεί τους ΟΤΑ να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους για το έτος 2018, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017 - 2018, Άξονας Προτεραιότητας 
(Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018».  

Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα ως 
εξής:  

Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις.  
Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 1:  
Α. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.  
Β. Αποκατάσταση / επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα ή μνημεία.  

Μέτρο 2. Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού. 
Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 2:  
2.1. Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων 
και χώρων πρασίνου.  
2.2. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδότοπων.  
2.3. Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, κυρίως 
μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών.  
2.4. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόμων 
ή και πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών τους, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με 
πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του 
βιοκλιματικού σχεδιασμού.  
2.5. Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων 
χώρων αυτών. Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δεν θεωρείται επιλέξιμη δράση.  
2.6. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 
και υλικά.  

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση προεκτιμάτε σε 
20.000.000 € για το έτος 2018. Το προβλεπόμενο «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» 
διαμορφώνεται ανάλογα με το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου σε συνάρτηση με τα Μέτρα του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Το τυχόν επιπλέον ποσό θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του 
Δήμου. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 17η Σεπτεμβρίου 2018, που είναι 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών εκπόνησε τη μελέτη 
για την πράξη: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΥΡΑΜΠ Α- ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού: 900.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Συνοπτική περιγραφή έργου: 
Πάρκο Μολοσσών: Στο χώρο του πάρκου προτείνεται η χωροθέτηση των εξής χρήσεων: 

 Οριοθετημένο πάρκο σκύλων: Πρόκειται για ένα θεματικό πάρκο. Θα αποτελέσει τον πρώτο 
οριοθετημένο χώρο για σκύλους στην πόλη, μια χρήση η οποία κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη και 
αναμένεται να προσελκύει τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων στο χώρο. 

 Υπαίθριο καθιστικό: Η οργάνωση ενός υπαίθριου καθιστικού με φυσικό υλικό (ξύλο) το οποίο 
θα χρησιμοποιείται ως χώρος στάσης από τις νεαρότερες ηλικίες θεωρείται πως θα αναβαθμίσει 
ποιοτικά την περιοχή του πάρκου και θα αυξήσει τον αριθμό των χρηστών του χώρου.  

 Μικρό αναψυκτήριο με υπαίθριο χώρο: Ένας μικρός χώρος αναψυκτήριου  μέσα σε πράσινο 
είναι μια χρήση που αυτή τη στιγμή απουσιάζει.  

 Υπαίθριο αμφιθέατρο: Η χωροθέτηση της χρήσης αυτής κρίνεται ενισχυτική για τον πολιτιστικό 
χαρακτήρα της περιοχής. 

 Συνδέσεις:  
- Επί της οδού Μολοσσών προτείνεται: η κατεδάφιση του υφιστάμενου πέτρινου τοίχου και η 
κατασκευή περίφραξης στη θέση του με διαπλάτυνση της υφιστάμενης εισόδου, καθώς αυτή είναι 
περιορισμένη και μοναδική και αποκόπτει λειτουργικά το πάρκο από τη γειτονική περιοχή των 
Λακκωμάτων.  
- Αποκατάσταση της σύνδεσης του πάρκου με την άνω περιοχή, δηλαδή το χώρο μπροστά από το 
κτίριο της Φιλαρμονικής και του χορευτικού με σκάλα η οποία θα συνδέει αποτελεσματικά τα δύο 
τμήματα.  

Πάρκο Κουραμπά: 
• Διαπλάτυνση της εισόδου της παιδικής χαράς  
• Συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
• Δημιουργία χώρου καθιστικού στο δυτικό κομμάτι που γειτνιάζει με τη Λεωφόρο Δωδώνης.  

Αναλυτικότερα οι προβλεπόμενες εργασίες αναφέρονται στην οριστική μελέτη του έργου. 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε στο σώμα: 

1. Να εγκρίνει την οριστική μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΥΡΑΜΠΑ - 
ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ» και την παραλαβή της, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας απόφασης. 
2. Να εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ 
ΚΟΥΡΑΜΠΑ - ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018» 
του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2017-2018, Β΄ 
Πρόσκληση - Ιούνιος 2018. 
3. Να εγκρίνει την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού. 
4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα, να υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο 
για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης». 

Παρακαλώ το σώμα να προβεί σε έκφραση γνώμης και στη λήψη απόφασης.  
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων όπως φαίνεται στο 

απομαγνητοφωνημένο 16 πρακτικό της 17-09-2018 συνεδρίασης από την οποία διαπιστώνεται ότι 
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία την διατυπωθείσα εισήγηση. Από τη 
διεξαχθείσα ψηφοφορία προκύπτει ότι: 

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καφαράκης Βασίλειος δήλωσε ότι δίνει αρνητική ψήφο για τους 
λόγους που έχουν καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 

 Με τη διατυπωθείσα εισήγηση τάχθηκαν όλοι οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι.    
          Το  Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν. 3852/2010,  
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     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    κατά πλειοψηφία 

 
 

1. Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον. 
2. Εγκρίνει την οριστική μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΥΡΑΜΠΑ - 
ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ» και παραλαμβάνει την οριστική μελέτη του έργου, όπως επισυνάπτεται και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 
3. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ 
ΚΟΥΡΑΜΠΑ - ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018» 
του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2017-2018, Β΄ 
Πρόσκληση - Ιούνιος 2018. 
4. Εγκρίνει την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού. 
5. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Θωμά Μπέγκα, να υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο για την 
υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

Kατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μέσα 
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης καθώς και δυνατότητα 
άσκησης αίτησης θεραπείας. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  493/2018. 
Aφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 

 
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                              Ακριβές  Αντίγραφο  
                        
 
 
 
       ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΈΡΓΟ:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΥΡΑΜΠΑ – ΛΑΚKΩΜΑΤΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΈΡΓΟ:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΥΡΑΜΠΑ – 
ΛΑΚKΩΜΑΤΩΝ » 
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                                                                      ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
          
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  

Το προς ανάπλαση πάρκο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και γειτνιάζει με περιοχές 

κατοικίας και σημαντικούς οδικούς άξονες.  

Συγκεκριμένα, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων (Πλατεία 

Πύρρου) , το κτίριο όπου στεγάζεται η Περιφέρεια Ηπείρου, το σχολικό συγκρότημα της Ζωσιμαίας 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας (δημοτικά σχολεία, 4ο Γ.Ε.Λ.). 

Δυτικά ορίζεται από τη Λεωφόρο Δωδώνης, σημαντικός άξονας εμπορικών χρήσεων, υπηρεσιών, 

αναψυχής αλλά και κατοικίας. Σε κοντινή απόσταση, βρίσκεται ακόμη το 7ο Γ.Ε.Λ. (Πρώην Εμπορική 

Σχολή). 

Στα ανατολικά, η περιοχή των Λακκωμάτων, περιοχή επίσης κατοικίας με μεγάλη πυκνότητα 

πληθυσμού και μαθητών. Επί της οδού Μολοσσού η οποία οριοθετεί την προς ανάπλαση περιοχή, 

βρίσκεται το 4ο Δημοτικό Σχολείο και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λακκωμάτων Ιωαννίνων . 

 

 

Τέλος, η περιοχή βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από την κεντρική Πλατεία Πύρρου, η 

οποία οριοθετεί το κέντρο της πόλης. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό πως η περιοχή βρίσκεται στο 

κέντρο της πόλης και αποτελεί αστικό ορόσημο. 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
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Η περιοχή προς ανάπλαση ορίζεται από τις οδούς : Λεωφόρος Δωδώνης στα δυτικά, Μολοσσών στα 

ανατολικά , το ξενοδοχειακό συγκρότημα Grand Serai στα βόρεια και την οδό Ιωάννου Καποδιστρίου 

νότια.  

Πρόκειται για έναν από τους λίγους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης στον οποίο λαμβάνουν 

χώρα πολιτιστικές, εκπαιδευτικές χρήσεις καθώς και χρήσεις αναψυχής.  

 

Εικ.2 :  Περιβάλλουσες οδοί (google maps). 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ-ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στο εν λόγω τρίγωνο λαμβάνουν χώρα χρήσεις αρκετές από τις οποίες στεγάζονται σε κτίρια 

σημαντικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας. 

ΚΤΙΡΙΑ – ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

• Παλαιό Δημοτικό Μαιευτήριο (1894) - Φιλαρμονική-Χορευτικό Δήμου Ιωαννιτών. 

Πρόκειται για έργο το Πολωνού αρχιτέκτονα Σιγισμόνδου ΜινέΪκο . Το 1980 χαρακτηρίστηκε 

ιστορικό μνημείο.  

• Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο – Κ.Δ.Α.Π. ‘ΡΟΔΑ’ /  Εικαστικό Εργαστήρι.  

Επίσης ιστορικό κτίριο (μεταγενέστερο) με ενδιαφέροντα μορφολογικά χαρακτηριστικά.  

• 1ος και 3ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ανδρέα Κάλβου με Μολοσσών).  

• Κτίριο Στρατολογίας (1875- 1980) . 

Σημαντικό κτίριο της οθωμανικής περιόδου το οποίο μετά από εργασίες αποκατάστασης 

στεγάζει τον Ε.Ο.Τ. και στρατιωτικές υπηρεσίες.  

• Grand Serai Congress & Spa.  
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Πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα  με παροχές διαμονής, spa αλλά και φιλοξενία 

συνεδρίων/εκδηλώσεων/γαμήλιων δεξιώσεων κ.ο.κ.  

• Παιδική χαρά Πάρκου Κουραμπά. Πιστοποιημένη παιδική χαρά, η οποία χρησιμοποιείται 

ευρέως από τους κατοίκους του κέντρου. 

• Πάρκο επί της Μολοσσών. 

Λόγω της εγκατάλειψης δεν χρησιμοποιείται ευρέως από τους πολίτες 

• Κ.Α.Π.Η. 

Στην περιοχή βρίσκεται το 1ο Κ.Α.Π.Η. Ιωαννίνων. 

 
ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΤΣΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

• Με το ΒΔ 15-4-1960 ΦΕΚ 77/Δ/10-6-1960 τροποποιήθηκε το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο στην 

περιοχή και σε τμήμα του ΟΤ 114, (επί των οδών Λεωφ. Δωδώνης, Κωστή Παλαμά και Μολοσσών), 

καθορίστηκε χώρος για την ανέγερση ξενοδοχείου. 

• Με το ΒΔ 30-5-1972 ΦΕΚ 146/Δ/23-6-1972 τροποποιήθηκε εκ νέου το ρυμοτομικό σχέδιο 

της περιοχής και το υπόλοιπο τμήμα του ΟΤ 114, (επί των οδών Λεωφ. Δωδώνης, Λίνας Τσαλδάρη 

και Μολοσσών), χαρακτηρίστηκε ως χώρος για την ανέγερση Στρατηγείου της VIIIης Μεραρχίας. 

• Με την αριθ. 389/7-10-1985 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων ΦΕΚ 655/Δ/7-11-1985 σε τμήμα 

του ΟΤ 114 (επί των οδών Κωστή Παλαμά και Μολοσσών), καθορίστηκε χώρος για την ανέγερση 

Παιδικού Σταθμού. 

 
Το ΟΤ 114 εμπίπτει στην πολεοδομική ενότητα XIV (14, Κιάφα - Συράκο) του εγκεκριμένου Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Ιωαννίνων (αριθ.  71877/3169/29-10-1986 Υπουργική απόφαση 
ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 58/Δ/9-2-1987, όπως ισχύει σήμερα), το οποίο εκπονήθηκε και θεσμοθετήθηκε σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1337/1983 ΦΕΚ 33/Α/4-3-1983. Από την αντίστοιχη πινακίδα (Π-1 
3.2) περί χρήσεων γης του εγκεκριμένου ΓΠΣ Ιωαννίνων, στο ΟΤ 114 προσδιορίζονται οι χρήσεις: 
 
• Τουρισμός – αναψυχή στο τμήμα του ΟΤ 114 επί των οδών Λεωφ. Δωδώνης, Κωστή Παλαμά 
και Μολοσσών 
• Αστικό Πράσινο – Ελεύθερος Χώρος στο τμήμα του ΟΤ 114 επί των οδών Λεωφ. Δωδώνης, 
Λίνας Τσαλδάρη και Μολοσσών, πλην της έκτασης που καταλαμβάνει η VIII Μεραρχία 
• Παιδικός Σταθμός στο τμήμα του ΟΤ 114 επί των οδών Κωστή Παλαμά και Μολοσσών.  
 
Όμως μετά  την  8-8-2018  και  σε  εφαρμογή  των  διατάξεων  της  παρ.  15  του  άρθρου  51 του ν. 
4178/2013 ΦΕΚ 174/Α/8-8-2018 πλέον εφαρμόζονται αυτοδικαίως δεσμευτικά οι διατάξεις των ΓΠΣ 
που εγκρίθηκαν με το ν. 1337/1983.  
Συνεπώς  στο τμήμα του ΟΤ 114 επί των οδών Λεωφ. Δωδώνης, Λίνας Τσαλδάρη και Μολοσσών 
(δημοτική έκταση) έχει καθορισθεί χρήση Αστικό Πράσινο – Ελεύθερος Χώρος όπως αυτός 
προσδιορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 23-2-1987 ΦΕΚ 166/Δ/6-7-1987.  

 
Ειδικότερα, και δεδομένης της ύπαρξης διατηρητέων μνημείων στο τμήμα του ΟΤ 114 (ΒΔ 30-5-1972 
ΦΕΚ 146/Δ/23-6-1972), αλλά και κτιρίων αξιόλογης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, με την αριθ. 
346/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα: 
• «α) ο χώρος του Στρατολογικού Γραφείου (αριθ. Γ/2166/64099/28-11-1983 απόφαση ΥΠΟΕ 
ΦΕΚ 71/Β/13-2-1984) να χαρακτηριστεί ως χώρος ειδικού προορισμού, 
• η υφιστάμενη παιδική χαρά ως χώρος παιδικής χαράς, 
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• το υπόλοιπο τμήμα ως αστικό πράσινο με χρήση: 
• πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο χαρακτηρισμένο κτίριο ως διατηρητέο μνημείο με την 
αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3413/65066/18-11-1993 ΦΕΚ 954/Β/31-12-1993, 
• πολιτιστικών δραστηριοτήτων και πρόνοιας στα υφιστάμενα κτίρια αξιόλογης αρχιτεκτονικής 
και επιβολή κόκκινης γραμμής στο περίγραμμα αυτών χωρίς αύξηση της κάλυψης και του όγκου 
τους.»  

 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ  

Έλλειψη διαμόρφωσης πάρκου επί της Μολοσσών :  

Ενώ πρόκειται για έναν πράσινο ανοιχτό χώρο σε κεντρικό σημείο της πόλης και μάλιστα σε άμεση 

γειτνίαση με πολλές χρήσεις οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω (παιδικός σταθμός, πολιτιστικός 

σύλλογος,4ο  δημοτικό σχολείο κ.τ.λ.) παραμένει ένας χώρος ο οποίος δε χρησιμοποιείται αρκετά 

ακόμη και από τις μικρές ηλικίες των κατοίκων της περιοχής. Σημειώνεται ακόμη εδώ, η λειτουργική 

αποκοπή του χώρου από την οδό Μολοσσών, καθώς σήμερα υπάρχει μία μόνο είσοδος/πόρτα στο 

χώρο, γεγονός το οποίο δεν ενθαρρύνει την είσοδο στο χώρο.  

Η επαναπόδοση του χώρου στους κατοίκους τόσο της περιοχής όσο και ευρύτερα, κρίνεται 

σημαντική. Η χωροθέτηση ανάλογων χρήσεων που θα προσελκύσουν άτομα όλων των ηλικιών αλλά 

κυρίως τους νέους με τους ανάλογους  αρχιτεκτονικούς/σχεδιαστικούς χειρισμούς για το χώρο 

θεωρείται πως συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση.  

Κινήσεις / συνδέσεις  

• Προβληματική σύνδεση Λεωφ. Δωδώνης με Μολοσσών μέσω των πράσινων χώρων: 

• Η κίνηση από την οδό Μολοσσών έως τη Λ. Δωδώνης κρίνεται μη λειτουργική και αδύνατη 

για Α.Μ.Ε.Α. 

• Στον περιβάλλοντα χώρο του Κ.Δ.Α.Π. / Φιλαρμονικής-Χορευτικού οι οποίοι είναι σε συνεχή 

χρήση, απουσιάζουν διαμορφώσεις οι οποίες να διευκολύνουν την κίνηση των πεζών αλλά και τη 

στάση.  

• Η υφιστάμενη χρήση του χώρου ως parking  αυτοκινήτων θεωρείται πως υποβαθμίζει τον 

ελεύθερο αυτό χώρο του κέντρου. 

• Φωτισμός το βράδυ  

• Ο νυχτερινός φωτισμός κρίνεται ανεπαρκής. 
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Εικ.3 :  Άποψη 

από ψηλά (πηγή : Bing maps, bird’s eye). 

 

 

Εικ.4 :  Άποψη από ψηλά (πηγή : Bing maps, bird’s eye). 
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Εικ.5 : Άποψη από ψηλά (πηγή : Bing maps, bird’s eye). 

 
ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

• Σημαντική θέση στην πόλη με πολλές χρήσεις και γειτνίαση με περιοχές κατοικίας 

• Σημαντικής έκτασης πράσινος χώρος στο κέντρο 

• Πρόσβαση-εύκολα προσβάσιμος χώρος 

• Δυνατότητα ενίσχυσης υπάρχοντος πολιτιστικού χαρακτήρα περιοχής με υποδομές για 

φιλοξενία υπαίθριων εκδηλώσεων  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Πάρκο Μολοσσών 

Στο χώρο του πάρκου προτείνεται η χωροθέτηση των εξής χρήσεων : 

Οριοθετημένο πάρκο σκύλων: Πρόκειται για ένα θεματικό πάρκο. Θα αποτελέσει τον πρώτο 

οριοθετημένο χώρο για σκύλους στην πόλη, μια χρήση η οποία κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη και 

αναμένεται να προσελκύει τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων στο χώρο. Σκοπός είναι να υπάρχει ένας 

χώρος όπου οι ιδιοκτήτες σκύλων θα αφήνουν τα σκυλιά τους να κινούνται και να παίζουν ελεύθερα, 

κάτω από συγκεκριμένες οδηγίες, χωρίς να ενοχλούν τους υπόλοιπους συμπολίτες. Η χρήση αυτή 

καλείται να δώσει λύση σε ένα από τα κλασικά αστικά προβλήματα που σχετίζεται με την ύπαρξη 

σκύλων σε παιδικές χαρές και πάρκα που συνηθίζουν να συχνάζουν παιδιά με τις οικογένειές τους.  

Με αυτό το πάρκο, ο Δήμος Ιωαννιτών θα είναι πρωτοπόρος στον τομέα της ζωοφιλίας 

προσφέροντας έναν χώρο πρασίνου για ειδικές ομάδες πολιτών, προσφέροντας δείγματα 

πολιτισμού προς τη διασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης αλλά και της ευαισθητοποίησης των 

πολιτών για τη φροντίδα των ζώων.  
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Υπαίθριο καθιστικό  : Η οργάνωση ενός υπαίθριου καθιστικού με φυσικό υλικό (ξύλο) το οποίο θα 

χρησιμοποιείται ως χώρος στάσης από τις νεαρότερες ηλικίες θεωρείται πως θα αναβαθμίσει 

ποιοτικά την περιοχή του πάρκου και θα αυξήσει τον αριθμό των χρηστών του χώρου.  
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Μικρό αναψυκτήριο με υπαίθριο χώρο: Ένας μικρός χώρος αναψυκτήριου  μέσα σε πράσινο είναι 

μια χρήση που αυτή τη στιγμή απουσιάζει.  

 
Υπαίθριο αμφιθέατρο: Η χωροθέτηση της χρήσης αυτής κρίνεται ενισχυτική για τον πολιτιστικό 
χαρακτήρα της περιοχής. Ιδιαίτερα χρήσιμος θα είναι ο εν λόγω χώρος για το γειτονικό Πολιτιστικό 
Σύλλογο Λακκωμάτων ο οποίος είναι πολύ δραστήριος όσο αφορά εκδηλώσεις χορευτικών 
τμημάτων, οι οποίες θα μπορούν να λαμβάνουν χώρα σε ένα διαμορφωμένο χώρο μικρού 
αμφιθεάτρου ο οποίος θα βρίσκεται στη γειτονιά. 
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Συνδέσεις:  

• Επί της οδού Μολοσσών προτείνεται : η κατεδάφιση του υφιστάμενου πέτρινου τοίχου και η 

κατασκευή περίφραξης στη θέση του με διαπλάτυνση της υφιστάμενης εισόδου, καθώς αυτή είναι 

περιορισμένη και μοναδική και αποκόπτει λειτουργικά το πάρκο από τη γειτονική περιοχή των 

Λακκωμάτων.  

• Αποκατάσταση της σύνδεσης του πάρκου με την άνω περιοχή, δηλαδή το χώρο μπροστά από 

το κτίριο της Φιλαρμονικής και του χορευτικού με σκάλα η οποία θα συνδέει αποτελεσματικά τα δύο 

τμήματα.  

Πάρκο Κουραμπά 

• Διαπλάτυνση της εισόδου της παιδικής χαράς  

• Συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

• Δημιουργία χώρου καθιστικού στο δυτικό κομμάτι που γειτνιάζει με τη Λεωφόρο Δωδώνης : 

Η οργάνωση ενός καθιστικού κρίνεται ότι απουσιάζει από την παιδική χαρά καθώς κάτι τέτοιο θα 

διευκόλυνε τους συνοδούς των παιδιών. 

Πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α.: Προτείνεται η κατασκευή διαμορφώσεων για κίνηση Α.Μ.Ε.Α. σε όλο το χώρο 

κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε χώρο στην πόλη καθώς πρόκειται για μία ομάδα 

κατοίκων που αντιμετωπίζει τεράστια δυσκολία στην κίνηση με κίνδυνο για τη σωματική τους 

ακεραιότητα.  

Φυτεύσεις: Όσο αφορά τις υφιστάμενες φυτεύσεις, προτείνεται το κόψιμο των επικίνδυνων 

δέντρων στο χώρο της παιδικής χαράς και όπου αλλού αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθούν φυτεύσεις νέων υγειών δέντρων τα οποία θα αντικαταστήσουν 

όσα θα χρειαστεί να απομακρυνθούν για λόγους ασφάλειας των χρηστών.  
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Οι χρήσεις που χωροθετούνται στο πάρκο κρίνεται πως είναι αναγκαίες για τη γειτονιά και πως 

μπορούν να υποστηριχθούν από τους κατοίκους της περιοχής, αναζωογονώντας ένα χώρο 

μειωμένης κίνησης. 

Στην περιοχή δραστηριοποιούνται ομάδες όλων των ηλικιών (παιδικός σταθμός, Κ.Α.Π.Ι.) και 

ποικίλων δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με πολιτισμό και αναψυχή κυρίως. 

Τα οφέλη όσο αφορά τον κοινωνικό αντίκτυπο συνεπάγονται από την αύξηση της χρήσης και τη 

δημιουργία ενός ζωντανού και κυρίως ανοιχτού χώρου. Ωστόσο θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως η 

δημιουργία ενός αποστειρωμένου κλειστού περιβάλλοντος δεν είναι επιδίωξη και θα πρέπει να 

αποφευχθεί . 

Τα αναμενόμενα κοινωνικά οφέλη, όπως θα προκύψουν από την προτεινόμενη παρέμβαση 

περιλαμβάνουν: 

• Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και ολόκληρης της πόλης. 

• Νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου. 

• Νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία και συντήρηση του έργου. 

• Ανάδειξη μιας σημαντικής αλλά παραγκωνισμένης περιοχής της πόλης. 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

Με την παρούσα μελέτη γίνονται παρεμβάσεις που αφορούν την αποκατάσταση και την 
συντήρηση του υφιστάμενου πάρκου στο οποίο λαμβάνουν χώρα πολιτιστικές χρήσεις 
,εκπαιδευτικές χρήσεις και χρήσεις αναψυχής . 
Οι εργασίες  που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της νέας διαμόρφωσης των χώρων είναι οι ακόλουθες 
:  
 
• Διαπλάτυνση του πεζοδρόμου καθώς και της εισόδου στα όρια με την Λεωφόρο  Δωδώνης, 
διαμόρφωση του χώρου προς τα υφιστάμενα κτίρια και κατασκευή υπαίθριων καθιστικών. 
•  Θα γίνει  αποξήλωση των υφιστάμενων πλακών πεζοδρομίου και τοποθέτηση νέων πλακών. 
Καθαίρεση όλων των μικροκατασκευών . 
• Επισκευή του βοηθητικού κτιρίου στην είσοδο του πάρκου το οποίο φιλοξενούσε τον φύλακα 
των κτιριακών εγκαταστάσεων. 
• Καθαρισμός και Διαμόρφωση των χώρων γύρω από τα κτίρια του πάρκου ώστε να 
αναδειχθούν οι όψεις τους. 
• Διαμόρφωση του χώρου γύρω από την παλαιά κρήνη και ανάδειξη αυτής. 
• Αποξήλωση όλων τσιμεντοστρωσεων - ασφαλτοστρώσεων περιμετρικά των κτιριών και 
διάστρωση με ορθογωνισμένες πλάκες Ελευθερουπόλεως. 
• Κατασκευή κλίμακας από οπλισμένο σκυρόδεμα με επένδυση πέτρας που ενώνει τον χωρο 
του πάρκου με τον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων και την Λεωφ. Δωδώνης. 
•  Καθαίρεση των λιθόκτιστων  τοίχων. 
• Καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα και λιθοδομή. 
• Λιθοδομές , αρμολογήματα και επισκευές στις υφιστάμενες κατεστραμμένες  τοιχοποιίες.  
• Αποξήλωση των κατεστραμμένων καθιστικών  και αντικατάσταση τους με νέα. 
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• Αποξήλωση των κιγκλιδωμάτων που βρίσκονται περιμετρικά του πάρκου.    
• Ο αστικός εξοπλισμός του πάρκου που θα γίνει σύμφωνα με τη μελέτη.  
• Μικρές παρεμβάσεις για την ανακατασκευή επιφανειών πλακόστρωσης στους διαδρόμους 
και τα κράσπεδα των λοιπών υπαίθριων χώρων.  
• Καθαίρεση τμημάτων της πάρκου και διαμόρφωση πρασίνου. 
• Τοποθέτηση νέων Φωτιστικών σύμφωνα με την μελέτη . 
• Διαμόρφωση χώρου πρασίνου βάσει φυτοτεχνικής μελέτης.  
• Διαπλάτυνση όλων των πεζοδρομίων περιμετρικά του πάρκου  ώστε η διέλευση των πεζών 
να γίνεται ανεμπόδιστα.    Αποξήλωση των υφιστάμενων πλακών πεζοδρομίου και τοποθέτηση νέων 
πλακών και φρεατίων όπου απαιτείται. 
• Επισκευή όλων των επιφανειών από εμφανές σκυρόδεμα ζαρντινιέρες καθιστικά ,πεζούλια 
κτλ.  οι οποίες έχουν διαβρωθεί από τις καιρικές συνθήκες και το χρόνο.   
• Καθαίρεση τμήματος της υφιστάμενης λιθοδομής επί της οδού Μολοσσών για την 
διαμόρφωση είσοδο πεζών και ΑμΕΑ στο πάρκο.  
• Καθαίρεση τμήματος της υφιστάμενης λιθοδομής επί της οδού Μολοσσών και κατασκευή 
ξύλινης περίφραξης παιδικής χαράς. 
• Διαμόρφωση ξεχωριστής εισόδου προς τον χώρο του πάρκου σκύλων. 
 
          ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες και τα υλικά, που απαιτούνται για τον 

ηλεκτροφωτισμό του πάρκου στα Λακκώματα. Στο αρχικό στάδιο   προβλέπονται οι εργασίες 

αποξήλωσης και μεταφοράς των υπαρχόντων παλαιών φωτιστικών σωμάτων στο εργοτάξιο του 

Δήμου, ενώ στην συνέχεια εκτελούνται οι εργασίες για την κατασκευή του νέου δικτύου 

ηλεκτροδότησης.  

Ο φωτισμός του πάρκου, στο κάτω τμήμα του, θα καλυφθεί με την τοποθέτηση οκτώ (8) στο 

σύνολο τους κυλινδρικών ιστών ύψους 7μ., όπου θα φέρουν από τρείς 3 έως πέντε ή και παραπάνω 

παραβολοειδείς προβολείς τεχνολογίας led, με καθρέφτη μεσαίου ανοίγματος σε συμφωνία με  τις 

τεχνικές προδιαγραφές  ηλεκτροφωτισμού και την Τ.Σ.Υ., που συνοδεύει την μελέτη. 

Οι ιστοί θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες θέσεις στο κάτω μέρος του πάρκου σύμφωνα με 

το σχέδιο ηλεκτροφωτισμού της μελέτης.  

Στα τμήματα του πάρκου που βρίσκονται οι ράμπες και οι σκάλες, θα τοποθετηθούν 
φωτιστικά σώματα  τεχνολογίας Led είτε επίτοιχα (υφιστάμενα τοιχία), είτε χωνευτά (νέα τοιχία)   
ώστε να επιτυγχάνεται τόσο η σήμανση όσο και ο φωτισμός των  διαδρομών και να διευκολύνεται η 
πρόσβαση στους χώρους του πάρκου. Όλα τα φωτιστικά σώματα θα ηλεκτροδοτούνται είτε από 
υπόγειο δίκτυο  (HDPE σωλήνες) είτε από εμφανές δίκτυο (σιδηροσωλήνες 3/4’’) είτε με συνδυασμό 
των παραπάνω, και σε κάθε περίπτωση θα συνδέεται στο νέο πίλλαρ.  

Στο πάνω τμήμα του πάρκου θα εγκατασταθούν ιστοί ύψους τεσσάρων (4) μέτρων με 
φωτιστικά σώματα κορυφής τεχνολογίας led, σε διάταξη σύμφωνα με το η/μ σχέδιο της μελέτης, 
ενώ θα κατασκευασθεί και το νέο δίκτυο ηλεκτροδότησής τους. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό 
να αναφερθεί πως έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για να αποφευχθεί η καταστροφή της 
πλακόστρωτης διαδρομής που συνδέει την Λ. Δωδώνης με το κτίριο που στεγάζει το ΚΔΑΠ του 
Δήμου. 

Τα δύο πίλλαρ που υφίστανται στην περιοχή μελέτης (ένα στο πάνω τμήμα του Πάρκου και 

ένα στο κάτω)  θα αποξηλωθούν και θα αντικατασταθούν με νέα, ενώ στην περίπτωση του πίλλαρ 

που βρίσκεται στα όρια του Πάρκου με την Λ. Δωδώνης θα υπάρξει και μετακίνηση σε νέα θέση (βλ. 

σχέδιο). 

Από τα πίλλαρ θα αναχωρούν οι κλάδοι σε υπόγειο δίκτυο προς τα φρεάτια των ιστών και 

των φωτιστικών σωμάτων του πάρκου, με σωληνώσεις διέλευσης καλωδίων, με το ενσωματωμένο 
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σύρμα οδηγό, HDPE ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες περιλαμβανομένης της εκσκαφής των 

τάφρων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης και 

σύνδεσης των σωληνώσεων, της επανεπίχωσης των τάφρων, καθώς και των ενδιάμεσων φρεατίων 

διασταυρώσεων που θα απαιτηθούν. Κάθε αναχώρηση θα ασφαλίζεται με ξεχωριστό  ρελέ 

διαφυγής.  

Το καλώδιο του κυρίως δικτύου θα είναι τύπου E1VV-U, -R, -S ΝΥΥ διατομής 4Χ10 mm2 και θα 

καταλήγει σε τριπλά ή πολλαπλά ακροκιβώτια στη βάση κάθε ιστού  

ύψους 7 μέτρων. Το κύκλωμα γείωσης τοποθετείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 από 
ιστό σε ιστό. 
        Από κάθε ακροκιβώτιο θα αναχωρεί από ένα καλώδιο τύπου Η05VV-U,R NYM διατομής 
3Χ1,5mm2 για την ηλεκτροδότηση του κάθε προβολέα. 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
Α. Εργασίες κατασκευής αρδευτικού δικτύου 
 

Για την κάλυψη των υδατικών αναγκών των φυτών απαιτείται η κατασκευή δικτύου άρδευσης. Το 
δίκτυο άρδευσης περιλαμβάνει τη χρήση υπόγειων σωλήνων PE για το μοίρασμα του νερού και 
σταλακτηφόρων σωλήνων PE για την εφαρμογή του νερού στις θέσεις φύτευσης των δέντρων και 
των θάμνων.  Έτσι για την άρδευση του κάθε χώρου χωριστά της μελέτης απαιτείται να παραχωρηθεί 
από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης δύο παροχές 1΄΄ ή 1 1/2΄΄ ανάλογα.  
Κατ’ αρχήν πριν από την τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου  θα πρέπει ο ανάδοχος να καταθέσει 
στην υπηρεσία για έγκριση πλήρες σχέδιο άρδευσης για το πάρκο, στο οποίο θα φαίνονται 
λεπτομερώς όλα τα σημεία όπου θα περάσουν οι σωλήνες, με τις πλήρεις διαμέτρους τους, οι θέσεις 
των φρεατίων, των ηλεκτροβαλβίδων, των σταλακτοφόρων κ.τ.λ. βασισμένο στις διαθέσιμες 
παροχές. Τα υλικά, το παράβολο και η εργασία για τη σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό της ΔΕΥΑΙ 
βαρύνουν τον ανάδοχο.  Οι παροχές θα τοποθετηθούν εντός φρεατίου πλαστικού αν βρίσκεται εντός 
χωμάτινης επιφάνειας ή τσιμεντένιου αν βρίσκονται εντός σκληρής επιφάνειας. Στο φρεάτιο επίσης 
τοποθετούνται οι ηλεκτροβάνες καθώς και ένα φίλτρο γραμμής και μια βαλβίδα αντεπιστροφής. Ο 
προγραμματιστής του δικτύου (ηλεκτρικός ή μπαταρίας) θα βρίσκεται σε πίλαρ. 
Για την προστασία από ζημιές αλλά και την ευκολότερη αντικατάστασή τους, αν δημιουργηθεί 
πρόβλημα, οι σωλήνες Φ32 που διανέμουν το νερό στις θέσεις φύτευσης των δέντρων και στις θέσεις 
των θάμνων, θα τοποθετηθούν στο εσωτερικό σωλήνων σπιράλ Φ63 PE και στις διασταυρώσεις και 
όπου αλλού υπάρχουν διακλαδώσεις του αγωγού αλλά και σε συγκεκριμένες θέσεις που 
υποδεικνύονται στο σχέδιο θα πρέπει να τοποθετηθούν φρεάτια. Φρεάτια θα πρέπει να 
τοποθετούνται και μελλοντικά οπουδήποτε (λόγω άλλων εργασιών) γίνει ζημιά στις σωληνώσεις και 
τοποθετηθεί συνδετικό εξάρτημα.  
Οι  εργασίες  κατασκευής  του  αρδευτικού  συστήματος  ξεκινούν  αμέσως  μετά  τη διαμόρφωση 
των επιφανειών  που θα δεχθούν τα φυτά και πριν τη φύτευση ή την τοποθέτηση αυτών. Γίνεται 
διάνοιξη των αυλάκων στους οποίους θα τοποθετηθούν οι σωλήνες πολυαιθυλενίου της   άρδευσης 
που θα μεταφέρουν το νερό στους διανεμητές (σταλακτηφόροι). Παράλληλα με την τοποθέτηση των 
σωλήνων κατασκευάζονται οι συλλέκτες   (συμπεριλαμβάνουν τις ηλεκτροβάνες) που θα 
τοποθετηθούν μέσα στα φρεάτια ελέγχου άρδευσης (ΦΕΑ) και δίνεται σε αυτούς νερό από την 
παροχή (δίκτυο ύδρευσης). Στη συνέχεια δοκιμάζεται το δίκτυο για διαρροές. Εφόσον δεν υπάρξουν 
διαρροές μπορεί να γίνει η επανεπίχωση των αυλάκων και αφού έχει προηγηθεί η τοποθέτηση των 
καλωδίων που συνδέουν τον προγραμματιστή άρδευσης με τις ηλεκτροβάνες. Κατόπιν τούτου θα 
ελεγχθεί το σύστημα  του  αυτοματισμού  με την εγκατάσταση του  προγραμματιστή άρδευσης. Θα 
τοποθετηθεί ένας προγραμματιστής άρδευσης για κάθε θέση, για τον έλεγχο του αρδευτικού 
συστήματος. Θα  είναι ρεύματος (24Volt) ή μπαταρίας και θα  τοποθετηθεί στο ηλεκτρολογικό πίλαρ 
ή  σε άλλη κατάλληλη θέση σε τοιχίο σε δικό του πίλαρ και τουλάχιστον 1 μέτρο πάνω από το έδαφος. 
Μετά και τη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος και εφόσον γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις 
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και επιδιορθώσεις και αφού λειτουργούν όλα σωστά θα γίνει η επανεπίχωση των τάφρων, η 
ομαλοποίηση της επιφάνειας του εδάφους και η απομάκρυνση κάθε άχρηστου υλικού. Θα 
ακολουθήσει υπεράρδευση του εδάφους και επίχωση όσων σημείων έχουν παρουσιάσει καθίζηση 
με κηπευτικό χώμα. 
 
 
Β. Εργασίες εγκατάστασης φυτών 

 
Στο πλαίσιο της ανάδειξης των χώρων πρασίνου της μελέτης και για να τη δημιουργία επιθυμητού 
μικροπεριβάλλοντος για τους χρήστες, προβλέπεται η φύτευση ενός μεγάλου αριθμού φυτών 
(δέντρων και θάμνων), ο καθαρισμός της έκτασης στις θέσεις που έχουν αναπτυχθεί ανεπιθύμητα 
είδη (αείλανθος, αγριοσυκιές, βάτα κ.λ.π.) και η απομάκρυνση γηραιών δέντρων (τραχεία πεύκη, 
κουκουναριά) τα οποία και λόγω της κλίσης του εδάφους υπάρχει περίπτωση να εκριζωθούν ή να 
σπάσουν κλάδοι τους κυρίως σε ακραία καιρικά φαινόμενα.  
Πιο συγκεκριμένα τόσο στο παρτέρι εισόδου από την οδό Δωδώνης στο χώρο του «Κουραμπά» όσο 
και σε όλη την έκταση στο πάρκο των Λακκωμάτων υπάρχουν γηραιά πεύκα στα οποία η κόμη είναι 
αναπτυγμένη σε μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα το κέντρο βάρος τους να συγκεντρώνεται ψηλά και το 
ριζικό τους σύστημα να είναι επιφανειακό. Το γεγονός αυτό τα καθιστά επιρρεπή σε ακραία καιρικά 
φαινόμενα (χιονοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους) και σε συνδυασμό με την κλίση του εδάφους ο 
κίνδυνος πτώσης τους είναι υπαρκτός. Επιπλέον η μελλοντική πρόσβαση στο χώρο από γερανοφόρο 
όχημα για την πραγματοποίηση υλοτομίας ή κλαδεμάτων θα είναι αδύνατη μιας και θα υπάρχει 
κίνδυνος καταστροφής των νέων διαμορφώσεων. Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στην απόφαση της 
απομάκρυνσής τους και της άμεσης αντικατάστασής τους με νέα είδη καθώς και στον εμπλουτισμό 
του χώρου γενικότερα με ένα μεγάλο αριθμό δέντρων, θάμνων και αναρριχόμενων φυτών  για την 
εξασφάλιση των απαραίτητων βιοκλιματικών συνθηκών (σκίαση τους θερινούς μήνες, συγκράτηση 
του εδάφους κ.λ.π.) και την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου. Πριν τις εργασίες των φυτεύσεων θα 
προηγηθούν οι υλοτομίες καθώς και ο καθαρισμός του χώρου από ανεπιθύμητα είδη (αείλανθος, 
βάτα, αγριοσυκιές κ.λ.π.) και ζιζανιοκτονία σε ορισμένες θέσεις για την αποφυγή αναβλαστήσεων 
από τα υπάρχοντα είδη. Όλες οι φυτοτεχνικές εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το σχέδιο φύτευσης 
και τις υποδείξεις της επίβλεψης και πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. 
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Προϋπολογισμός Μελέτης  
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 
 

Είδη Εργασιών  Δαπάνη ( € )  

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  30.440,00  

2. ΟΜΑΔΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  294.621,20  

3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  24.350,00  

4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  99.257,30  

5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΑΣΙΝΟ  85.411,50  

 
Εργασίες Προϋπολογισμού   534.080,00  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  96.134,40  

Σύνολο :   630.214,40  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  94.532,16  

Σύνολο :   724.746,56  
Ποσό για αναθεωρήσεις   1.059,89  

Σύνολο :   725.806,45  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  174.193,55  

Γενικό Σύνολο :   900.000,00  
 

 

 

 

Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 

 

 

 

 

Σοφία Δρόσου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

 

 

Ειρήνη Αραμπατζή 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 

Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα  

Δασολόγος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννινα Σεπτέμβριος 2018 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τμήματος 

Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 

 

 

 

 

 

 Χατζηαντωνίου Μαρία 
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 Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΥΡΑΜΠΑ-ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ 
  Θέση: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

 
Ημερομηνία :    13/9/2018  

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  

 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ      

1  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ 
χώρων.   

001  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.2  m3  1500  

2  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκθάμνωση εδάφους 
με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m  

002  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.1.2  m2  1000  

3  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή 
λιθοδομή.   

003  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.2  m3  80  

4  
Καθαιρέσεις. Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα 
καθαιρέσεως.   

004  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.3  m3  50  

5  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα. Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης 
απόδοσης  

005  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.10.2  m3  20  

6  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  

006  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.15.1  m3  100  

7  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 
τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  

007  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.20.1  m2  1000  

8  
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά 
κιγκλιδώματα  

008  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.65.2  Kg  2000  

9  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με 
προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.   

009  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.10  m3  200  

10  
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών.   

010  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-2.1  m3  700  

11  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   011  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-1  m  90  

 ΟΜΑΔΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ      

1  
Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών 
σκυροδέματος.   

012  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  10.18  m2  200  

2  
Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων 
υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή 
ξεστών λιθοδομών  

013  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  71.1.3  m2  300  

3  
Λοιπά μαρμαρικά. Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής 
διατομής. Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου μήκους 
1,01 έως 1,40 m  

014  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  75.51.2  μμ  200  

4  
Λοιπά μαρμαρικά. Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) 
επιστρώσεων από μάρμαρο. Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό 
έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm  

015  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  75.1.4  m2  150  

5  
Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

016  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.5.4  m3  200  

6  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.   017  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.2  m2  400  

7  
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων 
λιθοδομών χωρικού τύπου. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών 
πλακοειδούς χωρικού τύπου  

018  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  45.1.2  m2  200  

8  
Λοιπά μαρμαρικά. Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής 
διατομής. Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου μήκους 
έως 1,00 m  

019  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  75.51.1  μμ  50  

9  
Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα 
(σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά 
διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων  

020  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  49.1.2  m  100  

10  
Χρωματισμοί. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. 
Ξυλίνων επιφανειών  

021  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.17.2  m2  70  

11  
Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Πέργκολες και 
περεμφερή. Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία 
λαρικοειδή (λαρτζίνη)  

022  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  54.80.1  m3  1  

12  
Λοιπά μαρμαρικά. Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με 
μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 
cm (βατήρων/μετώπων)  

023  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  75.41.1  μμ  50  

13  Σετ καθιστικού επτά τεμαχίων με  πλάτη   024  ΠΡΣ_ΣΧΕΤ  Β10.1  Τεμ.  7  

14  
Επιστρώσεις δια πλακών Ελευθερουπόλεως πάχους άνω των 3 
εκ. ορθογωνισμένες με πλάτη 50 εκ, και μήκη από 50 εκ και 
επάνω   

025  ΟΙΚ_ΣΧ  073.17.2Ν  m2  1500  
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Ποσότητες  

15  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα   026  ΝΕΤ ΟΔΟ  Β-51  m  50  

16  
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.   

027  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.55  m2  6  

17  Καθιστικό από ξυλεία πεύκης και μεταλλική στήριξη   028  ΟΙΚ  054.80.1.1  m3  12  

18  Χώμα πατημένο - Σταθεροποιημένο έδαφος   029  ΟΔΟΔΟΒ  0Γ2.2.1  m2  2000  

19  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20  

030  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.1.4  m3  400  

20  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. 
Δομικά πλέγματα B500C  

031  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.20.3  Kg  3000  

21  
Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.   

032  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.10  m2  500  

22  

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση 
ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου  

033  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.80.3  m2  300  

 ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ      

1  
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
ακανόνιστες.   

034  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.11  m2  80  

2  
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
ορθογωνισμένες.   

035  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.12  m2  50  

3  
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm  

036  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.16.2  m2  1200  

4  

Επιστρώσεις με μάρμαρο. Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις 
πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, 
πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό 
μέτρο  

037  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  74.30.6  m2  50  

 ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ      

1  
Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού. Αφαίρεση 
και απομάκρυνση ιστου ύψους μέχρι 12,0 m.  

038  ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.2.1  Τεμ.  7  

2  
Κυλινδρικός ιστός ύψους 7μ. διαμέτρου 121mm με κατάλληλη 
βάση.   

039  ΝΕΟ  060.10.4.8  Τεμ.  8  

3  
Παραβολοειδής προβολέας για τοποθέτηση σε ιστό με φωτεινή 
πηγή τεχνολογίας led (36w)   

040  ΝΕΟ  060.104.11  Τεμ.  29  

4  

Επίτοιχο φωτιστικό σώμα από σκυρόδεμα παραλληλόγραμμου 
σχήματος, εξωτερικού χώρου τεχνολογίας led για την 
τοποθέτηση σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, διαστάσεων 
290Χ150Χ58mm   

041  ΑΤΗΕ  Ν898.47  Τεμ.  43  

5  
Σύνολο ιστού 4μ. και φωτιστικού σώματος κορυφής με ένα 
φωτιστικό τεχνολογίας led   

042  ΝΕΟ  Ν60.10.1.6  Τεμ.  11  

6  
 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων  από πολυαιθυλένιο 
(HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 
mm  

043  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.12  

m  250  

7  
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm 
σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 χτ.  

044  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.2  

m  10  

8  
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ 
βαρέως τύπου διαμέτρου 1/2 ins  

045  ΑΤΗΕ  9316.1  m  100  

9  
Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης 
καλωδίων 40x40 cm  

046  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1  

Τεμ.  30  

10  Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων  047  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.2  

Τεμ.  1  

11  
Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων 
αναχωρήσεων  

048  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.1  

Τεμ.  1  

12  
Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή 
χάνδακα σε έδαφος ημιβραχώδες  

049  ΑΤΗΕ  9302.2  m3  76  

13  
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V 
με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 4 x 10 mm².  

050  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.41.4  

m  200  

14  
Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με 
μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 3 x 1,5 mm².  

051  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.40.1  

m  25  

15  Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι. διατομής 10 mm².  052  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.48.2  

m  200  

 ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΑΣΙΝΟ      

1  Φυτικό υλικό. Προμήθεια και διάστρωση φλοιού πεύκου   053  ΝΕΟ ΠΡΣ  Δ11.1  lt  46000  

2  
Αρδευτικά δίκτυα. Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου 
ποτίσματος δέντρων και θάμνων   

054  ΝΕΟ ΠΡΣ  0Η1.5  μμ  3500  

3  Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα στραγγιστηρίων.  055  
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-
64.1  

m2  460  

4  
Χωματουργικές εργασίες. Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε 
αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού.   

056  ΝΕΤ ΠΡΣ  Α6  m3  300  

5  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ6  057  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ1.6  Τεμ.  10  

      

6  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ7  058  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ1.7  Τεμ.  20  

ΑΔΑ: 6720ΩΕΩ-10Ο
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7  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ9  059  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ1.9  Τεμ.  42  

8  Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ3  060  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ2.3  Τεμ.  480  

9  Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ4  061  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ2.4  Τεμ.  680  

10  
Φυτικό υλικό. Αναρριχώμενα φυτά. Αναρριχώμενα φυτά 
κατηγορίας Α3  

062  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ3.3  Τεμ.  40  

11  Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης.   063  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ8  m3  300  

12  
Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με 
εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 
0,50 m  

064  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε1.2  Τεμ.  30  

13  
Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση 
δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου μέχρι 
2,50 m  

065  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε11.1.1  Τεμ.  144  

14  
Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου 
συσκευής. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m  

066  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε3.2  Τεμ.  1200  

15  
Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού 
μηχανήματος. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  1,00 x 1,00 x 1,00 
m  

067  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε4.3  Τεμ.  42  

16  
Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με 
μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt.  

068  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε9.4  Τεμ.  1200  

17  
Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με 
μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt.  

069  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε9.7  Τεμ.  30  

18  
Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με 
μπάλα χώματος όγκου 81 - 150 lt.  

070  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε9.9  Τεμ.  42  

19  
Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση 
μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m  

071  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ζ2.4  Τεμ.  27  

20  
Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεσαίων δένδρων. Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους 
από 4 μέχρι 8 m  

072  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ4.2.1  Τεμ.  20  

21  
Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m, σε 
πλατείες, πάρκα κλπ  

073  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ4.3.5  Τεμ.  11  

22  
Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m, 
σε πλατείες, πάρκα κλπ  

074  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ4.3.7  Τεμ.  15  

23  
Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την 
καταπολέμηση ζιζανίων. Καταπολέμηση ζιζανίων με 
ζιζανιοκτόνα.  

075  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ6.2  Στρ.  1  

24  

Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την 
καταπολέμηση ζιζανίων. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή. Βοτάνισμα με 
βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, 
πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους  

076  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ6.3.2  Στρ.  15  

25  
Συντήρηση πρασίνου. Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών 
με μηχανήματα και εργάτες.   

077  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ6.5  Στρ.  2  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 

 

 

 

Σοφία Δρόσου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 

Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα  

Δασολόγος 

 

Ιωάννινα Σεπτέβριος 2018 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τμήματος 

Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 

 

 

 

 

 

 Χατζηαντωνίου Μαρία 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 

Ιωάννινα Σεπτέμβριος 2018 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μπρίκος Ορέστης 

Πολιτικός Μηχανικός  

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6720ΩΕΩ-10Ο



 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 

  
Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΥΡΑΜΠΑ-ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ 

  Θέση: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρ

ησης  
Μονάδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 

1. ΟΜΑΔΑ Α: 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  

         

1  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. Γενικές 
εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες-ημιβραχώδες για 
την δημιουργία υπογείων 
κλπ χώρων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
20.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-03-00-00 
001  

ΟΙΚ 2112 
100,00% 

m3  1500  
2,8 * 

(2,8+0) 
4.200,00   

2  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. 
Εκθάμνωση εδάφους με 
δενδρύλια περιμέτρου 
κορμού 0,26 - 0,40 m  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
20.1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-01-01-00 
002  

ΟΙΚ 2101 
100,00% 

m2  1000  5,6  5.600,00   

3  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
ανωδομών από 
αργολιθοδομή ή λιθοδομή.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

14-02-02-01 
003  

ΟΙΚ 2204 
100,00% 

m3  80  
22,5 * 

(22,5+0) 
1.800,00   

4  
Καθαιρέσεις. Διαλογή των 
χρησίμων λίθων από τα 
προϊόντα καθαιρέσεως.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.3  

 004  
ΟΙΚ 2212 
100,00% 

m3  50  5,6  280,00   

5  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
στοιχείων κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα. Με 
χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού μειωμένης 
απόδοσης  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.10.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

15-02-01-01 
005  

ΟΙΚ 2226 
100,00% 

m3  20  
112,5 * 
(112,5+

0) 
2.250,00   

6  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Με 
εφαρμογή συνήθων 
μεθόδων καθαίρεσης  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.15.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

15-02-01-01 
006  

ΟΙΚ 2226 
100,00% 

m3  100  
56 * 

(56+0) 
5.600,00   

7  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους. Χωρίς 
να καταβάλλεται προσοχή 
για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

22.20.1  
 007  

ΟΙΚ 2236 
100,00% 

m2  1000  7,9  7.900,00   

8  
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση 
κιγκλιδωμάτων. Για 
μεταλλικά κιγκλιδώματα  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.65.2  

 008  
ΟΙΚ 2275 
100,00% 

Kg  2000  0,35  700,00   

9  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. Επίχωση 
με προϊόντα εκσκαφών, 
εκβραχισμών ή 
κατεδαφίσεων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
20.10  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-07-02-00 
009  

ΟΙΚ 2162 
100,00% 

m3  200  4,5  900,00   

10  

Αποξήλωση 
ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των 
γενικών εκσκαφών.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2.1  

 010  

ΟΔΟ 
1123.Α 

100,00% 
m3  700  

1,6 * 
(1,6+0) 

1.120,00   

11  
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-1  

 011  

ΟΙΚ 
2269.A 

100,00% 
m  90  1  90,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    30.440,00  30.440,00  

 
2. ΟΜΑΔΑ Β: 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

         

1  
Εφαρμογή υδροβολής μέσης 
πιέσεως επί επιφανειών 
σκυροδέματος.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
10.18  

 012  
ΥΔΡ 6370 
100,00% 

m2  200  2,6  520,00   

2  

Αρμολογήματα -  
Επιχρίσματα. Αρμολογήματα 
όψεων υφισταμένων 
τοιχοδομών. Αρμολογήματα 
όψεων ημιξέστων ή ξεστών 
λιθοδομών  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
71.1.3  

 013  
ΟΙΚ 7103 
100,00% 

m2  300  10,1  3.030,00   

Σε μεταφορά: 3.550,00 30.440,00 

ΑΔΑ: 6720ΩΕΩ-10Ο



 
 
 
  

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 3.550,00 30.440,00 

3  

Λοιπά μαρμαρικά. Ολόσωμες 
μαρμάρινες βαθμίδες απλής 
διατομής. Ολόσωμες μαρμάρινες 
βαθμίδες χρησίμου μήκους 1,01 
έως 1,40 m  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
75.51.2  

 014  
ΟΙΚ 7552 
100,00% 

μμ  200  78,5  15.700,00   

4  

Λοιπά μαρμαρικά. Κατώφλια και 
περιζώματα (μπορντούρες) 
επιστρώσεων από μάρμαρο. 
Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό 
έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 
3 cm και πλάτους 11 - 30 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
75.1.4  

ΠΕΤΕΠ  
03-07-03-00 

015  
ΟΙΚ 7508 
100,00% 

m2  150  106  15.900,00   

5  

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα 
μικρών έργων. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
32.5.4  

 016  
ΟΙΚ 3214 
100,00% 

m3  200  106  21.200,00   

6  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Ξυλότυποι χυτών 
μικροκατασκευών.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
38.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-04-00-00 
017  

ΟΙΚ 3811 
100,00% 

m2  400  22,5  9.000,00   

7  

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. 
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών 
χωρικού τύπου. Διαμόρφωση 
όψεων λιθοδομών πλακοειδούς 
χωρικού τύπου  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
45.1.2  

 018  
ΟΙΚ 4502 
100,00% 

m2  200  11,2  2.240,00   

8  

Λοιπά μαρμαρικά. Ολόσωμες 
μαρμάρινες βαθμίδες απλής 
διατομής. Ολόσωμες μαρμάρινες 
βαθμίδες χρησίμου μήκους έως 
1,00 m  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
75.51.1  

 019  
ΟΙΚ 7551 
100,00% 

μμ  50  67,5  3.375,00   

9  

Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές 
ενισχύσεις τοιχοδομών. 
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά 
διαζώματα (σενάζ) μπατικών 
τοίχων  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
49.1.2  

 020  
ΟΙΚ 3213 
100,00% 

m  100  19,7  1.970,00   

10  
Χρωματισμοί. Σπατουλάρισμα 
προετοιμασμένων επιφανειών. 
Ξυλίνων επιφανειών  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.17.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-10-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
03-10-05-00 

021  
ΟΙΚ 7738 
100,00% 

m2  70  2,8  196,00   

11  

Πόρτες - Παράθυρα - 
Υαλοστάσια από ξυλεία. 
Πέργκολες και περεμφερή. 
Πέργκολες και παρεμφερείς 
κατασκευές από ξυλεία 
λαρικοειδή (λαρτζίνη)  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
54.80.1  

 022  
ΟΙΚ 5621 
100,00% 

m3  1  730  730,00   

12  

Λοιπά μαρμαρικά. Επενδύσεις 
βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με 
μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις 
βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 
/ 2 cm (βατήρων/μετώπων)  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
75.41.1  

ΠΕΤΕΠ  
03-07-03-00 

023  
ΟΙΚ 7541 
100,00% 

μμ  50  39  1.950,00   

13  
Σετ καθιστικού επτά τεμαχίων με  
πλάτη   

ΠΡΣ_ΣΧΕΤ  
Β10.1  

 024   Τεμ.  7  6000  42.000,00   

14  

Επιστρώσεις δια πλακών 
Ελευθερουπόλεως πάχους άνω 
των 3 εκ. ορθογωνισμένες με 
πλάτη 50 εκ, και μήκη από 50 εκ 
και επάνω   

ΟΙΚ_ΣΧ  
073.17.2Ν  

 025   m2  1500  55  82.500,00   

15  
Πρόχυτα κράσπεδα από 
σκυρόδεμα   

ΝΕΤ ΟΔΟ  
Β-51  

 026   m  50  8,8  440,00   

16  

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί 
σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.55  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-10-03-00 
027  

ΟΙΚ 7755 
100,00% 

m2  6  6,7  40,20   

17  
Καθιστικό από ξυλεία πεύκης και 
μεταλλική στήριξη   

ΟΙΚ  
054.80.1.1  

 028   m3  12  800  9.600,00   

18  
Χώμα πατημένο - 
Σταθεροποιημένο έδαφος   

ΟΔΟΔΟΒ  
0Γ2.2.1  

 029   m2  2000  20,2  40.400,00   

Σε μεταφορά: 250.791,20 30.440,00 

ΑΔΑ: 6720ΩΕΩ-10Ο



 
 
  

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 250.791,20 30.440,00 

19  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
32.1.4  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-06-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

030  
ΟΙΚ 3214 
100,00% 

m3  400  90  36.000,00   

20  

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα 
B500C  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
38.20.3  

ΠΕΤΕΠ  
01-02-01-00 

031  
ΟΙΚ 3873 
100,00% 

Kg  3000  1,01  3.030,00   

21  

Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί 
επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.10  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-10-01-00 
032  

ΟΙΚ 7725 
100,00% 

m2  500  3,9  1.950,00   

22  

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί 
επιφανειών επιχρισμάτων με 
χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 
Εξωτερικών επιφανειών με 
χρήση ελαιοχρωμάτων 
αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως 
νερού η διαλύτου  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.80.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-10-02-00 
033  

ΟΙΚ 7785.1 
100,00% 

m2  300  9,5  2.850,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    294.621,20  294.621,20  

 

3. ΟΜΑΔΑ Γ: 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  

         

1  
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
ακανόνιστες.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
73.11  

ΠΕΤΕΠ  
03-07-03-00 

034  
ΟΙΚ 7311 
100,00% 

m2  80  22,5  1.800,00   

2  
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
ορθογωνισμένες.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
73.12  

ΠΕΤΕΠ  
03-07-03-00 

035  
ΟΙΚ 7312 
100,00% 

m2  50  28  1.400,00   

3  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις με πλάκες 
τσιμέντου. Επιστρώσεις με 
πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω 
των 30 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
73.16.2  

 036  
ΟΙΚ 7316 
100,00% 

m2  1200  13,5  16.200,00   

4  

Επιστρώσεις με μάρμαρο. 
Επιστρώσεις δαπέδων με 
ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. 
Επιστρώσεις με πλάκες 
μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 
cm, σε αναλογία 6 έως 10 
τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
74.30.6  

ΠΕΤΕΠ  
03-07-03-00 

037  
ΟΙΚ 7452 
100,00% 

m2  50  99  4.950,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    24.350,00  24.350,00  

 
4. ΟΜΑΔΑ Δ: 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  

         

1  

Αφαίρεση και απομάκρυνση 
τσιμεντοϊστού φωτισμού. 
Αφαίρεση και απομάκρυνση 
ιστου ύψους μέχρι 12,0 m.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.2.1  

 038  
ΗΛΜ 100 
100,00% 

Τεμ.  7  75  525,00   

2  
Κυλινδρικός ιστός ύψους 7μ. 
διαμέτρου 121mm με κατάλληλη 
βάση.   

ΝΕΟ  
060.10.4.8  

 039  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  8  1100  8.800,00   

3  
Παραβολοειδής προβολέας για 
τοποθέτηση σε ιστό με φωτεινή 
πηγή τεχνολογίας led (36w)   

ΝΕΟ  
060.104.11  

 040  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  29  800  23.200,00   

Σε μεταφορά: 32.525,00 349.411,20 

ΑΔΑ: 6720ΩΕΩ-10Ο



 
 
  

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 32.525,00 349.411,20 

4  

Επίτοιχο φωτιστικό σώμα από 
σκυρόδεμα παραλληλόγραμμου 
σχήματος, εξωτερικού χώρου 
τεχνολογίας led για την 
τοποθέτηση σε οποιοδήποτε 
σημείο του έργου, διαστάσεων 
290Χ150Χ58mm   

ΑΤΗΕ  
Ν898.47  

 041  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  43  610  26.230,00   

5  
Σύνολο ιστού 4μ. και φωτιστικού 
σώματος κορυφής με ένα 
φωτιστικό τεχνολογίας led   

ΝΕΟ  
Ν60.10.1.6  

 042  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  11  2300  25.300,00   

6  

 Σωλήνες προστασίας υπογείων 
καλωδίων  από πολυαιθυλένιο 
(HDPE). Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου DN 90 mm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.12  

 043  ΗΛΜ 5 100,00% m  250  7,5  1.875,00   

7  

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
διέλευσης καλωδίων 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm 
σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 
χτ.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.2  

 044  ΗΛΜ 5 100,00% m  10  16  160,00   

8  
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 
γιά την διέλευση καλωδίων κλπ 
βαρέως τύπου διαμέτρου 1/2 ins  

ΑΤΗΕ  
9316.1  

 045  ΗΛΜ 5 100,00% m  100  14,89  1.489,00   

9  
Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο 
έλξης καλωδίων 40x40 cm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1  

 046  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  30  60  1.800,00   

10  
Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού οκτώ 
αναχωρήσεων  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-07-01-

00 
047  ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ.  1  2750  2.750,00   

11  
Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού τεσσάρων 
αναχωρήσεων  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-07-01-

00 
048  ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ.  1  2500  2.500,00   

12  

Εκσκαφή χάνδακα γιά την 
τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή 
χάνδακα σε έδαφος 
ημιβραχώδες  

ΑΤΗΕ  
9302.2  

 049  ΗΛΜ 10 100,00% m3  76  18,3  1.390,80   

13  

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S 
(ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V 
με μόνωση από μανδύα PVC. 
διατομής 4 x 10 mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.41.4  

 050  
ΗΛΜ 102 
100,00% 

m  200  12,5  2.500,00   

14  

Καλώδια τύπου H05VV-U, -R 
(NYM), ονομ. τάσης  300/500V 
με μόνωση από μανδύα PVC. 
διατομής 3 x 1,5 mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.40.1  

 051  ΗΛΜ 46 100,00% m  25  2,3  57,50   

15  
Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, 
πολύκλωνοι. διατομής 10 mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.48.2  

 052  ΗΛΜ 45 100,00% m  200  3,4  680,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    99.257,30  99.257,30  

 5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΑΣΙΝΟ           

1  
Φυτικό υλικό. Προμήθεια και 
διάστρωση φλοιού πεύκου   

ΝΕΟ ΠΡΣ  
Δ11.1  

 053   lt  46000  0,5  23.000,00   

2  
Αρδευτικά δίκτυα. Προμήθεια και 
εγκατάσταση αυτόματου 
ποτίσματος δέντρων και θάμνων   

ΝΕΟ ΠΡΣ  
0Η1.5  

 054   μμ  3500  6  21.000,00   

3  
Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα 
στραγγιστηρίων.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-64.1  

ΠΕΤΕΠ  
08-03-03-

00 
055  

ΟΙΚ 7914 
100,00% 

m2  460  1,65  759,00   

4  

Χωματουργικές εργασίες. 
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη 
σε αστικές περιοχές , χωρίς την 
προμήθεια του υλικού.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  

Α6  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-07-05-
00 

056  
ΠΡΣ 1620 
100,00% 

m3  300  2,6  780,00   

5  
Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα 
κατηγορίας Δ6  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ1.6  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-09-01-
00 

057  
ΠΡΣ 5210 
100,00% 

Τεμ.  10  80  800,00   

6  
Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα 
κατηγορίας Δ7  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ1.7  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-09-01-
00 

058  
ΠΡΣ 5210 
100,00% 

Τεμ.  20  120  2.400,00   

Σε μεταφορά: 48.739,00 448.668,50 

ΑΔΑ: 6720ΩΕΩ-10Ο



 
 
  

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρη

σης  
Μονάδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 48.739,00 448.668,50 

7  
Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα 
κατηγορίας Δ9  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ1.9  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-09-01-00 
059  

ΠΡΣ 5210 
100,00% 

Τεμ.  42  220  9.240,00   

8  
Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι 
κατηγορίας Θ3  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ2.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-09-01-00 
060  

ΠΡΣ 5210 
100,00% 

Τεμ.  480  7,4  3.552,00   

9  
Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι 
κατηγορίας Θ4  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ2.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-09-01-00 
061  

ΠΡΣ 5210 
100,00% 

Τεμ.  680  14  9.520,00   

10  
Φυτικό υλικό. Αναρριχώμενα 
φυτά. Αναρριχώμενα φυτά 
κατηγορίας Α3  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ3.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-09-01-00 
062  

ΠΡΣ 5220 
100,00% 

Τεμ.  40  7  280,00   

11  
Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής 
γης.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ8  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-07-05-00 
063  

ΠΡΣ 1620 
100,00% 

m3  300  6  1.800,00   

12  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά 
εδάφη με εργαλεία χειρός. 
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  
0,50 x 0,50 x 0,50 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-05-01-00 
064  

ΠΡΣ 5120 
100,00% 

Τεμ.  30  1,5  45,00   

13  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Υποστύλωση δένδρων. 
Υποστύλωση δένδρου με την 
αξία του πασσάλου. Για μήκος 
πασσάλου μέχρι 2,50 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε11.1.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-05-09-00 
065  

ΠΡΣ 5240 
100,00% 

Τεμ.  144  2,5  360,00   

14  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Άνοιγμα λάκκων με χρήση 
κοχλιοφόρου συσκευής. Άνοιγμα 
λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 
x 0,30 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε3.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-05-01-00 
066  

ΠΡΣ 5150 
100,00% 

Τεμ.  1200  0,5  600,00   

15  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Άνοιγμα λάκκων με χρήση 
εκσκαπτικού μηχανήματος. 
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  
1,00 x 1,00 x 1,00 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε4.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-05-01-00 
067  

ΠΡΣ 5110 
100,00% 

Τεμ.  42  4  168,00   

16  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Φύτευση φυτών. Φύτευση 
φυτών με μπάλα χώματος όγκου 
2,00 - 4,00 lt.  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε9.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-05-01-00 
068  

ΠΡΣ 5210 
100,00% 

Τεμ.  1200  1,1  1.320,00   

17  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Φύτευση φυτών. Φύτευση 
φυτών με μπάλα χώματος όγκου 
23 - 40 lt.  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε9.7  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-05-01-00 
069  

ΠΡΣ 5210 
100,00% 

Τεμ.  30  4  120,00   

18  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Φύτευση φυτών. Φύτευση 
φυτών με μπάλα χώματος όγκου 
81 - 150 lt.  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε9.9  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-05-01-00 
070  

ΠΡΣ 5210 
100,00% 

Τεμ.  42  10  420,00   

19  

Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - 
εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση 
μεγάλων δένδρων περιμέτρου 
κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ζ2.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-07-01-00 
071  

ΠΡΣ 5354 
100,00% 

Τεμ.  27  100  2.700,00   

20  

Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα 
φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεσαίων δένδρων. Ανανέωση 
κόμης ή κοπή δένδρων ύψους 
από 4 μέχρι 8 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ4.2.1  

ΠΕΤΕΠ  
10-06-04-01 

072  
ΠΡΣ 5354 
100,00% 

Τεμ.  20  25  500,00   

21  

Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα 
φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων. Μεγάλων 
δένδρων, ύψους 16 - 20 m, σε 
πλατείες, πάρκα κλπ  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ4.3.5  

ΠΕΤΕΠ  
10-06-04-01 

073  
ΠΡΣ 5354 
100,00% 

Τεμ.  11  150  1.650,00   

22  

Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα 
φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων. Μεγάλων 
δένδρων, ύψους πάνω από 20 
m, σε πλατείες, πάρκα κλπ  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ4.3.7  

ΠΕΤΕΠ  
10-06-04-01 

074  
ΠΡΣ 5354 
100,00% 

Τεμ.  15  250  3.750,00   

23  

Συντήρηση πρασίνου. 
Βοτάνισμα χώρου φυτών για την 
καταπολέμηση ζιζανίων. 
Καταπολέμηση ζιζανίων με 
ζιζανιοκτόνα.  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ6.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-06-06-00 
075  

ΠΡΣ 5552 
100,00% 

Στρ.  1  27,5  27,50   

Σε μεταφορά: 84.791,50 448.668,50 

ΑΔΑ: 6720ΩΕΩ-10Ο



 
 

Εργασίες Προυπολογισμού   534.080,00  
Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  96.134,40  

Σύνολο :   630.214,40  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  94.532,16  

Σύνολο :   724.746,56  
Ποσό για αναθεωρήσεις   1.059,89  

Σύνολο :   725.806,45  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  174.193,55  

Γενικό Σύνολο :   900.000,00  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 84.791,50 448.668,50 

24  

Συντήρηση πρασίνου. 
Βοτάνισμα χώρου φυτών για την 
καταπολέμηση ζιζανίων. 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή. Βοτάνισμα με 
βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 
μηχάνημα πεζού χειριστή σε 
άλση, πάρκα, πλατείες και 
ελεύθερους χώρους  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ6.3.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-06-06-00 
076  

ΠΡΣ 5371 
100,00% 

Στρ.  15  30  450,00   

25  
Συντήρηση πρασίνου. Κοπή και 
απομάκρυνση ξυλωδών φυτών 
με μηχανήματα και εργάτες.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ6.5  

 077  
ΠΡΣ 5371 
100,00% 

Στρ.  2  85  170,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    85.411,50  85.411,50  

           

Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 

 

 

 

Σοφία Δρόσου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

 

 

Ειρήνη Αραμπατζή 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 

Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα  

Δασολόγος 

 

 

Ιωάννινα Σεπτέμβριος 2018 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τμήματος 

Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 

 

 

 

 

 

 Χατζηαντωνίου Μαρία 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 

Ιωάννινα Σεπτέμβριος 2018 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 

 

 

 

 

 

 Μπρίκος Ορέστης 

Πολιτικός Μηχανικός  

 

 

 

ΑΔΑ: 6720ΩΕΩ-10Ο



 Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΥΡΑΜΠΑ-
ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ 

  Θέση: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 
Τιμολόγιο Μελέτης  

 
 

A.T.: 001  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.2  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2112  100,00%  
 
      Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία 
υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 ''Γενικές εκσκαφές 
κτιριακών έργων'', ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης 
μεγαλυτέρας των 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του 
εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε 
υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή 
πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση 
των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,80  [*] (2,8+0)  

 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.2  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκθάμνωση εδάφους με 

δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2101  100,00%  
 
      Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 ''Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των 
εργασιών'' 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      

 

A.T.: 003  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.2  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2204  100,00%  

 
      Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη από 
το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές 
αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
14-02-02-01 ''Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός''. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50  [*] (22,5+0)  
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A.T.: 004  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.3  Καθαιρέσεις. Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα 

καθαιρέσεως.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2212  100,00%  
 
      Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισμός τους από το κονίαμα και μεταφορά 
και συγκεντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου καταμετρήσεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του γηπέδου, ώστε να 
μη παρακωλύωνται οι εργασίες.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      

 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.2  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεμα. Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  
 
      Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων 
και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων 
σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 
''Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα''. 
 
Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν απαιτείται 
γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση των εργασιών χωρίς 
χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων (βαρέων έως ελαφρών). 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν ανέφικτη 
την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Εργου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 112,50  [*] (112,5+0)  

 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.15.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  
 
      Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων 
κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις 
θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα''. 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 56,00  [*] (56+0)  

 

A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2236  100,00%  

 
      Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,90      

 

A.T.: 008  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.65.2  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων 
υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,350      

 

A.T.: 009  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.10  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα 

εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2162  100,00%  
 
      Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων 
αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση 
κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 
''Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων''. 
 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο οποίος 
σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50      

 

A.T.: 010  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-
2.1  

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών.   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 1123.Α  100,00%  
 
      Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με 
τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την 
φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους 
από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, ενώ 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,60  [*] (1,6+0)  

 

A.T.: 011  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2269.A  100,00%  

 
      Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση 
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να 
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως 
‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ     
 (Αριθμητικώς): 1,00      

 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 10.18  Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6370  100,00%  

 
      Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος μέσης πίεσης (150 - 200 bar) για τον πλήρη καθαρισμό τους από 
σκόνη, εξανθήματα αλάτων, παλιές επιστρώσεις, επιφανειακούς ρύπους (αιθάλη, γκράφιτι), σαθρά υλικά κ.λ.π., 
προκειμένου να κατασκευασθύν νέες προστατευτικές επιστρώσεις. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και απομάκρυνση  του εξοπλισμού 
υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση 
στις θέσεις εφαρμογής, η εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές 
στολές, η ανάλωση νερού και η λήψη μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής. 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) εργασίας πλήρως περαιωμένης    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,60      

 

A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.1.3  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων 

τοιχοδομών. Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7103  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
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α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η 
επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ 
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα 
ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων 
(μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του 
κονιάματος στα υλικά αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω 
καιρικών συνθηκών). 
 
 
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg 
τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των 
μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική 
βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την 
έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα 
απαιτούμενα ικριώματα, κλπ. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) όψεως    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,10      

 

A.T.: 014  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.51.2  Λοιπά μαρμαρικά. Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής. 

Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου μήκους 1,01 έως 1,40 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7552  100,00%  
 
      Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής, χωρίς προεξοχή και κυμάτιο βατήρων, από μάρμαρο 
λευκό, τοποθετημένες σε υπάρχουσα κεκλιμένη ή κλιμακωτή βάση, σύμφωνα με την μελέτη.  
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λείανσης και καθαρισμού, τα 
τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισματος, τοποθέτησης, 
αρμολογήματος και καθαρισμού  
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος 
(extra) 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 78,50      

 

A.T.: 015  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.1.4  Λοιπά μαρμαρικά. Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) 

επιστρώσεων από μάρμαρο. Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7508  100,00%  

ΑΔΑ: 6720ΩΕΩ-10Ο



 
      Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και 
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, 
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος 
(extra)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 106,00      

 

A.T.: 016  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3214  100,00%  
 
      Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή 
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας 
σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών.  
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες 
μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m³ 
σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02. 
  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 106,00      

 

A.T.: 017  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3811  100,00%  

 
      Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. 
φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m² κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη 
υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ''Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών 
που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτύγματος επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      
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A.T.: 018  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 45.1.2  Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών 

χωρικού τύπου. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού 
τύπου  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4502  100,00%  

 
      Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την 
δόμηση των τοίχων με την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την επεξεργασία 
τους με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος δόμησης των αρμών της πρόσοψης, την απόξεση 
του επιφανειακού κονιάματος με κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την εκβάθυνση των αρμών σε βάθος 
2 - 4 cm, και τον καθαρισμό της επιφανείας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. 
 
Διαμόρφωση κυρίως με επιλογή πλακοειδών λίθων διαφόρων διαστάσεων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,20      

 

A.T.: 019  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.51.1  Λοιπά μαρμαρικά. Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής. 

Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου μήκους έως 1,00 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7551  100,00%  
 
      Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής, χωρίς προεξοχή και κυμάτιο βατήρων, από μάρμαρο 
λευκό, τοποθετημένες σε υπάρχουσα κεκλιμένη ή κλιμακωτή βάση, σύμφωνα με την μελέτη.  
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λείανσης και καθαρισμού, τα 
τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισματος, τοποθέτησης, 
αρμολογήματος και καθαρισμού  
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος 
(extra) 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 67,50      

 

A.T.: 020  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.1.2  Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) 

από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
μπατικών τοίχων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213  100,00%  

 
      Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m², σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 
υπολείμματα υλικών.  
 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται 
αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m²), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά 
τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,70      

 

A.T.: 021  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.17.2  Χρωματισμοί. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Ξυλίνων 

επιφανειών  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7738  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την 
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, 
φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 
(κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί 
να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού 
χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως 
έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι 
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον 
παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος 
που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με 
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων'' και 03-10-05-00 ''Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών''.  
 
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού 
σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς την 
προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την 
μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό 
ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο με 
γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,80      

 

A.T.: 022  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.80.1  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Πέργκολες και 

περεμφερή. Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία 
λαρικοειδή (λαρτζίνη)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5621  100,00%  

 
      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 

ΑΔΑ: 6720ΩΕΩ-10Ο



- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, 
γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό 
υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),   
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα 
) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο 
υλικό στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων 
στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων 
τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από 
εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής 
των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο 
άρθρο,  
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο): 
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας 
του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται 
βάσει του τύπου: 
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 
ο νέος. 
 
 
Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη), κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, με ή χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με 
πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των ακμών και 
των άκρων τους σύμφωνα με το σχέδιο, με ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα ή ορειχάλκινα στηρίγματα των στύλων 
στο δάπεδο και εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων μεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δομικά 
στοιχεία. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) τοποθετημένης ξυλείας.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 730,00      

 

A.T.: 023  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.41.1  Λοιπά μαρμαρικά. Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με 

μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm 
(βατήρων/μετώπων)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7541  100,00%  

 
      Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και 
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, 
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος 
(extra) 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 39,00      

 

A.T.: 024  
 
ΠΡΣ_ΣΧΕΤ Β10.1  Σετ καθιστικού επτά τεμαχίων με  πλάτη   

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων των καθιστικών, 
η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που 
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και 
ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, ως εξής: 
ΠΡΣ Σχετ. Β10.1 Σετ καθιστικού επτά τεμαχίων με  πλάτη    
 
  Κωδ. αναθεώρησης   ΟΙΚ 5104  100,00%  
Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ καθιστικού δεκατριών τεμαχίων με πλάτη, που θα αποτελείται από: 
 α. κέλυφος:  αποτελείται από ατσάλινο σωλήνα υψηλής ποιότητας και κατασκευής κατά DIN 2394, διαμέτρου 
30 χιλ., πάχους 3 χιλ.. Το πλέγμα θα είναι κατασκευασμένο από ατσάλι DIN 17140 ανθεκτικότητας 700 Ν/mm2, 
άνοιγμα πλέγματος (καρέ) 15Χ15 χιλ 
Διαστάσεις καθίσματος όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης και τις φωτογραφίες που επισυνάπτονται στα 
τεύχη δημοπράτησης, ή ισοδύναμό του 
β. Βάση : τετράγωνη σωλήνα πάχους 3 χιλ. Το κάθετο πόδι αποτελείται από σωλήνα διαμέτρου 40 χιλ. Και 
πάχους 3 χιλ., όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης και τις φωτογραφίες που επισυνάπτονται στα τεύχη 
δημοπράτησης, ή ισοδύναμό του 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση σε πλήρη εγκατάσταση.    
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 6000,00      

 

A.T.: 025  
 
ΟΙΚ_ΣΧ 073.17.2Ν  Επιστρώσεις δια πλακών Ελευθερουπόλεως πάχους άνω των 3 εκ. 

ορθογωνισμένες με πλάτη 50 εκ, και μήκη από 50 εκ και επάνω   
 
       
Επιστρώσεις δια πλακών Ελευθερουπόλεως πάχους άνω των 3 εκ. ορθογωνισμένες με πλάτη 50 εκ, και μήκη 
από 50 εκ και επάνω , Οι πλάκες τοποθετούνται κατόπιν διαβροχής με αρμούς τουλάχιστον 1 εκ. επί 
υποστρώματος εκ τσιμεντοκονιάματος των 450 χιλ. Τσιμέντου μετά του καθαρισμού των αρμών από του 
κονιάματος και πλήρους αρμολογήματος δια τσιμεντοκονιάματος των 600 χιλ. τσιμέντου δια λεπτοκόκκου 
καθαράς άμμου, ήτοι υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 55,00      

 

A.T.: 026  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-51  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα   

 
      Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 
0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, 
ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων 
κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της 
παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
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Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της 
βάσης έδρασης,  
· η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά 
και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των 
κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου 
ανά m³ άμμου. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται 
ιδιαιτέρως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,80      

 

A.T.: 027  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.55  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών 

ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7755  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την 
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, 
φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 
(κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί 
να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού 
χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως 
έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι 
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον 
παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος 
που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με 
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
''Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών''. 
 
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός 
συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,70      
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A.T.: 028  
 
ΟΙΚ 054.80.1.1  Καθιστικό από ξυλεία πεύκης και μεταλλική στήριξη   

 
      Καθιστικό από ξυλεία πεύκης και μεταλλική στήριξη. Το παγκάκι αποτελείται από καθιστικό τμήμα (56εκ Χ 
250εκ) το οποίο κατασκευάζεται από 5 τεμάχια πλανισμένης ξυλείας διαστάσεων το κάθε ένα 250 εκ μήκους,  
20 εκ πάχους και 9,5 εκ πλάτους στερεωμένα μεταξύ τους με μεταλλικές ντίζες και με διάκενα 2 εκ.. Το καθιστικό 
τμήμα εδράζεται (βιδώνεται) σε 2 μεταλλικές στηρίξεις από μορφοσίδηρο τύπου HEB240 μήκους 52 εκ το κάθε 
ένα. Η πλάτη του καθιστικού(μήκους 250 εκ) κατασκευάζεται από 1 τεμάχιο πλανισμένης ξυλείας 250 εκ Χ 22 εκ 
Χ 5 εκ στερεωμένο (βιδωτό) σε κατάλληλα διαμορφωμένη μεταλλική λάμα 80Χ8 η οποία με την σειρά της 
στηρίζεται στο καθιστικό τμήμα. Στην τιμή περιλαμβάνονται η κατασκευή βάσης στήριξης (εσκαφή δια χειρός και 
σκυρόδεμα) των μεταλλικών ποδιών η πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση του καθιστικού μαζί με πάσης φύσεως 
υλικό και μικρουλικό που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη  κατασκευή , σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 
συμπεριλαμβανομένης της επάλλειψης με ειδικό συντηρητικό προστασίας (μη τοξικό) των ξύλινων επιφανειών  
και της βαφής των μεταλλικών στοιχείων με την κατάλληλη προεργασία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένου καθιστικού.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 800,00      

 

A.T.: 029  
 
ΟΔΟΔΟΒ 0Γ2.2.1  Χώμα πατημένο - Σταθεροποιημένο έδαφος   

 
      ΣΥΣΤΑΣΗ: ΓΙΑ 5 ΤΟΝΟΥΣ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ 
1 ΤΟΝΟΣ ΨΗΦΙΔΑ (ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 2 ΕΩΣ 4 ΧΙΛΙΟΣΤΑ)  ΧΡΩΜΑ ΚΑΦΕ  
1,5 ΤΟΝΟΙ ΑΜΜΟΣ (ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0 ΕΩΣ 2 ΧΙΛΙΟΣΤΑ) ΧΡΩΜΑ ΚΑΦΕ 
1 ΤΟΝΟΣ ΨΗΦΙΔΑ (ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 2 ΕΩΣ 4 ΧΙΛΙΟΣΤΑ)  ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ(ΜΠΟΡΝΤΩ) 
1,5 ΤΟΝΟΙ ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0 ΕΩΣ 4 ΧΙΛΙΟΣΤΑ) 
ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ 300 ΕΩΣ 320 ΚΙΛΑ ΜΑΥΡΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
(ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 ΚΙΛΑ / ΚΥΒΙΚΟ (Μ3) 
 
Το παραπάνω μείγμα (με όλα τα υλικά) αναμειγνύεται πολύ καλά (χωρίς νερό). 
Η ανάμειξη γίνεται είτε σε μπετονιέρα χειρός είτε στο εργοστάσιο σκυροδέματος. 
 
Διάστρωση – τελική εφαρμογή: 
 
Διαστρώνουμε το παραπάνω μείγμα (ξηρό) 1,5 έως 2,00 εκατοστά παραπάνω από την τελική μας στάθμη (θα 
συμπυκνωθεί) και «πηχάρουμε»  ώστε η τελική μας επιφάνεια να είναι επίπεδη.  
Διαβρέχουμε (ραντίζοντας) την επιφάνεια ολόκληρη (προσέχουμε να μην πέσει πάρα πολύ νερό), περιμένουμε 
λίγο ώστε να στραγγίσει και στη συνέχεια συμπυκνώνουμε όλη την επιφάνεια με δονητική πλάκα (με προσοχή 
ώστε μην αλλοιωθεί η τελική επιφάνεια). 
 Τέλος ραντίζουμε πάλι την τελική επιφάνεια, με πιο πολύ νερό αυτή τη φορά (ραντίζοντας πάντα), έτσι ποτίζει 
και δένει όλο το πάχος του υλικού και παράλληλα η τελική επιφάνεια γίνεται πιο αδρή (φυσική) μετά το πέρασμα 
της δονητικής πλάκας. 
 
Η τελική επιφάνεια πρέπει να παραμείνει  περιφραγμένη (προστατευμένη) για ένα διάστημα  7 ημερών , ώστε 
να δέσει και να πάρει τις αντοχές της. 
 
Η επιφάνεια πρέπει να είναι εγκιβωτισμένη . (κράσπεδο ή μπετόν ή λάμα μεταλλική κοκ) 
 
Προτείνουμε επίσης, η τελική επιφάνεια «πατημένου χώματος» να κατασκευαστεί επί  υποβάσεως 3 Α. 
Προτείνουμε συνολικό συμπιεσμένο πάχος στρώσης τα 5 (πέντε)  εκατοστά. 
 
 
Τα παραπάνω υλικά (έγχρωμη άμμος και ψηφίδα)  τα προμηθευτήκαμε από την Κοζάνη, ΑΤΛΑΣ 
ΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙΔΕΣ Ανέστης Παπακυριακίδης (τηλ. 2461045459) 
 
Η άμμος λατομείου να είναι καλής ποιότητας ώστε να βοηθήσει στο καλύτερο «δέσιμο» των αδρανών υλικών 
του μείγματος 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής συμπηκνωμένου πάχους 50mm.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 20,20      

 

A.T.: 030  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.4  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3214  100,00%  

 
      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με 
χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου,τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς 
αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση. 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία 
περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 
της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 
Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 90,00      

 

A.T.: 031  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 

πλέγματα B500C  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια 
οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι 
πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης 
του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις 
των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά 
τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε 
καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης 
του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,01      

 

A.T.: 032  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.10  Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 

τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7725  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την 
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, 
φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 
(κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί 
να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού 
χαρτιού κλπ) 
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β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως 
έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι 
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον 
παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος 
που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με 
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή περισσότερες 
στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης 
φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών 
σκυροδέματος''.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,90      

 

A.T.: 033  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.3  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, 
ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7785.1  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την 
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, 
φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 
(κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί 
να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού 
χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως 
έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι 
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον 
παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος 
που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με 
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''.  
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,50      

 

A.T.: 034  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.11  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 

ακανόνιστες.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7311  100,00%  
 
      Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m², επί 
υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου 
πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί 
τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις 
με φυσικούς λίθους''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      

 

A.T.: 035  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.12  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 

ορθογωνισμένες.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7312  100,00%  
 
      Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm 
με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 28,00      

 

A.T.: 036  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.16.2  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7316  100,00%  
 
      Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, 
με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg 
τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους 
κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,50      
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A.T.: 037  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 74.30.6  Επιστρώσεις με μάρμαρο. Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις 

πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, 
πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7452  100,00%  

 
      Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και 
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, 
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  
 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος 
(extra)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 99,00      

 

A.T.: 038  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.2.1  

Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού. Αφαίρεση και 
απομάκρυνση ιστου ύψους μέχρι 12,0 m.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 100  100,00%  

 
      Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων ιστών φωτισμού, από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα, με ή 
χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 
· η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών 
· η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.  
· η κοπή του ιστού κοντά στη βάση του, η κατάκλισή του και η αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, των 
καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 
· η αποξήλωση του παραμένοντος τμήματος του ιστού σε στάθμη -5cm από την επιφάνεια του πεζοδρομίου, και 
η πλήρωση της οπής με τσιμεντοκονία, μέχρι την στάθμη του υπάρχοντος πεζοδρομίου. 
· η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η επιμελής 
μόνωσή τους. 
· Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην 
προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 75,00      

 

A.T.: 039  
 
ΝΕΟ 060.10.4.8  Κυλινδρικός ιστός ύψους 7μ. διαμέτρου 121mm με κατάλληλη βάση.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνου ιστού οδοφωτισμού, ύψους 
7μ.πάχους 4mm διαμέτρου 121mm,  με την διαιρετή διακοσμητική ποδιά αλουμινίου Φ330 στη βάση του, 
κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς 
φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 05-07-02-00 ''Ιστοί 
οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα'' και σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών τα σχέδια και τα λοιπά 
τεύχη δημοπράτησης. 
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Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
· Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
·   Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 
''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 
·   Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση την 
τυπική διατομή της μελέτης. 
·   Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετημένα. 
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης10mm2  και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
· Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ισού  4χ10mm2 
· H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και 
φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα 
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  
· Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
· H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με 
χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια 
ασφαλείας, τύπου Νyloc).  
· H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το 
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
· Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
 Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και μικροϋλικών 
εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού 
φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις 
τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την 
παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα 
σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
       Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα ύψους 7μετρων, ως εξής:    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ     
 (Αριθμητικώς): 1100,00      

 

A.T.: 040  
 
ΝΕΟ 060.104.11  Παραβολοειδής προβολέας για τοποθέτηση σε ιστό με φωτεινή πηγή 

τεχνολογίας led (36w)   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, ενσωμάτωσης και πλήρους 
εγκατάστασης φωτιστικού σώματος (προβολέα) κυκλικού – παραβολοειδούς σχήματος κατάλληλου για 
τοποθέτηση σε ιστούς μέχρι ύψους 7 μέτρων, για τον φωτισμό οδών και πλατειών εξ ολοκλήρου 
κατασκευασμένα από αλουμίνιο σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια  
και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για: 
Α.     την φωτεινή πηγή τεχνολογίας led 36W   
Β.    η κατάλληλη βάση και οποιοδήποτε μικροϋλικό στήριξης του φωτιστικού σώματος στον ιστό  
Γ.   τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου ΝΥΜ διατομής 3Χ1,5 χλστ2  ή 3Χ2,5 χλστ2, 
συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, από το ακροκιβώτιο του ιστού 
μέχρι το φωτιστικό σώμα. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και μικροϋλικών 
εγκατάστασης και σύνδεσης,  η δαπάνη τοποθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο υποδείξει η Υπηρεσία, η δαπάνη 
της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης. Θα φέρει καθρέπτη μεσαίου ανοίγματος, περσίδα αντιθάμβωσης ή διαθλαστικό φακό για τη  
δημιουργία ελλειψοειδούς δέσμης και το σύστημα έναυσης είναι ενσωματωμένο στο πίσω μέρος του προβολέα. 
Τιμή για ένα τεμάχιο κυκλικού παραβολοειδούς προβολέα.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 800,00      
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A.T.: 041  
 
ΑΤΗΕ Ν898.47  Επίτοιχο φωτιστικό σώμα από σκυρόδεμα παραλληλόγραμμου 

σχήματος, εξωτερικού χώρου τεχνολογίας led για την τοποθέτηση σε 
οποιοδήποτε σημείο του έργου, διαστάσεων 290Χ150Χ58mm   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, προσκόμιση και ενσωμάτωση στο έργο επίτοιχου φωτιστικού σώματος, από σκυρόδεμα 
με πρόσετες συνθετικές ίνες και υψηλή μηχανική αντοχή, παραλληλόγραμμου σχήματος εξωτερικού χώρου, 
τεχνολογίας led,  διαστάσεων 290Χ150Χ58mm, ΙΡ65, 3000Κ, φωτεινής ροής 1153lm. Στην τιμή περιλαμβάνεται 
η σύνδεση του υλικού και η δοκιμή του σε πλήρη λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 610,00      

 

A.T.: 042  
 
ΝΕΟ Ν60.10.1.6  Σύνολο ιστού 4μ. και φωτιστικού σώματος κορυφής με ένα φωτιστικό 

τεχνολογίας led   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Σύνολο ιστού και φωτιστικού σώματος, αποτελούμενο από ιστό χαλύβδινο ύψους 4μ. κυλινδρικής μορφής, 
με τα αγκύρια στερεώσης του 200*200 χιλ.,  την θυρίδα επισκέψεως γαλβανισμένος εν θερμώ,που θα φέρει 
φωτιστικό σώμα 18 LED στεγανότητας τουλάχιστον ΙΡ 66, και μηχανικής κρούσης ΙΚ09 και όλα τα όργανα αφής, 
με κατεύθυνση φωτισμού συμμετρική  και  ανταυγαστήρα από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, συνολικού ύψους 
μαζί με τα φωτιστικά σώματα 3,8-4,5 μέτρα. 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνου ιστού  οδοφωτισμού, ύψους 4μ. 
μετά του φωτιστικού κορυφής με 18 led, ΙΡ66, 4000Κ, διαμέτρου κορυφής Φ705, βάσης Φ60, ύψους 514mm, 
φωτεινής ροής 2281lm, 30W,  κατασκευασμένo κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις 
για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 05-07-
02-00 ''Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα'' και σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών τα σχέδια 
και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
    Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
 Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων HDPE Φ90, με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ 
EN 61386 ''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ 
EN 10255). 
 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση 
την τυπική διατομή της μελέτης. 
 Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετημένα. 
 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης 
Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού και του φωτιστικού σώματος (Καλώδια 
τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ) διατομής  3 x 1,5 mm² & 4 x 10 mm²) 
 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και 
φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα 
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  
 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με 
χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια 
ασφαλείας, τύπου Νyloc).  
 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το 
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και μικροϋλικών 
εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού 
φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις 
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τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την 
παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα 
σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Τιμή ανά: Σύνολο ιστού και φωτιστικού σώματος με ένα φωτιστικό σώμα τεχνολογίας Led    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 2300,00      

 

A.T.: 043  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.12  

 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων  από πολυαιθυλένιο 
(HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 
ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 
δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα 
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, 
παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η 
ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης 
(μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε 
δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
καλωδίων που παρεμβάλλονται. 
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση 
τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,50      

 

A.T.: 044  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.2  

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων Σιδηροσωλήνες 
γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm σπείρωμα 2½’’) και 
πάχους 3,6 χτ.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό του χώματος  ή τσιμέντου στις θέσεις τεχνικών με 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως 
L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου (DN) και πάχους τοιχώματος όπως αναφέρεται παρακάτω. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του γαλβανισμένου 
σύρματος έλξης καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων, η 
τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων καθώς και η συγκρότηση δέσμης 
σωλήνων, όπου προβλέπεται.  
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 16,00      
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A.T.: 045  
 
ΑΤΗΕ 9316.1  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ 

βαρέως τύπου διαμέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ δηλαδή προμήθεια μεταφορά και 
τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση με τα ειδικά 
τεμάχια και μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που απαιτούνται  βαρέως τύπου διαμέτρου 1/2 ins  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,89      

 

A.T.: 046  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.85.1  

Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης 
καλωδίων 40x40 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2548  100,00%  

 
      Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με 
δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια 
σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
· η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 
· η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  
· στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή 
στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 
· η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη  
 
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      

 

A.T.: 047  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.80.2  

Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή οδοφωτισμού''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με 
περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, 
γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 
400 g/m² (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με 
ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα 
πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου 
· η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 
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· η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ 
να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων 
καλωδίων.  
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
· η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, 
αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο 
θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους 
κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης 
και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 
· τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους 
μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης 
νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού 
(όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και 
κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). 
· η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο 
λειτουργίας 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 2750,00      

 

A.T.: 048  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.80.1  

Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή οδοφωτισμού''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με 
περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, 
γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 
400 g/m² (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με 
ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα 
πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου 
· η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 
· η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ 
να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων 
καλωδίων.  
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
· η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, 
αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο 
θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους 
κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης 
και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 
· τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους 
μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης 
νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού 
(όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και 
κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). 
· η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο 
λειτουργίας 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 2500,00      
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A.T.: 049  
 
ΑΤΗΕ 9302.2  Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε 

έδαφος ημιβραχώδες  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγματος μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m 
και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη 
του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των 
παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη 
των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους 
τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων ή 
κατακορύφων) και μεταφορών γιά την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε θέσεις που 
επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή επιχωμάτων προς 
επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά 
στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος ημιβραχώδες  
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 18,30      

 

A.T.: 050  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.41.4  

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με 
μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 4 x 10 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 102  100,00%  

 
      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, 
σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο 
(PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), 
E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και 
σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) 
καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,50      

 

A.T.: 051  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.40.1  

Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση 
από μανδύα PVC. διατομής 3 x 1,5 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) καλωδίων 
ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), με 
χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και 
σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) 
καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,30      
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A.T.: 052  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.48.2  

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι. διατομής 10 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  

 
      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 
περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, 
μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,40      

 

A.T.: 053  
 
ΝΕΟ ΠΡΣ Δ11.1  Φυτικό υλικό. Προμήθεια και διάστρωση φλοιού πεύκου   

 
      Προμήθεια και τοποθέτηση φλοιού πεύκου, 100% φυσικό προϊόν, απολυμασμένο, χωρίς χρωστικές και 
οπωσδήποτε συσκευασμένο. Μέγεθος τεμαχίων 15-25 mm. Μέγεθος συσκευασίας ελεύθερο. Πάχος στρώσης 
10 cm.    
( 1 lt )  Λίτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΠΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,500      

 

A.T.: 054  
 
ΝΕΟ ΠΡΣ 0Η1.5  Αρδευτικά δίκτυα. Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος 

δέντρων και θάμνων   
 
      Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος δένδρων και θάμνων (νησίδας η χώρων πρασίνου). 
Κατ' αρχήν πριν από την τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου θα πρέπει με δικά του έξοδα ο ανάδοχος να 
καταθέσει στην υπηρεσία  για έγκριση  πλήρες αρδευτικό σχέδιο όπου θα φαίνονται λεπτομερώς τα σημεία όπου 
θα περάσουν οι σωλήνες, με τισ πλήρεις διαμέτρους τους, οι θέσεις των φρεατίων, των ηλεκτροβαλβίδων, των 
σταλακτοφόρων κ.λ.π. βασισμένο στην συγκεκριμένη διαθέσιμη παροχή  της κάθε πλατείας ή νησίδας. 
Αναλυτικά περιλαμβάνει το παράβολο, τα υλικά και την εργασία για την  σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό της 
ΔΕΥΑΙ, με  σωλήνα 16 Atm  κατάλληλης διαμέτρου  ανάλογης  με την  εκάστοτε παροχή  που  θα χρειαστει   σε 
κάθε χώρο πρασίνου. 
Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι αυτοματισμοί (προγραμματιστές, ηλεκτροβάννες κ.τ.λ.), τα επιμέρους υλικά και 
εξαρτήματα και η εγγύηση καλής λειτουργείας του συνολικού συστήματος. 
 Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: 
Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Τις επι μέρους υδραυλικές εργασίες και τα σκαψίματα και τις επιχωματώσεις. 
 
B) ΥΛΙΚΑ (Με ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά) 
1) Σωλήνες άρδευσηςPE, LD  10 Αtm  τουλάχιστον, κατάλληλο σταλακτοφόρο  για  υπέργεια  η υπόγεια 
τοποθέτηση, κατάλληλα φίλτρα κ.τ.λ .  
2) Εξωτερικο σωλήνα σπιράλ δυο νούμερα μεγαλύτερης διαμέτρου για κάθε σωλήνα αρδευσης  που 
τοποθετείται. 
3)  Υλικάσυνδεσμολογίας, φρεάτια πλαστικά, πιλαρ μεταλλικά για τους προγραμματιστές ρεύματος ή 
μπαταρίας κ.τ.λ. 
 
Γενικά στο αυτόματο πότισμα των δένδρων δενδροστοιχίας  πρέπει να τρέχει ένας σωλήνας Φ25 ή Φ32 
άρδευσης PE 10 Atm  μέσα σε σπιράλ Φ40 ή Φ63 κατά μήκος της γραμμής φύτευσης  των δένδρων με 
σταλακτοφόρο σωλήνα τουλάχιστον 2  m γύρω από κάθε δένδρο. Οι  αυτονομίες  θα εξαρτηθούν   από την 
εκάστοτε παροχή .   
Η εγκατάσταση θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 15 μήνες για τα επί μέρους εξαρτήματα και για τη συνολική 
λειτουργία  του δικτύου και θα γίνει σύμφωνα με τη μελέτη άρδευσης (διάταξη και είδος σωλήνων άρδευσης, 
θέσεις φρεατίων κ.τ.λ.) που πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία μας ο ανάδοχος του έργου .    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 6,00      

 

A.T.: 055  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
64.1  

Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα στραγγιστηρίων.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7914  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπρο-πυλενίου, για την 
κατασκευή των γραμμικών στραγγιστηρίων της οδού και των στραγ-γιστηρίων όπισθεν τοίχων ή βάθρων, 
πάχους ≥1,0 mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιστου βάρους 150 gr/m² (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9864), 
εφελκυστικής αντοχής ≥9 kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση ≥ 50% (κατά EN ISO 
10319), αντοχής σε διάτρηση ≥1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08-03-
03-00.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
 
· η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου,  
· η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγμα,  
· η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσματος και για τη μόρφωση της διατομής του στραγγιστηρίου σύμφωνα 
με τη μελέτη (με χρήση ξυλίνων αντηρίδων, πλαισίων κλπ χωρίς αιχμηρά άκρα) το τελικό κλείσιμο της διατομής 
του στραγγιστηρίου με τις προβλεπόμενες επικαλύψεις του γεωυφάσματος και η συρραφή των φύλλων.  
 
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού για την τοποθέτηση των προβλεπομένων υλικών του 
μονοβαθμίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του τοποθετημένου γεωυφάσματος. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας στραγγιστηρίων με γεωύφασμα.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,65      

 

A.T.: 056  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Α6  Χωματουργικές εργασίες. Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές 

περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1620  100,00%  
 
      Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση παραπλεύρων χώρων 
οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-
πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των 
αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και 
ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του 
χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που 
τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής 
ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.  
   
Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα άρθρα  Δ7 και Δ8 
του Τιμολογίου ΠΡΣ  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,60      
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A.T.: 057  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.6  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ6  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  

 
      Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 80,00      

 

A.T.: 058  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.7  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ7  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  

 
      Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 120,00      

 

A.T.: 059  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.9  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ9  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  

 
      Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 220,00      

 

A.T.: 060  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ2.3  Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ3  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  

 
      Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που 

ΑΔΑ: 6720ΩΕΩ-10Ο



θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,40      

 

A.T.: 061  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ2.4  Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ4  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  

 
      Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 14,00      

 

A.T.: 062  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ3.3  Φυτικό υλικό. Αναρριχώμενα φυτά. Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5220  100,00%  

 
      Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για 
την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 7,00      

 

A.T.: 063  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ8  Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1620  100,00%  

 
      Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η φυτική γη θα είναι 
γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm),  εύθρυπτη και κατά το δυνατόν απαλλαγμένη από 
σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά 
για την ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 6,00      
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A.T.: 064  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε1.2  Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με 

εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5120  100,00%  
 
      Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των 
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-
00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και 
μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,50      

 

A.T.: 065  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε11.1.1  Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου 

με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5240  100,00%  
 
      Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-09-
00. 
 
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω 
άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και 
μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των 
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος 
εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,50      

 

A.T.: 066  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε3.2  Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου 

συσκευής. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5150  100,00%  
 
      Aνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων 
ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την 
εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΠΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,500      

 

A.T.: 067  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε4.3  Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού 

μηχανήματος. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  1,00 x 1,00 x 1,00 m  
 

ΑΔΑ: 6720ΩΕΩ-10Ο



Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5110  100,00%  
 
      Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των 
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-
00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και 
μέσων για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 4,00      

 

A.T.: 068  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.4  Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα 

χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
 
      Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 
μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-01-00 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών 
που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,10      

 

A.T.: 069  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.7  Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα 

χώματος όγκου 23 - 40 lt.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
 
      Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 
λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 
μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της 
λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών 
που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 4,00      

 

A.T.: 070  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.9  Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα 

χώματος όγκου 81 - 150 lt.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
 
      Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 - 150 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 
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μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της 
λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών 
που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 10,00      

 

A.T.: 071  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ζ2.4  Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων 

δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5354  100,00%  
 
      Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και 
απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για 
την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ     
 (Αριθμητικώς): 100,00      

 

A.T.: 072  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.2.1  Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 

μεσαίων δένδρων. Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 
μέχρι 8 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5354  100,00%  

 
      Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη 
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που 
επιτρέπεται. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 25,00      

 

A.T.: 073  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.3.5  Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 

μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, 
πάρκα κλπ  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5354  100,00%  

 
      Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και 
παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 150,00      

 

A.T.: 074  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.3.7  Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 

μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m, σε 
πλατείες, πάρκα κλπ  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5354  100,00%  

 
      Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και 
παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 250,00      

 

A.T.: 075  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ6.2  Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση 

ζιζανίων. Καταπολέμηση ζιζανίων με ζιζανιοκτόνα.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5552  100,00%  
 
      Καταπολέμηση ζιζανίων σε χώρους φυτών με χρήση ζιζανιοκτόνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η εφαρμογή ζιζανιοκτόνων στο έδαφος μεταξύ των φυτών ή σε 
επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση των αποξηραμένων ζιζανίων από τον χώρο του έργου και 
απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, καθώς και η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    
( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 27,50      

 

A.T.: 076  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ6.3.2  Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση 

ζιζανίων. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5371  100,00%  

 
      Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε 
επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που 
προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων 
προστασίας.   
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    
( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ     
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 (Αριθμητικώς): 30,00      
 

A.T.: 077  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ6.5  Συντήρηση πρασίνου. Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με 

μηχανήματα και εργάτες.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5371  100,00%  
 
      Κοπής ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας, με κατάλληλα μηχανήματα ή/και με εργάτες, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη. Περιλαμβάνεται η η κοπή όλων των ξυλωδών φυτών (Αύλανθος, Νικοτιάνα 
κ.λ.π.) και βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και κατακόρυφη σήμανση της οδού με χρήση κατάλληλων 
εξαρτημάτων που προσαρμόζονται σε ελκυστήρα ή με εργάτες και εργαλεία, η απομάκρυνση από τους χώρους 
του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από την κοπή και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    
( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 85,00      

 
 

Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 

 

 

 

 

 

Σοφία Δρόσου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

 

 

 

Ειρήνη Αραμπατζή 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

Ιωάννινα Σεπτέβριος 2018 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τμήματος 

Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 

 

 

 

 

 

 Χατζηαντωνίου Μαρία 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 

Ιωάννινα Σεπτέμβριος 2018 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μπρίκος Ορέστης 

Πολιτικός Μηχανικός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΥΡΑΜΠΑ-ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 900.000,00 €  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

1. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 121MM  ΜΕ  BΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΣΗΣ 

Τεχνική Περιγραφή: Κυλινδρικός ιστός κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα κυκλικής διατομής, 
διαστάσεων: ύψους 121mm πάχους 4mm, με πάχος επίστρωσης 70μικρών, σύμφωνα με το πρότυπα ΕΝ 10025-

S235JR, UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), χωρίς εγκάρσια ραφή, πάχος επικάλυψης 70μm ηλεκτροστατικά βαμμένος 
με πολυεστερικά χρώματα και πιστοποίηση CE. 

Ο ιστός είναι κατασκευασμένος από φύλλο χάλυβα που έχει υποστεί κατεργασία εν θερμώ και δεν έχει καμία 

διαμήκη ή εγκάρσια ραφή, θα φέρει στην κορυφή εξάρτημα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. 
Η βάση αγκύρωσης θα αποτελείται από τέσσερα αγκύρια Μ20Χ600mm με διάταξη 190Χ190mm που θα 

συγκρατούνται με λάμες 30Χ30mm με ηλεκτροσυγγόληση. Τα αγκύρια στο πάνω μέρος τους και η πλάκα 
έδρασης του ιστού θα καλύπτονται με κάλυμμα που θα αποτελείται από δυο μέρη, πάχους 4mm, ύψους 130mm 

και διαμέτρου Φ330 από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο κατάλληλο για ιστό διαμέτρου Φ121, και ιδίου χρώματος. 
Η πλάκα έδρασης θα είναι χαλύβδινη κυκλικής διατομής Φ310mm και πάχους 15mm, σύμφωνα με τα πρότυπα 

ΕΝ 10025-S235JR, θα φέρει μια κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και της γείωσης και τέσσερεις οπές 

Φ18mm για τη στερέωση των αγκυρίων. Ο ιστός θα φέρει θυρίδα ελέγχου διαστάσεων 300Χ75mm από το ίδιο 
έλασμα με τον ιστό, που στην κλειστή θέση δεν θα εξέχει από τον ιστό, θα έχει ειδική κλειδαριά και θα έχει 

βαθμό στεγανότητας ΙΡ54 στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. 
Η επάρκεια του ιστού σε κάμψη και σε άνεμο θα είναι σύμφωνα με τα ευρωπαίκά πρότυπα ΕΝ40 και τον 

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1.  

  
 2. ΠΑΡΑΒΟΛΟΕΙΔΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ 

Προβολέας εξωτερικού χώρου (Σχέδιο 1) οποιασδήποτε  δέσμης (μετρίου – στενού ή ευρέως  ανοίγματος, που 
θα φέρει φωτεινή πηγή τεχνολογίας led και τοποθετείται πάνω σε στύλο και σύμφωνα με τα πρότυπα EN1706AC 

46100LF. Έχει σώμα και πλαίσιο κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο με κυκλικό ανακλαστήρα από 
αλουμίνιο καθαρότητας 99,93%, με στιλβωμένο τελείωμα και θα φέρει DALI dimmable ηλεκτρονικό ballast (220-

240V 50/60hz). Το εμπρόσθιο τμήμα γίνεται προσβάσιμο μέσω θυρίδας που προστατεύεται με γυάλινο κάλυμμα 

και σφραγίζεται με σιλικόνη. Η καλωδίωση επιτυγχάνεται με έναν διπλό στυπιοθλίπτη (Μ24x1,5) μέγιστης 
διαμέτρου 16χιλιοστών. Φέρει επίσης σύστημα κατεύθυνσης της φωτεινής δέσμης με μηχανική διάταξη και 

διαβαθμισμένη κλίμακα, που εξασφαλίζει ρύθμιση της δέσμης με μεγάλη ακρίβεια και κλείδωμα της ρύθμισης. Οι 
εξωτερικές βίδες θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα Α2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θα είναι 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60598-1. 

Ο προβολέας δέχεται μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων που εξυπηρετούν στην διαφοροποίηση, τον  χρωματισμό και 
την κατεύθυνση της φωτεινής δέσμης, καθώς επίσης και περσίδες που ελαχιστοποιούν τη θάμβωση. Όλα τα 

εξαρτήματα τοποθετούνται και σταθεροποιούνται πάνω στο φωτιστικό με ένα σύστημα στήριξης που τα 
προστατεύει από το περιβάλλον και εξασφαλίζει  στεγανότητα. Σε κάθε περίπτωση θα φέρει διαθλαστικό φακό 

για δημιουργία ελλειψοειδούς δέσμης, στην περίπτωση δέσμης μετρίου ή στενού ανοίγματος. 

Το φωτιστικό τοποθετείται σε στύλο μέσω ενός μπράτσου από γαλβανισμένο χάλυβα.  
Μέσα στο φωτιστικό περιέχεται πλήρης καλωδίωση. 
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Διαστάσεις: προφίλ:   βάθος=270mm, ύψος  h=260mm, διάμετρος προβολέα: 296mm                                                                                                                                                                   
Λαμπτήρας:  Τύπος: LED 36W  

                                    Φωτεινή Ροή φωτιστικού: 3115.6 Lm   
 Κατανάλωση:                42.7 W   

Διάρκεια  Ζωής:                  50.000h-L80 στους 25oC  

Αποδοτικότητα φωτιστικού: 72.96 Lm/W 
Θερμοκρασία χρώματος:  3000 οΚ CRI80 

Φωτεινή δέσμη:  30ο  
Βάρος:  4,57Kg 

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  Βαθμός προστασίας: IP 67 (κατά EN605981). 
 Κλάση Μονώσεως:            Κλάση ΙI. (κατά EN605981). 

 
                         Σχέδιο 1 
 

3. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  290Χ150Χ58MM 

 

Για την προμήθεια, προσκόμιση και ενσωμάτωση στο έργο επίτοιχου φωτιστικού σώματος, από σκυρόδεμα με 

πρόσετες συνθετικές ίνες και υψηλή μηχανική αντοχή, παραλληλόγραμμου σχήματος εξωτερικού χώρου, 

τεχνολογίας led,  διαστάσεων 290Χ150Χ58mm, 

- θερμοκρασία 3000Κ 230V, 1153lm, CRI 80 

- Ονομαστική φωτεινή ροή φωτιστικού 305lm 
- προστασία σε υγρασία-σκόνη IP65 

-  σήμανση CE 

- Ονομαστική ισχύς εισόδου: 10W 
- Αποτελεσματικότητα φωτιστικού: 31lm / WElectronic 220 ÷ 240V 0/50 / 60Hz  

- Μηχανική αντοχή IK 06  
- Βάρος: 1,82 Kg 

 
Θα είναι κατασκευασμένο από κυρόδεμα με πρόσθετες συνθετικές ίνες με υψηλή μηχανική αντοχή. Το φωτιστικό 

θα είναι από αλουμίνιο (χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό) EN AB-47100 με υψηλή αντοχή στη διάβρωση. Θα 

έχει πεξεργασία επιφάνειας πλυσίματος πέτρας πριν από τη διαδικασία βαφής και βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα 
κατηγορίας Α4 με περιεκτικότητα σε μολυβδαίνιο 2,5-3%, η οποία αυξάνει την αντοχή στη διάβρωση. Φλάντζες 

από σιλικόνη.  
Το φωτιστικό διαθέτει ενσωματωμένες μονάδες LED  
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4.  ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΤΟΥ 4Μ. ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  

     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 
 

 
   Γ Ε Ν Ι Κ Α  

Φωτιστικό σώμα, με 18 led στα 500 ή 350mA, 30W και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ. Θα είναι 
κατασκευασμένο για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο χωρίς καμία αλλοίωση των κατασκευαστικών του 

στοιχείων και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής των οργάνων του φωτιστικού σώματος. 

Θα είναι απόλυτα σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598 και την ταυτάριθμη ευρωπαϊκή προδιαγραφή. 
 

  Σ ώ μ α  φ ω τ ι σ τ ι κ ο ύ  

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι διακοσμητικού τύπου παρόμοιας μορφής με το συνημμένο σχέδιο 
κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμινίου, βαμμένο σε χρώμα RAL 7040 ή 9022 ή οποιασδήποτε άλλης 

απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας. 
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     Λαμπτήρας:             Τύπος:                                  LED 30W  

                                        Φωτεινή Ροή φωτιστικού: 2281 Lm   

   Κατανάλωση:                           42.7 W   
Διάρκεια  Ζωής:                 100.000h-L70 στους 25oC 

Αποδοτικότητα φωτιστικού: 76 Lm/W 
Θερμοκρασία χρώματος:      4000 οΚ  

Βάρος:                               7.7Kg 
  

 

      Για την αποφυγή της θάμβωσης θα περιβάλλεται με ειδικές αντιθαμβωτικές περσίδες κωνικού σχήματος 

κατασκευασμένες από αλουμίνιο. 
Στο άνω μέρος το φωτιστικό θα φέρει ειδικό ανακλαστήρα διαμέτρου 705χιλ. ενώ το συνολικό ύψος του 

φωτιστικού θα είναι 514χιλ.  

Η τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος θα πραγματοποιείται επί κορυφής ιστού με διάμετρο κορυφής 
60χιλ. 

Το φωτιστικό σώμα θα έχει αντοχές σε κρούση ΙΚ09,  βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 66 και ηλεκτρική 
προστασία Class ΙI. 

 

  Π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς  

Το φωτιστικό σώμα θα είναι βιομηχανικής τυποποιημένης παραγωγής,θα φέρει σήμα  έγκρισης CE και θα 
είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες διεθνείς προδιαγραφές: 

ΕΝ 60-598  (φωτιστικά σώματα) 
IEC 598 (φωτιστικά σώματα) 

IEC 922 (στραγγαλιστικά πηνία) 

IEC 926 (εκκινητές) 
IEC 566 (πυκνωτές) 

VDE 0560 (πυκνωτές) 
IEC 1048 (πυκνωτές) 

IEC 1049 (πυκνωτές) 

ΕΝ 55015 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) 
IEC 1000-3.2 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) 

IEC 1547 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) 
IEC 68-2-6  (Αντοχή σε κραδασμούς) 

VDE 0710  (Αντοχή σε κρούση) 
 

Θα φέρουν πιστοποίηση κατά CE και θα κατασκευάζονται από εταιρεία η οποία διαθέτει πιστοποίηση 

διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001.  
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        5. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
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Ανωδομή οδοφωτισμού 
ΠΕΤΕΠ

 

05-07-02-00 
 
 
 
 

1. Αντικείμενο 
 

Στην εγκατάσταση της ανωδομής του οδοφωτισμού περιλαμβάνονται: 
 

  Η προμήθεια και εγκατάσταση τυποποιημένων ιστών οδοφωτισμού, βραχιόνων, φωτιστικών σωμά- 

των, λαμπτήρων, συσκευών ελέγχου λειτουργίας καθώς και άλλων εξαρτημάτων, απαιτούμενων για το 

φωτισμό οδών, σταθμών διοδίων και σταθμών εξυπηρέτησης 
 

  Οι δοκιμές καλής λειτουργίας του οδοφωτισμού 
 

Ειδικού τύπου ιστοί (π.χ. αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικών εφαρμογών κλπ.) δεν περιλαμβάνονται στο 

αντικείμενο της παρούσας. 
 

Η παρούσα εφαρμόζεται σε νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις στις οποίες γίνονται επεκτάσεις ή τρο- 

ποποιήσεις, όπως: 
 

  Η αντικατάσταση διατάξεων ηλεκτρικής προστασίας 
 

  Η προσθήκη νέων ηλεκτρικών κυκλωμάτων 
 

  Η αντικατάσταση διατάξεων γείωσης 
 

  Η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων 
 

Σημειώνεται ότι: 
 

  η επίσημη ονομασία στην Ελληνική των Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ), που αναφέρονται στην παρο- 

ύσα, παρέχεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ αρ. C 378/6/13-11-2015, μέσω του «http://eur- 

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2015_378_R_0003» 
 

  τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα είναι κείμενα αναφοράς που παρέχουν κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή 

χαρακτηριστικά για τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα αυτών, οι οποίες είναι κοινής και επανα- 

λαμβανόμενης χρήσης 
 

  επειδή, συχνά εκδίδονται νεώτερα ΕΝ, αυτά θα υπερισχύουν των αναφερομένων ΕΝ στην παρούσα, 

με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνονται οι απαιτήσεις της παρούσας, αλλιώς: 
 

α. στα συμβατικά τεύχη έργου προς διακήρυξη θα δηλώνεται ο τρόπος κατάλληλης αναπροσαρμογής 

των απαιτήσεων της παρούσας 
 

β. σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη θα εφαρμόζονται τα τυχόν υπερισχύοντα νεώτερα ΕΝ, λαμβά- 

νοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να επέρχονται και επηρεάζουν την ποιότητα και 

το οικονομικό αντικείμενο του έργου 

 

 

2. Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών 
 
 
 

2.1. Ενσωματούμενα υλικά 
 

Για την εγκατάσταση ανωδομής του δικτύου οδοφωτισμού, απαιτούνται τα εξής υλικά: 

http://eur-/
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  Ιστοί οδοφωτισμού (συμβατικοί και υψηλοί) 

  Βραχίονες ανάρτησης φωτιστικών σωμάτων 

  Φωτιστικά σώματα τοποθετούμενα επί βραχιόνων ιστών 
 

  Κινητές κεφαλές (στεφάνες) επί υψηλών ιστών, περιλαμβανομένου του συστήματος ανάρτησης, κίνη- 

σης και μανδάλωσης 
 

  Προβολείς εξωτερικού φωτισμού υψηλών ιστών 
 

  Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές, οποιασδήποτε τεχνολογίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυ- 

πα 
 

  Τα αναγκαία συστήματα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας 
 

  Διανομείς ισχύος και εξοπλισμός ελέγχου 
 

  Όλα τα αναγκαία για την λειτουργία και συντήρηση, κατά περίπτωση, μηχανολογικά ηλεκτρολογικά και 

ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα, που περιγράφονται στη διακήρυξη 
 

  Σταθεροποιητές τάσης 
 

  Πυκνωτές αντιστάθμισης 
 

  Ακροκιβώτια ιστών 
 

  Καλωδιώσεις στο εσωτερικό των ιστών 
 

  Συνδετήρες καλωδίων 
 

  Ηλεκτρικοί πίνακες και ασφαλειοθήκες 
 

  Μικροϋλικά συναρμολόγησης και αγκύρωσης ιστού 
 

Μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα 
 
 
 

2.2.   Αποδεκτά υλικά 
 
 
 

Τα στοιχεία της ανωδομής του οδοφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά κλπ.) θα έχουν τα χαρακτηριστικά που 

προβλέπονται στη συγκεκριμένη μελέτη, θα πληρούν τις απαιτήσεις των κατά περίπτωση ισχυόντων Ευ- 

ρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων και θα φέρουν σήμανση CE. 
 

Ειδικότερα, το υπό προμήθεια ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό επιβάλλεται να: 
 

  Φέρει σήμανση CE 
 

  Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή 
 

  Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις όλων των ευρωπαϊκών οδηγιών και των εθνικών διατάξεων τεχνικής 

εναρμόνισης, που αφορούν στο ηλεκτρολογικό υλικό 
 

Τα υλικά, που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Κανονισμού 305/2011 περί δοκιμών προϊόντων, θα συνο- 

δεύονται από δήλωση επιδόσεων, σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. 
 

Κατά την προμήθεια, όλα τα προαναφερόμενα (πλην του ηλεκτρολογικού υλικού), κατά περίπτωση, πισ- 

τοποιητικά θα συνοδεύουν τα προς προμήθεια υλικά και εξαρτήματα. 
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Τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες πιστοποιημένες κατά το Πρότυ- 

πο ΕΛΟΤ ISO 9001, για την παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων. 

 

Για την πιστοποίηση της ποιότητας των υλικών, πριν από την ενσωμάτωσή τους στο έργο υποβάλλεται 

στην Υπηρεσία κάθε ενδεδειγμένο μέσο που αφορά το συγκεκριμένο προϊόν. Τεχνικός φάκελος του κα- 

τασκευαστή, ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό θεωρείται ως ενδεδειγμένο μέσο. Ως α- 

ναγνωρισμένοι οργανισμοί νοούνται εργαστήρια δοκιμών, εργαστήρια βαθμονόμησης, οργανισμοί ελέγ- 

χου και οργανισμοί πιστοποίησης, που είναι διαπιστευμένα, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρό- 

τυπα. 
 

Για την ορθή σήμανση CE, υποβάλλεται πλήρης τεχνικός φάκελος, όπως ορίζεται στις απαιτήσεις όλων 

των ευρωπαϊκών οδηγιών τεχνικής εναρμόνισης, που αφορούν στο ηλεκτρολογικό υλικό, στην περίπτω- 

ση δομικών υλικών, πιστοποιητικά σταθερότητας της παραγωγής. 
 

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών του έργου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 

του άρθρου 27 του ΠΔ 118/2007, προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις επι- 

δόσεις, ή και στις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. 
 

Εφόσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί εκτελούνται από εργαστήρια 

διαπιστευμένα για αυτούς τους εργαστηριακούς ελέγχους, από το ΕΣΥΔ ή άλλο αντίστοιχο φορέα διαπίσ- 

τευσης χώρας της ΕΕ. Το εν λόγω εργαστήριο θα λειτουργεί εντός των πλαισίων της EA-MLA (European 

Accreditation – Multilateral Agreement). 
 

Η ενσωμάτωση στο έργο γίνεται μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας, περί της συμμόρφωσης των υλι- 

κών με τα σχετικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, τις απαιτήσεις της μελέτης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τις ισχύ- 

ουσες εκδόσεις των ακόλουθων: 
 

α. Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/481/02-07-86 (ΦΕΚ 573 Β/09-09-1986), κατά το τμήμα της 

που διατηρείται σε ισχύ, σύμφωνα με τη στ’ Απόφαση 
 

β. Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/123/08-03-88 (ΦΕΚ 177 Β/31-03-1988), κατά το τμήμα της 

που διατηρείται σε ισχύ, σύμφωνα με τη στ’ Απόφαση 
 

γ.  Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ13β/0/5781/21-12-94 (ΦΕΚ 967 Β/28-12-1994) 
 

δ.  Εκδόσεις της COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ ECLAIRAGE (CIE), σχετικές με θέματα ηλεκ- 

τροφωτισμού οδών 
 

ε.  Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ13/β/οικ/16522/30-11-2004, «Φωτομετρικά στοιχεία και Τεχνικές 

Προδιαγραφές Οδικού Ηλεκτροφωτισμού» 
 

στ. Εγκύκλιος 1/2005 με α π Δ13/β/ο/4318/08-03-2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ 
 

ζ.  Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1194/2012 της επιτροπής της 12
ης 

Δεκεμβρίου 2012 
 

η.  Εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

θ.  Κανονισμός 2008/765/ΕΚ περί πιστοποιητικών ποιότητας 

ι.   ΚΥΑ 15894/337/20-07-2007, ΦΕΚ 1557/Β/17-08-2007, Ιστοί φωτισμού 
 
 
 

2.2.1. Ιστοί οδοφωτισμού 
 

Οι ιστοί οδοφωτισμού διακρίνονται ανάλογα με το ύψος τους σε συμβατικούς ιστούς (ύψους μικρότερου 

από 20 m) και υψηλούς ιστούς (ύψους ίσου ή μεγαλύτερου από 20 m). Οι συμβατικοί ιστοί φέρουν βραχί- 

ονες με φωτιστικά σώματα, ενώ οι υψηλοί φέρουν στην κορυφή τους κινητή κεφαλή (στεφάνη), επί της 

οποίας αναρτώνται προβολείς και ενδεχομένως τα όργανα αφής των προβολέων. 
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Οι ιστοί, πλήρως εξοπλισμένοι (με τα φωτιστικά) θα έχουν αντοχή σε ανεμοπίεση, ως εξής: 

Ιστοί ύψους ≤20 m, σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 και 40-7 

 

  Ιστοί ύψους >20 m, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 (EC3) και τα Εθνικά Προσαρτήματα, μετά από 

έγκριση της Υπηρεσίας 
 

Οι γειώσεις των ιστών θα γίνονται σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00. 
 

Στα κριτήρια επιλογής των ιστών οδοφωτισμού λαμβάνεται υπόψη η επιθυμητή κατηγορία παθητικής ασ- 

φάλειας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12767, όπως ορίζεται στον Πίνακα 1, ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00, ανάλογα 

με την ταχύτητα της οδού, όπως συστήνεται στον Πίνακα 2, ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00. 
 
 
 

Ιστοί αλουμινίου 
 

Οι ιστοί αλουμινίου θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6. Οι ιστοί αλουμινίου παράγονται με 

περιδίνηση ή εξέλαση, χωρίς καμία ραφή. Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6, το κράμα αλουμινίου θα ακο- 

λουθεί τα ΕΛΟΤ EN 485-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 485-4, ΕΛΟΤ ΕΝ 755-7, ΕΛΟΤ ΕΝ 755-8, ΕΛΟΤ ΕΝ 1706. Οι ιστοί 

δεν επιτρέπεται να έχουν καμία συγκόλληση κατά το μήκος τους, ενώ μπορεί να έχουν συγκόλληση κατά 

μήκος της περιμέτρου της βάσης τους με την πλάκα βάσης τους, η οποία αγκυρώνεται στο θεμέλιο. Η 

πλάκα έδρασης των ιστών θα ακολουθεί τα οριζόμενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6. 
 

Η τελική επιφάνεια των ιστών που τοποθετούνται σε διαβρωτικό περιβάλλον είναι ανοδιωμένη ανάλογα 

με τις απαιτήσεις της μελέτης. 
 

Οι ιστοί αλουμινίου παραδίδονται με επένδυση προστασίας έναντι φθορών κατά τη φόρτωση και μεταφο- 

ρά τους. 
 

Οι βραχίονες των ιστών είναι από σωλήνα αλουμινίου χωρίς ραφή, μήκους και σχήματος σύμφωνα με τη 

μελέτη. Οι βραχίονες προσαρμόζονται επάνω στους ιστούς με ολίσθηση του στοιχείου προσαρμογής το- 

υς και στερεώνονται επί του ιστού με διαμπερείς κοχλίες και τα σχετικά περικόχλια. 
 

Το άκρο των βραχιόνων από αλουμίνιο, θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση (χυτή, επεξεργασμένη ή συγκολ- 

λημένο τεμάχιο αλουμινίου από εξέλαση), για τη στερέωση του βραχίονα στον κορμό του ιστού. 
 

Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από την βάση τους έχουν μεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων για την 

είσοδο, εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού και σε απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη 

βάση του ιστού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2. 
 

Η πλάκα βάσης των ιστών θα είναι όπως προβλέπεται στα σχέδια της μελέτης. 
 

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις γίνονται σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15607 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15609-1. 
 
 
 

Ιστοί χαλύβδινοι 
 

Αυτοί θα είναι κοίλη με σχήμα κωνικό ή τηλεσκοπικό, διατομής κυκλικής ή πολυγωνικής και θα είναι από 

χάλυβα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1. Οι ιστοί κατασκευάζονται, είτε ως ενιαία τεμάχια χωρίς ραφή, 

είτε με μια ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης κατά μήκος μιας γενέτειρας του κώνου. Η ραφή ηλεκτροσυγκόλλη- 

σης θα έχει γίνει με αυτόματο μηχάνημα, θα είναι διαμήκης, ομοιόμορφη στην εμφάνιση με πάχος όχι μικ- 

ρότερο του πάχους του υλικού στη βάση του ιστού και με αποκλίσεις από τη γεωμετρία της διατομής του 

ιστού μέχρι ±2 mm. Το πάχος του σώματος του ιστού θα είναι ομοιόμορφο σε όλο το ύψος, εκτός από τη 

θέση της ραφής. 
 

Ιστοί ύψους μεγαλύτερου των 15 m, είναι δυνατόν να διαμορφώνονται με δύο τεμάχια, τα οποία θα συν- 

δέονται μεταξύ τους με ολίσθηση του ενός τεμαχίου μέσα στο άλλο, με επικαλυπτόμενο τμήμα μήκους 

τουλάχιστον ίσον με 1,5 φορά τη διάμετρο της βάσης του υπερκειμένου και όχι μικρότερο των 60 cm. 
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Ο ιστός συνδέεται στην πλάκα βάσης του με δυο περιμετρικές ηλεκτροσυγκολλήσεις (εξωτερικά και εσω- 

τερικά, ή μόνο εξωτερικά). Η πλάκα βάσης θα είναι ενιαίο τεμάχιο από χαλυβδόφυλλο με όρια διαρροής 

υλικού τουλάχιστον 248 MPa και με διαστάσεις που εξαρτώνται από το ύψος του ιστού. Η σύνδεση του 

κορμού του ιστού με τη χαλύβδινη πλάκα γίνεται με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό του ιστού, με πάχος τουλάχιστον ίσο με το πάχος του σώματος του ιστού. 
 

Η βιομηχανία παραγωγής των ιστών θα είναι πιστοποιημένη για την εφαρμογή της σύνδεσης με ηλεκτρο- 

συγκόλληση, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ενώ θα εφαρμόζει τα ΕΛΟΤ EN 40-5, ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1 

και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15614-1. 
 

Θα εφαρμόζεται η συγκόλληση πτερυγίων αντιστήριξης μεταξύ του ιστού και της πλάκας βάσης αυτού, 

εκτός αν προβλέπεται αλλιώς από τη Μελέτη. 
 

Η πλάκα βάσης θα φέρει οπές για τη σύνδεση με τα αγκύρια στήριξης και τη διέλευση των καλωδίων. Το 

μεσοδιάστημα μεταξύ της μεταλλικής βάσης και του σκυροδέματος του θεμελίου θα πληρούται με μη 

συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα. 
 

Το πάχος της πλάκας έδρασης, η διάμετρος και το μήκος των κοχλίων αγκύρωσης επιλέγονται βάσει α- 

ναλυτικών υπολογισμών, σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 και 40-7. 
 

Η ευθύτητα των ιστών, η οποία μετράται ως η απόκλιση από τη θεωρητική ευθεία μεταξύ του άνω άκρου 

του ιστού και της επιφάνειας της πλάκας έδρασης, ανάλογα με το ύψος του ιστού, θα βρίσκεται εντός των 

ορίων που καθορίζονται από το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5. 
 

Οι αρμοί κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό του ιστού, με πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3 mm. Αυτοί 

τοποθετούνται με ειδικό τεμάχιο στην κεφαλή του ιστού με ολίσθηση και συγκράτηση με διαμπερείς κοχλί- 

ες και σχετικά περικόχλια. 
 

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις γίνονται σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 15614-1 όπως ορίζει το 

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5. Κάθε έτοιμο τμήμα χαλύβδινου ιστού θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ, με ελάχιστο πά- 

χος γαλβανίσματος 70 μ κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461. Εάν προβλέπεται από την μελέτη, μετά το εν θερμώ 

γαλβάνισμα, εφαρμόζεται και ηλεκτροστατική βαφή. Απαγορεύονται ηλεκτροσυγκολλήσεις επί τόπου του 

έργου. Οποιεσδήποτε εκδορές κατά την εργασία ανέγερσης του ιστού επιδιορθώνονται επιτόπου με μια 

βαφή πλούσια σε περιεκτικότητα ψευδάργυρου (95%). 
 

Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από την βάση τους έχουν μεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων για την 

είσοδο, εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού και σε απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη 

βάση του ιστού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2. 
 

Για την αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θύρας, εφόσον προκύψει απαίτηση ενίσ- 

χυσης από τη στατική μελέτη, θα κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση με έλασμα κατάλληλου πάχους, 

ηλεκτροσυγκολλούμενο εσωτερικά του ιστού, με μια από τις μορφές που ορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3. 

Δεν απαιτείται εσωτερική ενίσχυση εάν αποδεικνύεται από τους υπολογισμούς ότι η αντοχή του ιστού στο 

τμήμα όπου υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Στην περίπτωση χρήσης ελάσμα- 

τος ενίσχυσης, το άκρο του ελάσματος εκτείνεται κατ΄ ελάχιστον 100 mm γύρω από τις ακμές της θυρί- 

δας. Η θύρα κλείνει με κάλυμμα κατάλληλων διαστάσεων από υλικό ίδιο με αυτό του ιστού, πάχους και 

σχήματος ίδιου με τον υπόλοιπο ιστό, χωρίς να εξέχει από την επιφάνεια του ιστού. Η στερέωση επί του 

ιστού γίνεται με ανοξείδωτους κοχλίες, χωρίς να εξέχουν από την επιφάνεια του ελάσματος, ενώ η κατασ- 

κευή του θα εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού. 
 

Οι ελάχιστες διαστάσεις της πλάκας βάσης και τα αγκύρια στερέωσης του ιστού επιλέγονται μετά από 

αναλυτικούς υπολογισμούς σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 και 40-3, τον Ευρωκώδικα 1 και τα Εθνικά 

Προσαρτήματα. Η πλάκα βάσης φέρει οπές, μια στο κέντρο της Ø100 για τη διέλευση του αγωγού γείω- 

σης και των καλωδίων και τέσσερις (ή περισσότερες αν απαιτούνται από τη στατική μελέτη) σχήματος 

οβάλ για τη στερέωσή της στους κοχλίες αγκύρωσης (σύμφωνα με τα σχέδια). 
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Ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα 
 

Οι ιστοί οδοφωτισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα κατατάσσονται στους συμβατικούς ιστούς με ονομαστι- 

κό ύψος μικρότερο των 20 m και φέρουν μεταλλικούς βραχίονες με φωτιστικά σώματα. 
 

Η διατομή του ιστού είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε μετά την εγκατάστασή του και την πλήρη συναρμολόγη- 

ση όλων των εξαρτημάτων και των φωτιστικών σωμάτων, να έχει αντοχή σε ανεμοπίεση, σύμφωνα με το 

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4. 
 

Οι ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα παράγονται με περιδίνηση, σε σχήμα κοίλου κώνου σταθερά μετα- 

βαλλόμενης διατομής. 
 

Οι ιστοί στο κάτω μέρος τους θα έχουν κατάλληλη θυρίδα επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσ- 

ταση του ακροκιβωτίου του ιστού. Απέναντι από τη θυρίδα, στο μέσο του ιστού, συμμετρικά και σ’ όλο το 

μήκος  της  θυρίδας  θα  επικολληθεί καλά  πάνω  στον  οπλισμό του  ιστού  γαλβανισμένη σιδηρόλαμα 

25x4 mm για την στήριξη του ακροκιβωτίου. Οι ελάχιστες διαστάσεις της θύρας είναι ύψους 300 mm και 

πλάτους 85 mm, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 4 του ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. Η ελά- 

χιστη απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη βάση του ιστού είναι 600 mm. Για την αποκατάσταση 

της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θυρίδας θα κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση με έλασμα κα- 

τάλληλου πάχους (δύο χαλύβδινοι δακτύλιοι Ø8 mm, που ενώνουν περιμετρικά τον οπλισμό, στο άνω και 

κάτω άκρο της θυρίδας), ηλεκτροσυγκολλούμενο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοιχο τμήμα του συνδε- 

όμενου ιστού, εκτός εάν αποδεικνύεται από τους υπολογισμούς, ότι η αντοχή του ιστού στο τμήμα όπου 

υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ελάσματος 

ενίσχυσης, το άκρο του ελάσματος εισέρχεται κατ’ ελάχιστον 200 mm στον ιστό κανονικής διατομής, εκα- 

τέρωθεν των άκρων της θυρίδας. Η θύρα κλείνει με κάλυμμα κατάλληλων διαστάσεων - συνήθως από το 

ίδιο υλικό που είναι κατασκευασμένο το ακροκιβώτιο χωρίς αυτό να εξέχει από την επιφάνεια του ιστού. Η 

στερέωση του καλύμματος επί του ιστού γίνεται με ανοξείδωτους κοχλίες, χωρίς να εξέχουν του ελάσμα- 

τος, ενώ η κατασκευή του θα εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού. 
 

Το εργοστάσιο κατασκευής των προκατασκευασμένων ιστών θα είναι πιστοποιημένο, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 

ISO 9001. Επισημαίνεται ότι οι ιστοί οδοφωτισμού τοποθετούνται εξωτερικώς των στηθαίων ασφαλείας. 
 

 Απα ιτήσ εις  –  Αν οχ 
ές  

 

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, αντοχές και ποιοτικοί έλεγχοι των ιστών 

από οπλισμένο σκυρόδεμα ακολουθούν το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4: 
 

  Η ευθύτητα των ιστών, η οποία μετράται ως η απόκλιση σε σχέση με τη θεωρητική ευθεία μεταξύ του 

άνω άκρου από το κάτω άκρο του ιστού, ανάλογα με το ύψος του ιστού, θα συμμορφώνεται με τις α- 

παιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4 
 

  Η ανοχή του συνολικού μήκους των ιστών χωρίς βραχίονες θα είναι ±0,5%, ενώ των ιστών με βραχίο- 

νες ±1% 
 

  Οι ανοχές των διαμέτρων θα είναι μέχρι και ±1%, σε σχέση με την ονομαστική διάμετρο. Αντιδιαμετρι- 

κά επιτρέπεται απόκλιση μέχρι ±5%, με ελάχιστη τιμή 10 mm 
 

  Οι αποστάσεις προβολής, στην περίπτωση που υπάρχουν βραχίονες, θα είναι 0,75,1,25, 2,0 ή 3,0 m 

και η ανοχή τους ±2 mm 
 

  Όλες οι ανοχές θα είναι σύμφωνες με την παράγραφο 5 των ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4 και 40-2 
 

 Δια στάσε ις  ιστώ ν  
 

Το ελάχιστο απαιτούμενο βάθος πάκτωσης των ιστών χωρίς πλάκα έδρασης ορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2, 

όπως φαίνονται στον επόμενο πίνακα. 
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Ονομαστικό ύψος ιστού [m] 5 6 7 ή 8 9 ή10 12 14 15 16 18 20 

Ελάχιστο* βάθος 
πάκτωσης 
[m] 

0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 

Ολικό ύψος ιστού [m] 5,6 6,8 8 ή 9 10,2 ή 11,2 13,5 15,5 16,5 17,5 19,5 21,8 

* Το βάθος πάκτωσης είναι σχετικό με το υπέδαφος. Οι τιμές που δίνονται αναφέρονται σε 
συνηθισμένη ποιότητα υπεδάφους. 

 
 

Ιστοί ινωπλισμένου πολυμερές (FRP) 
 

Οι ιστοί από FRP (Fibre Reinforced Polymer – οπλισμένο με ίνες πολυμερές) θα πληρούν τις απαιτήσεις 

του ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7. 
 

Η πλάκα έδρασης των ιστών ακολουθεί τα οριζόμενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6. 
 

Οι ιστοί παραδίδονται με επένδυση προστασίας έναντι φθορών κατά τη φόρτωση και τη μεταφορά τους. 
 

Η ευθύτητα των ιστών, η οποία μετράται ως η απόκλιση από τη θεωρητική ευθεία μεταξύ του άνω άκρου 

του ιστού και της επιφάνειας της πλάκας έδρασης, ανάλογα με το ύψος του ιστού, θα βρίσκεται εντός των 

ορίων που καθορίζονται από το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5. 
 

Οι βραχίονες των ιστών θα είναι χωρίς ραφή, μήκους και σχήματος σύμφωνα με την μελέτη. Οι βραχίονες 

προσαρμόζονται επάνω στους ιστούς με ολίσθηση του στοιχείου προσαρμογής τους και στερεώνονται 

επί του ιστού με διαμπερείς κοχλίες και τα σχετικά περικόχλια. 
 

Τα υλικά προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες πιστοποιημένες κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9001 για 

τα συγκεκριμένα προϊόντα. 
 

Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από τη βάση τους έχουν μεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων για την 

είσοδο, εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού και σε απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη 

βάση του ιστού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2. 
 
 
 

Βάσεις Χαλύβδινων Ιστών 
 

Για τη θεμελίωση των ιστών χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένες βάσεις από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C20/25, με ενσωματωμένο φρεάτιο για την έλξη των καλωδίων. Οι διαστάσεις των βάσεων και των κοχ- 

λιών αγκύρωσης θα είναι οι προβλεπόμενες από τη μελέτη και θα τεκμηριώνονται όπου απαιτείται με 

στατικούς υπολογισμούς, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3, τον Ευρωκώδικα 1 και τα Εθνικά Προσαρτήμα- 

τα. 
 

Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η χρήση προκατασκευασμένων βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος 

λόγω της ανάγκης διαπλάτυνσης της διατομής, τότε εφαρμόζεται θεμελίωση με μικροπάσσαλο, ενώ το 

φρεάτιο έλξης καλωδίων θα κατασκευάζεται χωριστά δίπλα στον ιστό, εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 

60 cm. 
 

Η τοποθέτηση των ιστών θα γίνεται σε απόσταση πίσω από την όψη του στηθαίου ασφαλείας όση επιτ- 

ρέπει το λειτουργικό πλάτος του στηθαίου, όταν τέτοιο απαιτείται, είτε λόγω της παρουσίας των ιστών, 

είτε για άλλους λόγους. 
 
 
 

Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων σε χαλύβδινους ιστούς 
 

Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων είναι: 
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  Μονοί βραχίονες 
 

Διπλοί βραχίονες 
 

Οι διαστάσεις και οι λεπτομέρειες των στηριγμάτων των βραχιόνων και των άλλων εξαρτημάτων του ισ- 

τού, θα είναι σύμφωνες με τα σχέδια της μελέτης. Οι βραχίονες των φωτιστικών σωμάτων ικανοποιούν τις 

ακόλουθες απαιτήσεις: 
 

  Η διατομή των βραχιόνων μπορεί να είναι κυκλική, κολουροκωνική ή ελλειψοειδής. Η ονομαστική διά- 

μετρος της διατομής τους θα είναι ίση ή μεγαλύτερη από 50 mm 
 

  Ο διαμήκης άξονας του φωτιστικού σώματος θα έχει κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο σχηματίζον- 

τας γωνία από 0º έως 15º 
 

  Η εσωτερική διάμετρος του βραχίονα θα είναι τουλάχιστον 28 mm, χωρίς προεξοχές που εμποδίζουν 

τη διέλευση των καλωδίων. Η κατασκευή τους θα εξασφαλίζει την κάμψη των καλωδίων με καμπύλω- 

ση ακτίνας R≥75 mm 
 

  Το άκρο των βραχιόνων θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση ελάχιστου μήκους και ονομαστικής διαμέτρο- 

υ, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2, ώστε να προσαρμόζεται το φωτιστικό σώμα με ενσφήνωση του ε- 

νός τεμαχίου μέσα στο άλλο (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης) 
 

  Όταν από τη μελέτη ασφάλισης της οδού προκύπτει η ανάγκη για βραχίονες μήκους >3,0 m, τότε οι 

βραχίονες διαμορφώνονται σε δύο στελέχη, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, σύμφωνα με τη σχετική 

στατική μελέτη. 
 

  Το μέγιστο μήκος (dmax) (οριζόντιας προβολής) του βραχίονα φωτιστικών σωμάτων (μεταξύ ιστού και 

κέντρου φωτιστικού) δεν επιτρέπεται να μεγαλύτερο του 0,27xH, όπου Η το ύψος του ιστού μετρημένο 

μεταξύ κέντρο φωτιστικού και της επιφάνειας κύλισης της οδού. 
 

  Οι βραχίονες θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461 και εάν προβλέ- 

πεται από τη μελέτη, θα φέρουν και ηλεκτροστατική βαφή. 
 

Οι βραχίονες επιλέγονται με βάση το βάρος και την επιφάνεια του φωτιστικού που προβλέπεται από τη 

μελέτη, από τους πίνακες των κατασκευαστών ή μετά από στατικό υπολογισμό. 
 
 
 

Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς από οπλισμένο σκυρόδεμα 
 

Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων είναι: 

  Μονοί βραχίονες 

  Διπλοί βραχίονες 
 

Το άκρο του βραχίονα θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση για τη στερέωση του βραχίονα στον κορμό του 

ιστού. Ο σιδηροσωλήνας θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ εξ ολοκλήρου και ηλεκτροσυγκολλημένος πά- 

νω στον οπλισμό του ιστού, εξωτερικής διαμέτρου 76÷78 mm και μήκους 600 mm (200 mm εντός και 

400 mm εκτός). 
 

Οι διαστάσεις και οι λεπτομέρειες των στηριγμάτων των βραχιόνων και των άλλων εξαρτημάτων του ισ- 

τού, θα είναι σύμφωνες με τα σχέδια της μελέτης. Οι βραχίονες των φωτιστικών σωμάτων ικανοποιούν τις 

ακόλουθες απαιτήσεις: 
 

  Η διατομή των βραχιόνων μπορεί να είναι κυκλική, κολουροκωνική ή ελλειψοειδής. Η ονομαστική διά- 

μετρος της διατομής τους θα είναι ίση ή μεγαλύτερη από 50 mm. 
 

  Ο διαμήκης άξονας του φωτιστικού σώματος θα έχει κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο σχηματίζον- 

τας γωνία από 0º έως 15º. 
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  Η εσωτερική διάμετρος του βραχίονα θα είναι τουλάχιστον 28 mm, χωρίς προεξοχές που εμποδίζουν 

τη διέλευση των καλωδίων. Η κατασκευή τους θα εξασφαλίζει την κάμψη των καλωδίων με καμπύλω- 

ση ακτίνας R≥75 mm 
 

  Το άκρο των βραχιόνων θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση ελάχιστου μήκους 200 mm και ονομαστικής 

διαμέτρου 50 mm, ώστε να προσαρμόζεται το φωτιστικό σώμα με ενσφήνωση του ενός τεμαχίου μέσα 

στο άλλο, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
 

  Όταν από τη μελέτη ασφάλισης της οδού προκύπτει η ανάγκη για βραχίονες μήκους >3,0 m, τότε οι 

βραχίονες διαμορφώνονται σε δύο στελέχη, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, σύμφωνα με τη σχετική 

στατική μελέτη. 
 

Οι βραχίονες επιλέγονται με βάση το βάρος και την επιφάνεια του φωτιστικού που προβλέπεται από τη 

μελέτη, από τους πίνακες των κατασκευαστών ή μετά από στατικό υπολογισμό. 
 
 
 

Υψηλοί ιστοί οδοφωτισμού (Η≥20 m), στεφάνες 
 

Αυτοί οι ιστοί κατασκευάζονται από χαλύβδινα τεμάχια (υλικού κατηγορίας S355JR κατά ΕΛΟΤ EN 

10025-1) διατομής σχήματος κόλουρου πυραμίδας ή κόλουρου κώνου. Ο μέγιστος αριθμός των χαλύβδι- 

νων τμημάτων, θα είναι: 
 

  για ιστούς ύψους έως και 30 m ............................................................................. τμήματα 4 

  για ιστούς ύψους μέχρι 37 m ................................................................................ τμήματα 5 

Τα τμήματα του σώματος του ιστού, θα συνδέονται μεταξύ τους με ολίσθηση του ενός τεμαχίου μέσα στο 

άλλο, με επικαλυπτόμενο τμήμα μήκους τουλάχιστον 1,5 φορά τη διάμετρο της βάσης του υπερκείμενου 

τμήματος και τουλάχιστον 60 cm. Πριν από την ενσωμάτωση του ιστού στο έργο, αυτός θα έχει συναρμο- 

λογηθεί δοκιμαστικά στο εργοστάσιο κατασκευής και κάθε τμήμα του να έχει επισημανθεί κατάλληλα για 

τη συναρμολόγηση στη θέση του έργου. 
 

Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σε κάθε τμήμα του ιστού πάνω από δύο διαμήκεις ραφές ηλεκτροσυγκόλ- 

λησης. 
 

Όλες οι ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης θα έχουν γίνει με αυτόματο μηχάνημα, θα είναι πλήρους διείσδυσης 

(εκτός από τις διαμήκεις), ομοιόμορφης πυκνότητας με πάχος όχι μικρότερο του πάχους του υλικού στη 

βάση του ιστού, με μέγιστη απόκλιση 20% του πάχους. 
 

Οι διαμήκεις ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης θα έχουν διείσδυση τουλάχιστον 85%, εκτός των τμημάτων που 

κατά τη σύνδεση επικαλύπτονται από υπερκείμενο τμήμα. Σ΄ αυτό το μήκος και για 150 mm επιπλέον, η 

διείσδυση θα είναι πλήρης. 
 

Η σύνδεση του κορμού του ιστού με τη χαλύβδινη πλάκα γίνεται με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση πλήρους 

διείσδυσης, εξωτερικά και εσωτερικά. Η πλάκα έδρασης φέρει οπές (για τη σύνδεση με τα αγκύρια στήρι- 

ξης και τη διέλευση των καλωδίων), με κατάλληλη ενίσχυση ώστε να αποφεύγεται συγκέντρωση τάσεων. 
 

Η στεφάνη ανάρτησης των προβολέων θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα κατηγορίας S355JR κατά 

ΕΛΟΤ EN 10025-1, ή από υλικό με χαρακτηριστικά αντοχής όμοια με εκείνα του σώματος του ιστού. 
 

Στην κορυφή του ιστού τοποθετείται σύστημα ανάρτησης της σταθερής (βάσης προβολέων) ή κινητής 

κεφαλής (στεφάνης), η οποία φέρει τα φωτιστικά σώματα. Η κεφαλή αυτή κινείται από την κορυφή του ιστού 

μέχρι τη βάση του και αποτελείται από τμήματα, ώστε να είναι δυνατή η αποσυναρμολόγησή τους για 

λόγους συντήρησης. Το σύστημα ανάρτησης των φωτιστικών σωμάτων στην κεφαλή εξασφαλίζει τη 

δυνατότητα ρύθμισης κατανομής του φωτισμού σε περισσότερες από μια κατευθύνσεις, ώστε να είναι 

δυνατός ο προσανατολισμός του απαιτούμενου αριθμού φωτιστικών σωμάτων σε οποιαδήποτε ζώνη και η 

στερέωση αυτών σταθερά προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Ολόκληρο το σύστημα κεφαλής θα είναι 
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γαλβανισμένο κατά το ΕΛΟΤ EN ISO 1461. Όλοι οι άξονες του συστήματος κινητής κεφαλής, θα είναι α- 

νοξείδωτοι, το δε άγκιστρο ασφάλισης της κινητής κεφαλής θα είναι χυτό. 
 

Στη βάση του ιστού τοποθετείται ο μηχανισμός κίνησης (άνοδος, κάθοδος) της κεφαλής αποτελούμενος 

από μειωτήρα και τύμπανα, στα οποία συνδέονται συρματόσχοινα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 
 

Η λειτουργία του συστήματος γίνεται με φορητό ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος προσαρμόζεται στο σύστημα 

«μειωτήρας – τύμπανα» και τροφοδοτείται από ρευματοδότη, που βρίσκεται σε σταθερή θυρίδα στη βάση 

του ιστού. Η λειτουργία του κινητήρα γίνεται από ανεξάρτητο χειριστήριο, ώστε κατά την άνοδο και κάθο- 

δο της κεφαλής, ο χειριστής να βρίσκεται σε απόσταση από τη βάση τουλάχιστον 5 m. Το σύστημα κίνη- 

σης της κεφαλής έχει ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον διπλασίου βάρους από εκείνο της κεφαλής και 

προδιαγράφεται η μέγιστη ροπή περιτύλιξης του συστήματος. Η θυρίδα επίσκεψης μέσα στην οποία θα 

βρίσκεται το σύστημα σύνδεσης της κινητής κεφαλής θα ασφαλίζεται με κλειδαριά ασφαλείας. 
 

Ο φορητός ηλεκτροκινητήρας θα είναι κατάλληλος για την κίνηση των κεφαλών των υψηλών ιστών, προ- 

διαγραφής και ποιότητας σύμφωνα με τον κατασκευαστή του συστήματος του υψηλού ιστού. 
 

Εφόσον προβλέπεται από τα λοιπά συμβατικά τεύχη αντί του συστήματος «μειωτήρας – τύμπανο» σε 

κάθε ιστό είναι δυνατή η χρήση μίας φορητής μονάδας, η οποία φέρει ηλεκτροκίνητο βαρούλκο με καδέ- 

να, που συνδέεται σε ειδικό μπρακέτο πολλαπλής χρήσης του συστήματος στήριξης των φωτιστικών σω- 

μάτων. Τροφοδοτείται με ρεύμα από τον ίδιο κεντρικό ακροδέκτη στο εσωτερικό της θυρίδας, ώστε να 

διασφαλίζεται η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος προς τους προβολείς κατά τη μετακίνηση αυτών. Το βαρο- 

ύλκο στερεώνεται σε ειδικά στηρίγματα που υπάρχουν στον ιστό. 
 

Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει σύστημα μανδάλωσης, ώστε ο φορέας της κεφαλής να συγκρατείται 

χωρίς να δημιουργείται διαρκής καταπόνηση στα συρματόσχοινα. 
 

Οι χρησιμοποιούμενες τροχαλίες θα είναι υπολογισμένες και κατάλληλου τύπου για τα συρματόσχοινα 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του ιστού. 
 

Τα καλώδια τροφοδοσίας των προβολέων ξεκινούν από τη στεγανή διανομή του ιστού που είναι σταθερά 

στερεωμένη στη βάση του, και είναι κατάλληλα ώστε να μη συστρέφονται, φθείρονται ή καταπονούνται 

κατά το ανέβασμα και κατέβασμα της κεφαλής. 
 

Στη βάση των υψηλών ιστών υπάρχει θυρίδα καταλλήλων διαστάσεων σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2, 

εντός της οποίας βρίσκονται τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα, καθώς και τα όργανα αφής των προβολέ- 

ων. Η θυρίδα κλείνει στεγανά με θύρα από λαμαρίνα ίδιου πάχους με αυτό του ιστού. Επιτρέπεται η εκτός 

του ιστού εγκατάσταση του συστήματος αφής των προβολέων σε ειδικό πίλλαρ με τις κατάλληλες διαστά- 

σεις και θύρα διαστάσεων τουλάχιστον 20x70 cm. Αυτή η θύρα, σε κάθε περίπτωση, θα έχει μεντεσέδες 

στην μία πλευρά και στην άλλη θα κλείνει με απλή κλειδαριά ασφαλείας (χωρίς κλειδί, δηλαδή με αφαιρο- 

ύμενη χειρολαβή). 
 

Στην περίπτωση της σταθερής κεφαλής, αυτή προσαρμόζεται σταθερά στην κορυφή του ιστού μέσω πε- 

ριλαίμιου (χοάνης) ή φλάντζας κατάλληλων διαστάσεων. Εάν απαιτείται από την Υπηρεσία, θα προσαρ- 

μόζεται στο σώμα του ιστού σκάλα με προστατευτικά στεφάνια και επιπλέον αν απαιτείται, εξέδρα επίσ- 

κεψης του συντηρητή των προβολέων. Αυτή αποτελείται από τμήματα, ώστε να είναι δυνατή η αποσυ- 

ναρμολόγηση τους, για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης. Το σύστημα ανάρτησης των προβολέων 

εξασφαλίζει τη δυνατότητα ρύθμισης κατανομής του φωτισμού σε περισσότερες από μια κατευθύνσεις 

ώστε να είναι δυνατός ο προσανατολισμός του απαιτούμενου αριθμού φωτιστικών σωμάτων σε οποια- 

δήποτε ζώνη και η στερέωση αυτών σταθερά προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Ολόκληρο το σύστημα 

σταθερής κεφαλής θα είναι γαλβανισμένο, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461. 
 

Η περιοχή του ανοίγματος του ιστού στη θέση της θυρίδας θα ενισχύεται με κατάλληλη λάμα. Η θυρίδα θα 

είναι από έλασμα πάχους τουλάχιστον 3 mm. 
 

Το σύστημα αφής είναι δυνατόν να τοποθετείται στη στεφάνη των ιστών με κινητή κεφαλή. 
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Ο Ανάδοχος, πριν από την παραγγελία των ιστών, υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία τους στατι- 

κούς υπολογισμούς αντοχής των ιστών, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα EC 3. Οι υπολογισμοί συνοδεύον- 

ται από σχέδια λεπτομερειών και τεχνική έκθεση για τα χαρακτηριστικά του ιστού. Στα δεδομένα για τον 

υπολογισμό αντοχής των ιστών λαμβάνεται υπόψη η τυχόν μελλοντική ανάγκη προσθήκης επιπλέον 

προβολέων. 
 

Από τους υπολογισμούς αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και ως προς την 

επιτρεπόμενη κάμψη της κορυφής του ιστού στην ταχύτητα ανέμου σχεδιασμού. 
 

Στην τεχνική έκθεση θα αναφέρονται τα ακόλουθα: 
 

  Ιδιοσυχνότητα του ιστού 
 

  Κρίσιμη ταχύτητα ανέμου για συντονισμό 
 

  Χαρακτηριστικά απόσβεσης των ταλαντώσεων του ιστού 
 

  Τάση του χάλυβα σε συνθήκες συντονισμού 
 

  Επιτάχυνση στην κορυφή του ιστού κάτω από συνθήκες συντονισμού 
 

  Αντοχή σε κόπωση του χάλυβα 
 

Επίσης, υποβάλλονται σχέδια με τις λεπτομέρειες, όπως είναι: 

  Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις 

  Η κατασκευή της πλάκας βάσης από ενιαίο φύλλο χάλυβα 
 

  Οι αρμοί μεταξύ των τμημάτων του ιστού και μεταξύ αυτού και της πλάκας βάσης 
 

  Η κατασκευή της θυρίδας κοντά στη βάση του ιστού με τις λεπτομέρειες στεγάνωσης 
 

  Τα εξαρτήματα συναρμολόγησης. Αυτά θα είναι οι ανοξείδωτοι σύνδεσμοι και τα γαλβανισμένα κατά 

ΕΛΟΤ EN ISO 1461στοιχεία, όπως κοχλίες περικόχλια και ροδέλες. Αυτοί συνοδεύονται με πιστοποιη- 

τικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου που βεβαιώνει την ποιότητα του χάλυβα και του γαλβανίσματος. 
 

Τα καλώδια τροφοδοσίας των προβολέων ξεκινούν από τη στεγανή διανομή του ιστού και είναι κατάλλη- 

λα ώστε να μη συστρέφονται, φθείρονται ή καταπονούνται. 
 

Στη βάση των ιστών θα υπάρχει θυρίδα κατάλληλων διαστάσεων τουλάχιστον ΒxY = 20x70 cm, εντός της 

οποίας βρίσκονται τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα, καθώς και τα όργανα αφής των προβολέων. Η θυρί- 

δα θα κλείνει στεγανά με κάλυμμα από λαμαρίνα ίδιου πάχους με αυτό του ιστού. 
 

Επιτρέπεται η εκτός του ιστού εγκατάσταση του συστήματος λειτουργίας των προβολέων σε ειδικό πίλ- 

λαρ με τις κατάλληλες διαστάσεις και θύρα προτεινόμενων διατάσεων 40x70 cm. Αυτή η θύρα σε κάθε 

περίπτωση θα κλείνει με απλή κλειδαριά ασφαλείας (χωρίς κλειδί, με αφαιρούμενη χειρολαβή). 
 
 
 

2.2.2. Φωτιστικά σώματα 
 

Ο αριθμός των φωτιστικών σωμάτων ανά  ιστό προκύπτει από τη φωτοτεχνική μελέτη. Τα φωτιστικά σώ- 

ματα θα έχουν προστασία τουλάχιστον ΙΡ65 στο χώρο της φωτεινής πηγής και τουλάχιστον ΙΡ43 στο χώ- 

ρο των οργάνων εάν βρίσκονται εκτός του φωτιστικού σώματος, για τα φωτιστικά σώματα LED η προσ- 

τασία θα είναι τουλάχιστον IP65 για όλο το φωτιστικό. 
 

Το κάθε φωτιστικό σώμα αποτελείται από: 
 

  Κέλυφος 
 

Κώδωνα από διαφανές υλικό 
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  Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές, οποιασδήποτε τεχνολογίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυ- 

πα και κανονισμούς. Η ισχύς και το πλήθος των φωτεινών πηγών προκύπτουν από τη φωτοτεχνική 

μελέτη 
 

  Ένα ή περισσότερα κάτοπτρα ή και κατάλληλο σύστημα οπτικών φακών 
 

Λυχνιολαβή, όπου απαιτείται 
 

  Όλα τα αναγκαία για τη σωστή λειτουργία, ανά περίπτωση, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά και ηλεκτρο- 

νικά εξαρτήματα και συστήματα 
 

Ο ελάχιστος χρόνος της «οικονομικής ζωής» των φωτεινών πηγών, θα είναι τουλάχιστον ίσος με 15 000 

ώρες λειτουργίας. 
 

Τα φωτιστικά σώματα που τοποθετούνται στην ίδια εγκατάσταση και με τον ίδιο σκοπό θα είναι της ίδιας 

κατασκευής και του ίδιου τύπου. 
 

Ο ελάχιστος χρόνος ζωής των φωτεινών πηγών είναι: 
 

  Στην περίπτωση λαμπτήρων ατμών Νατρίου,  ή μεταλλικών αλογονιδίων, τουλάχιστον ίσος με 15 000 

ώρες λειτουργίας 
 

  Στην περίπτωση ηλεκτρικών φωτεινών πηγών κάθε άλλης τεχνολογίας, τουλάχιστον ίσος με 50 000 

ώρες λειτουργίας. 
 

Για όλες τις φωτεινές πηγές, οποιασδήποτε τεχνολογίας, η απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος των 

προαναφερόμενων χρόνων ζωής τους, δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 20% της αρχικής ονομαστικής φω- 

τεινής ροής. Σε περίπτωση χρήσης διατάξεων LED ως φωτεινή πηγή, οι παραπάνω διατυπώσεις βασί- 

ζονται στο LM – 80 – 08 και στην έκθεση ΤΜ – 21 – 11. H απόδειξη της εναρμόνισης των φωτεινών πη- 

γών και του φωτιστικού με τα παραπάνω πρότυπα γίνεται με έγγραφο που πιστοποιεί τη σύνδεση μεταξύ 

κατασκευαστή LED και κατασκευαστή φωτιστικών. Για τις υπόλοιπες τεχνολογίες φωτεινών πηγών ισχύ- 

ουν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 50598-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3, ΕΛΟΤ ΕΝ 

55015, ΕΛΟΤ ΕΝ 61547 ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-3-2, ΕΛΟΤ EN 50102, ΕΛΟΤ EN 60529 και ΕΛΟΤ ΕΝ 62471, 

τα Παραρτήματα και τα Προσαρτήματα, που είναι σε ισχύ. Αποκλίσεις από τα πρότυπα θα επισημαίνονται 

σαφώς στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και με αιτιολόγηση. 
 

Οι μέθοδοι ελέγχου των φωτομετρικών μεγεθών καθορίζονται από τα ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-3 και ΕΛΟΤ ΕΝ 

13201-4. 
 

Η θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος θα κυμαίνεται από -30
ο
C έως +40

ο
C. 

 
Οι βαθμοί προστασίας ΙΡ και ΙΚ λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του υλικού. Κατά την επιλογή των 

υλικών λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες έκθεσης στον ήλιο. 
 

Οι ανακλαστήρες θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο ελάχιστης ανακλαστικότητας 95% ή με μεταλλική 

επίστρωση. Σε περίπτωση συστήματος με οπτικούς φακούς, αυτοί θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής 

ανθεκτικότητας και διαφάνειας ακρυλικό ή άλλο υλικό. 
 

Το διαφανές κάλυμμα του φωτιστικού σώματος θα είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπ- 

τύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού σώματος και τις εξωτερικές θερμοκρασίες. Εάν είναι γυάλινο 

είναι τύπου Thermally treated ή Thermally hardened και στην περίπτωση πολυκαρβονικού υλικού, θα 

είναι σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση 

απαιτείται να έχει ΙΚ ≥ 0,8 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 62262. 
 

H ονομαστική τάση τροφοδοσίας θα είναι 230 V AC 
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Ο ελάχιστος βαθμός αποτελεσματικότητας (απόδοση) του τοποθετημένου φωτιστικού σώματος θα είναι 

μεγαλύτερος ή ίσος από 80 lm/W, κατά το LM – 79 εάν αφορά LED και κατά τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά για 

τις λοιπές τεχνολογίες. 
 

Ο συντελεστής ισχύος του φωτιστικού σώματος θα είναι ≥ 0,9. 
 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο και 

πλήρως ανακυκλώσιμο. Η σχεδίαση του σώματος του φωτιστικού θα εξασφαλίζει επαρκώς την ψύξη, που 

είναι αναγκαία για τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτεινών πηγών. 
 
 
 

2.2.3. Προβολείς εξωτερικού φωτισμού 
 

Οι προβολείς εξωτερικού φωτισμού, που αναρτώνται στη στεφάνη των υψηλών ιστών οδοφωτισμού, θα 

έχουν προστασία IP65 και ικανότητα συνεχούς λειτουργίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -10ºC 

μέχρι +40ºC. Τα υλικά κατασκευής τους είναι τέτοια ώστε να μην αλλοιώνονται με την πάροδο του χρόνου 

και τις δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες. Αυτοί αποτελούνται από τα εξής μέρη: 
 

  Κέλυφος 
 

  Κάλυμμα από διαφανές υλικό ένα ή περισσότερα κάτοπτρα ή/ και κατάλληλο σύστημα οπτικών φακών 
 

  Διάταξη στήριξης ισχυρής κατασκευής 
 

  Όλα τα αναγκαία για τη σωστή λειτουργία, ανά περίπτωση, ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα 

και συστήματα 
 

  Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές οποιασδήποτε τεχνολογίας σύμφωνης με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυ- 

πα και κανονισμούς. Η ισχύς και το πλήθος των φωτεινών πηγών προκύπτουν από τη φωτοτεχνική 

μελέτη. 
 

Οι κοχλίες και τα περικόχλια στήριξης αλλά και όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα του προβολέα θα είναι κα- 

τασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 

Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο και 

πλήρες ανακυκλώσιμο. Η σχεδίαση του σώματος του προβολέα θα εξασφαλίζει επαρκώς την ψύξη που 

είναι αναγκαία για την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτεινών πηγών. 
 

Το διαφανές κάλυμμα του προβολέα θα είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται 

στο εσωτερικό του προβολέα και τις εξωτερικές θερμοκρασίες. Εάν είναι γυάλινο θα είναι τύπου Thermal- 

ly treated ή Thermally hardened και στην περίπτωση πολυκαρβονικού υλικού, θα είναι σταθεροποιημένο 

ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται να έχει 

ΙΚ ≥ 0,8, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 62262. Το κάλυμμα συγκρατείται πάνω στο κέλυφος με ειδικό μηχα- 

νισμό με κλίπς, ώστε να αποκλείεται η απόστασή του από το κέλυφος. 
 

Στο εσωτερικό του προβολέα, αναλόγως της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας φωτεινών πηγών, θα υ- 

πάρχει, είτε λυχνιολαβή αντικραδασμικού τύπου από πορσελάνη, με κάλυκα τύπου Ε 40 για τη στήριξη 

της σωληνωτής λυχνίας, είτε κατάλληλο σύστημα στήριξης των χρησιμοποιούμενων φωτεινών πηγών. 
 

Οι ανακλαστήρες είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο ελάχιστης ανακλαστικότητας 95, ή με μεταλλική επίσ- 

τρωση. 
 

H ονομαστική τάση τροφοδοσίας θα είναι 230 V AC 
 

Ο συντελεστής ισχύος του προβολέα (περιλαμβανόμενου και του συστήματος τροφοδοσίας του) είναι 

≥ 0,9. 
 

Ο ελάχιστος χρόνος ζωής των φωτεινών πηγών είναι: 
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  Στην περίπτωση λαμπτήρων ατμών Νατρίου, ή μεταλλικών αλογονιδίων, τουλάχιστον ίσος προς 

15 000 ώρες λειτουργίας. 
 

  Στην περίπτωση ηλεκτρικών φωτεινών πηγών κάθε άλλης τεχνολογίας, τουλάχιστον 50 000 ώρες λει- 

τουργίας. 
 

Για όλες τις φωτεινές πηγές, οποιασδήποτε τεχνολογίας, η απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος των 

προαναφερόμενων χρόνων ζωής τους, δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 20% της αρχικής ονομαστικής φω- 

τεινής ροής. Σε περίπτωση χρήσης διατάξεων LED ως φωτεινή πηγή, οι παραπάνω διατυπώσεις θα βα- 

σίζονται στο LM – 80 – 08 και στην έκθεση ΤΜ – 21 – 11. H απόδειξη της εναρμόνισης των φωτεινών πη- 

γών και του φωτιστικού με τα παραπάνω πρότυπα γίνεται με έγγραφο που πιστοποιεί τη σύνδεση μεταξύ 

κατασκευαστή LED και κατασκευαστή φωτιστικών. Για τις υπόλοιπες τεχνολογίες φωτεινών πηγών ισχύ- 

ουν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
 

Οι προβολείς που τοποθετούνται στην ίδια εγκατάσταση και με τον ίδιο σκοπό, θα είναι της ίδιας κατασ- 

κευής και του ίδιου τύπου, εκτός εάν υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τη μελέτη. 
 

Η είσοδος του καλωδίου στον προβολέα γίνεται μέσω στυπιοθλίπτη, προσαρμοσμένου πάνω στο κέλυ- 

φός του. 
 

Κάθε προβολέας θα είναι πλήρης με ενσωματωμένο εξοπλισμό ελέγχου και έναυσης. 
 

Εναλλακτικά, ο εξοπλισμός ελέγχου ενσωματώνεται σε κουτί κράματος αλουμινίου με βαθμό προστασίας 

IP 65, που αναρτάται στην κεφαλή του ιστού. 
 
 
 

2.2.4. Ακροκιβώτια ιστών 
 

Τα ακροκιβώτια όλων των τύπων των ιστών θα κατασκευάζονται από υλικά σύμφωνα με την παράγραφο 

3 της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/02-07-86, ΦΕΚ 573Β/09-09-86. 
 

Τα ακροκιβώτια για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων θα είναι κατασκευασμένα από κράμα 

αλουμινίου, από πολυμερές ή πολυκαρβονικό υλικό και θα φέρουν στο κάτω μέρος τους διαιρεμένο κά- 

λυμμα με δύο ή τρεις οπές, για τη διέλευση καλωδίων τουλάχιστον 4x10 mm
2
, ενώ στο επάνω μέρος δύο 

οπές για διέλευση καλωδίων τουλάχιστον 4x2,5 mm
2

. Στις οπές εφαρμόζεται στυπιοθλίπτης, μεταλλικός ή 

προπυλενίου (ΡΡ) με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης. 
 

Το ακροκιβώτιο θα στερεώνεται με κοχλίες, ή με άλλο τρόπο σε κατάλληλη βάση εντός του ιστού και θα 

φέρει στεγανό κάλυμμα, που στερεώνεται με ορειχάλκινους κοχλίες. Μέσα στο κάθε ακροκιβώτιο θα υ- 

πάρχουν διακλαδωτήρες βαρέως τύπου, προκειμένου να εξασφαλιστεί σωστή επαφή των αγωγών των 

καλωδίων. Οι διακλαδωτήρες θα είναι στηριγμένοι πάνω στη βάση. Μεταξύ αυτών και του σώματος του 

ακροκιβωτίου θα υπάρχει κατάλληλη μόνωση, κυλινδρικές ασφάλειες με βάσεις από άκαυστο μονωτικό 

υλικό, ή αυτόματοι μαγνητοθερμικοί διακόπτες. Επίσης, θα υπάρχουν ορειχάλκινοι κοχλίες, οι οποίοι βι- 

δώνονται σε σπείρωμα, που θα υπάρχει στο σώμα του ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες αυτοί φέρουν περικόχ- 

λια, ροδέλες κλπ. για τη σύνδεση του χαλκού γείωσης και της γείωσης του φωτιστικού σώματος. 
 

Το όλο ακροκιβώτιο στηρίζεται σε κατάλληλη βάση, μέσα στον ιστό με τη βοήθεια δυο κοχλίων και κλείνει 

με πώμα, το οποίο στηρίζεται στο σώμα του κιβωτίου με τη βοήθεια δυο ορειχάλκινων κοχλίων. Το πώμα 

φέρει περιφερειακό στεγανοποιητική εσοχή με ελαστικό παρέμβυσμα, σταθερά συγκολλημένη σε αυτή για 

την πλήρη εφαρμογή του πώματος. 
 
 
 

2.2.5. Στεγανές διανομές μέσα σε υψηλούς ιστούς 
 

Η τροφοδότηση όλων των προβολέων που εγκαθίστανται πάνω σε υψηλούς ιστούς θα γίνει από μια στε- 

γανή διανομή, που εγκαθίστανται μέσα στη βάση του ιστού. 
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Κάθε στεγανή διανομή περιλαμβάνει: 
 

α. Γενικό διακόπτη και ασφάλειες στην είσοδο 
 

β. Αναχωρήσεις για την τροφοδότηση των προβολέων, που κάθε μία περιλαμβάνει αυτόματο μαγνητο- 

θερμικό διακόπτη. Κάθε αναχώρηση τροφοδοτεί τον προβολέα μέσω των οργάνων έναυσής του, που 

είναι τοποθετημένα μέσα σε στεγανό κουτί, το οποίο βρίσκεται στην κεφαλή του ιστού. 
 

γ.  Μια τριφασική αναχώρηση με αυτόματο μαγνητοθερμικό διακόπτη, που καταλήγει σε ρευματοδότηση 

για την τροφοδότηση της συσκευής ανύψωσης της κινητής κεφαλής του ιστού. 
 
 
 

2.2.6. Αλεξικέραυνα - Θεμελιακή γείωση 
 

Εφόσον προβλέπεται από τα λοιπά συμβατικά τεύχη στους υψηλούς ιστούς, θα τοποθετούνται διατάξεις 

αλεξικέραυνου και θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με το ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00. 
 
 
 

2.2.7. Φανοί ασφαλείας επισήμανσης ιστών 
 

Εφόσον οι υψηλοί ιστοί βρίσκονται κοντά σε αεροδρόμιο, τοποθετούνται επί αυτών φανοί επισήμανσης, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όπως προβλέπεται από τη Μελέτη. 
 
 
 

3.     Μέθοδος κατασκευής – Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας 
 
 
 

3.1.   Γενικά 
 

Για την ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, οι εσωτερικές συνδέσεις, η γείωση, η προστασία έναντι 

ηλεκτρικού πλήγματος, η εσωτερική καλωδίωση, η μόνωση, η αντίσταση και η διηλεκτρική αντοχή θα 

συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς του φορέα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) και των 

λοιπών σχετικών προδιαγραφών. 
 

Οι θέσεις τοποθέτησης των ιστών οδοφωτισμού καθορίζονται στη Μελέτη. Όπου απαιτείται η Υπηρεσία 

μπορεί να εγκρίνει τη μετάθεση των προβλεπόμενων από τη μελέτη θέσεων των ιστών, ώστε να αποφε- 

υχθούν εμπλοκές με υφιστάμενα εναέρια ή υπόγεια δίκτυα. 
 

Πριν από την έναρξη των εργασιών επιβεβαιώνεται η θέση διέλευσης υπογείων δικτύων και λαμβάνονται 

τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 
 

Κατά τη φόρτωση από το εργοστάσιο και μεταφορά στη θέση αποθήκευσης, ή τοποθέτησης των μεταλλι- 

κών στοιχείων των ιστών, προστατεύεται η γαλβανισμένη επιφάνειά τους από φθορές. Κατά τη στοίβαξη 

αυτών των στοιχείων για μεταφορά ή αποθήκευση, χρησιμοποιούνται αποστάτες από υλικό που δεν προ- 

ξενεί φθορές στη γαλβανισμένη επιφάνεια, ώστε τα μεταλλικά στοιχεία να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ 

τους ή με τα μεταλλικά μέρη του μέσου μεταφοράς. Η διάτρηση κάθε οπής στα χαλύβδινα μέρη γίνεται 

πριν από το γαλβάνισμα. 
 

Οποιαδήποτε φθορά της γαλβανισμένης επιφάνειας αποκαθίσταται με διπλή επάλειψη από υλικό «σκό- 

νης ψευδαργύρου – οξείδιο ψευδαργύρου». Αυτή η εργασία γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστα- 

σης του ιστού. 
 

Σε κάθε περίπτωση, η επούλωση της επιφάνειας γίνεται με μια από τις τρεις μεθόδους, σύμφωνα με 

ASTM A780, ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο πάχος επικάλυψης, που προδιαγράφεται για το συγκεκ- 

ριμένο στοιχείο. 
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3.2.   Εγκατάσταση ιστών και εξαρτημάτων 
 

Οι βάσεις έδρασης των ιστών θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00. 
 

Σε ύψος 1,80 m από τη βάση του ιστού και στην όψη αυτού προς την πλευρά της οδού θα τοποθετείται 

πινακίδα από αλουμίνιο ή αυτοκόλλητο υψηλής αντοχής, με τα στοιχεία ταυτότητας του ιστού τα οποία 

είναι: ο κωδικός αριθμός ιστού, ο οποίος ορίζεται από την Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση 

μητρώου συντήρησης, το έτος κατασκευής και στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής. Η τοποθέτηση της 

συγκεκριμένης πινακίδας δεν επιτρέπεται να γίνει με διάτρηση του ιστού. 
 

Οι ιστοί εγκαθίστανται σε βάσεις από σκυρόδεμα προκατασκευασμένες επιτόπου και στερεώνονται σε 

κατακόρυφη θέση με περικόχλια που βιδώνονται στο σπείρωμα των εγκιβωτισμένων στη βάση αγκυρίων. 
 

Σε ύψος περίπου 1,0 m από τη βάση των ιστών, και στην όψη προς την πλευρά της οδού θα υπάρχει 

μεταλλική πινακίδα ή αυτοκόλλητο υψηλής αντοχής, με τη σήμανση CE, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5. 

Η τοποθέτηση της συγκεκριμένης πινακίδας δεν επιτρέπεται να γίνει με διάτρηση ιστού. 
 

Κάθε ιστός θα συνοδεύεται επίσης από έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται: 
 

  Ο κωδικός αριθμός του φορέα πιστοποίησης 
 

  Το όνομα ή σήμα του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου 
 

  Η διεύθυνση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου 
 

  Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής του ιστού 
 

  Το πρότυπο σύμφωνα με το οποίο κατασκευάστηκε ο ιστός 
 

  Η αντίσταση σε οριζόντια φορτία 
 

  Ο τύπος σχεδιασμού / επιβεβαίωσης (C: υπολογισμοί, Τ: έλεγχος) 

  Το βάρος φωτιστικού 

  Η μέγιστη απόκλιση 
 

  Η κατηγορία Εδάφους 
 

  Η κατηγορία και κλάση του ιστού σε περίπτωση πρόσκρουσης (παθητική ασφάλεια) 

  Ο αύξοντας αριθμός του ιστού (εάν απαιτείται) 

Οι βραχίονες ανάρτησης των φωτιστικών σωμάτων, τα φωτιστικά σώματα, οι κεφαλές των υψηλών ιστών 

και οι προβλεπόμενοι προβολείς, τοποθετούνται στους ιστούς σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
 

Μετά την τοποθέτηση του ιστού και την κατακορύφωσή του, το διάκενο μεταξύ της βάσης σκυροδέματος 

και της χαλύβδινης πλάκας ιστού θα πληρωθεί με μη συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα. Το ελεύθερο τμήμα 

των αγκυρίων πάνω από τη χαλύβδινη πλάκα του ιστού θα καλυφθεί με γράσο και θα τοποθετηθεί πλασ- 

τικό κάλυμμα. 
 

Στη βάση σκυροδέματος του ιστού θα τοποθετηθεί πριν από τη σκυροδέτηση πλαστικός σωλήνας δια- 

μέτρου σύμφωνα με τα σχέδια, για τη διέλευση των καλωδίων. 

 

 

3.3.   Ατμοκιβώτια ιστών 
 

Η σύνδεση των καλωδίων από το ακροκιβώτιο στο φρεάτιο γίνεται μέσω σωλήνων πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 

διαμέτρου Ø50. 
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3.4.   Δόκιμες καλής λειτουργιάς 
 

Όλες οι δοκιμές που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του συστήματος οδοφωτισμού και τα αποτελέσ- 

ματα τους καταγράφονται σε ειδικά έντυπα. Ο Ανάδοχος παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό και εξοπ- 

λισμό για την εκτέλεση των δοκιμών. Κάθε αστοχία που προκύπτει κατά τις δοκιμές επιδιορθώνεται και 

μετά γίνονται νέες δοκιμές. Όλες οι δοκιμές γίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας, ο οποίος 

υπογράφει σχετική βεβαίωση περί της καλής λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μελέτη. Οι 

δοκιμές που γίνονται είναι: 
 

  Μέτρηση γειώσεων 
 

  Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων 
 

  Μέτρηση φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών φωτιστικών σωμάτων ή /και προβολέων 
 

  Δοκιμή λειτουργίας κινητής κεφαλής όλων των ιστών 
 

  Μέτρηση πτώσης τάσεως 
 

  Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
 

Ειδικά για τη μέτρηση της πτώσης τάσεως σημειώνεται ότι, η πτώση τάσης μεταξύ της αρχής οποιασδή- 

ποτε εγκατάστασης, που τροφοδοτείται απευθείας από μια γραμμή χαμηλής τάσης, και εκκινεί από ένα 

δημόσιο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης και οποιουδήποτε σημείου της εν λόγω εγκατάστασης, δεν επιτ- 

ρέπεται να είναι ανώτερη από 3%. Η τιμή αυτή μπορεί να αυξάνεται κατά 0,5%, αν το μήκος της γραμμής 

είναι μεγαλύτερο των 100 m για το μέρος που είναι μεγαλύτερο των 100 m. 

 

 

4.     Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας 
 

Πριν από την εγκατάσταση στο έργο των στοιχείων ανωδομής διενεργούνται οι εξής έλεγχοι: 
 

  Έλεγχος των πιστοποιητικών του εργοστασίου κατασκευής του εξοπλισμού για την εξακρίβωση της 

ποιότητας και των αποδόσεων των εφαρμοζόμενων υλικών και εξαρτημάτων βιομηχανικής παραγω- 

γής 
 

  Εκθέσεις δοκιμών εργαστηριακού έλεγχου, στον οποίο έχουν υποβληθεί τυχαία δείγματα υλικών και 

εξαρτημάτων από τη θέση του έργου, το χώρο αποθήκευσης ή από το χώρο παραγωγής τους, για τον 

έλεγχο της ποιότητάς τους 
 

  Έλεγχος της ποιότητας των υλικών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2.2 
 

  Έλεγχος των θέσεων εφαρμογής και της θέσης επί της διατομής της οδού των διατάξεων οδοφωτισ- 

μού, ώστε να συμμορφώνονται με τα σχέδια της μελέτης 
 

Πριν από την παραλαβή του έργου εκτελούνται οι δοκιμές καλής λειτουργίας του δικτύου (βλ. προηγούμε- 

νη παράγραφο 3.4), οι οποίες αφορούν και στην υποδομή του ηλεκτροφωτισμού. Το κατασκευασθέν δίκ- 

τυο δοκιμάζεται για συνολικό χρονικό διάστημα 14 ημερών. Τις πρώτες 48 ώρες, παραμένουν αδιαλείπ- 

τως αναμμένα τα φωτιστικά σώματα. Στη συνέχεια, δοκιμάζεται για 12 ημέρες η 24-ωρη περιοδική λειτο- 

υργία του συστήματος. 
 

Όλα τα υλικά που αστόχησαν ή έχουν υποστεί βλάβη στη διάρκεια διεξαγωγής των δοκιμών, ή με υπαιτι- 

ότητα του Αναδόχου, αντικαθίστανται πριν από την παραλαβή του έργου. 
 

Η Υπηρεσία θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της συντήρησης του δικτύου μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση της 14-ήμερης δοκιμής του συστήματος οδοφωτισμού. 
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5.     Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας 
 
 
 

5.1.   Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 
 

-    Χρήση γερανού 
 

-    Χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων 
 

-    Χρήση καδοφόρου 
 

-    Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων 
 

-    Χρήση συσκευών συγκόλλησης 
 

-    Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού) 
 

- Χρήση εργαλείων χειρός (κατσαβίδια, κόφτες, κλπ.) με ακατάλληλη φθαρμένη μόνωση (κίνδυνος ηλεκ- 

τροπληξίας). 
 

Θα χρησιμοποιούνται εργαλεία πιστοποιημένα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 60900. 
 

Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα ά- 

τομο, χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρί- 

ζεται με ασφάλεια τον εξοπλισμό, δεν επιτρέπεται να εξουσιοδοτείται προς τούτο. 

 

 

5.2.   Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων 
 

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών 

εργοταξίων» και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (ΠΔ 17/96, ΠΔ 159.99 κλπ.). 
 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις σωληνουργικές/ ηλεκτρο- 

λογικές εργασίες. 
 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 
 

  Προστασία χεριών και βραχιόνων: ΕΛΟΤ EN 388 Ε2 
 

  Προστασία κεφαλιού: ΕΛΟΤ EN 397+Α1 
 

  Προστασία ποδιών: ΕΛΟΤ EN ISO 20345 Ε2 
 

  Προστασία οφθαλμών: ΕΛΟΤ ΕΝ 166 
 
 
 

6.     Τρόπος επιμέτρησης και πληρωμής εργασίας 
 
 
 

6.1    Γενικοί όροι 
 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα όλες οι εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά 

και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα 

δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιορισ- 

τικά, περιλαμβάνονται τα εξής: 
 

  Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών (ιστών, βραχιόνων, φωτιστικών σωμάτων, κινητών 

κεφαλών, λαμπτήρων, μετασχηματιστών κλπ.) 
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  Η προμήθεια του ηλεκτροκινητήρα για ανύψωση και καταβιβασμό των κινητών κεφαλών σε ιστούς 

ύψους  20 m, ή και του συγκροτήματος μειωτήρα - κινητήρα 
 

  Οι εργασίες, διαδικασίες και τα έξοδα πληρωμής λήψης παροχής από τη ΔΕΗ 

  Οι δοκιμές καλής λειτουργίας του συστήματος οδοφωτισμού 

  Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών, η μεταφορά, η προσωρινή αποθήκευση, η 

ενσωμάτωση και η χρήση τους στο έργο 
 

  Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού 
 

  Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση 

των εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
 

  Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως, που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των  εργα- 

σιών και τη μεταφορά τους στην εγκεκριμένη θέση οριστικής απόθεσης 
 

  Η εκτέλεση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ., για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

εργασίας σύμφωνα με την παρούσα, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) 

εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους. 
 
 
 

6.2 Ανωδομή οδοφωτισμού 
 

Στην ανωδομή του οδοφωτισμού περιλαμβάνονται επιμέρους εργασίες/αντικείμενα ως εξής: 
 

  Οι ιστοί που κατατάσσονται ως προς το ύψος και τον τύπο τους (από χάλυβα, αλουμίνιο, ή άλλο υλι- 

κό) 
 

  Το σύστημα καταβιβασμού της κινητής κεφαλής (όταν προβλέπεται) 
 

  Οι βραχίονες που κατατάσσονται ως προς το είδος, τον τύπο (μονοί ή διπλοί, από χάλυβα ή αλουμίνι- 

ο) και το μήκος τους 
 

  Οι φωτεινές πηγές που κατατάσσονται ως προς την ισχύ και τον τύπο τους 
 

  Τα φωτιστικά σώματα που κατατάσσονται ως προς τον τύπο τους 
 

  Οι προβολείς εξωτερικού φωτισμού που κατατάσσονται ως προς τον τύπο τους 
 

  Τα ακροκιβώτια 
 

  Ο φορητός ηλεκτροκινητήρα ή το ηλεκτροκίνητο βαρούλκο (όταν προβλέπονται) 
 

Η επιμέτρηση γίνεται αναλυτικά ή σε συνεπτυγμένες μονάδες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβα- 

τικά τεύχη. 
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Υποδομή Οδοφωτισμού 
ΠΕΤΕΠ

 

05-07-01-00 
 
 
 
 
 

1. Αντικείμενο εργασιών 
 

Αντικείμενο  της   παρούσας  είναι  η   εγκατάσταση  της  υποδομής  του  οδοφωτισμού  στην  οποία 

περιλαμβάνονται: 
 

  Η εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων (σκαμμάτων) για την τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης 

καλωδίων, των φρεατίων και της θεμελίωσης των ιστών φωτισμού, την αποκατάσταση της φυσικής ή 

τεχνητής επιφάνειας στη θέση των σκαμμάτων και την απομάκρυνση των περισσευμάτων των 

προϊόντων εκσκαφής 
 

  Η προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων 
 

  Η προμήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων 
 

  Η προκατασκευή ή η επιτόπου κατασκευή και τοποθέτηση των βάσεων έδρασης των ιστών φωτισμού 
 

  Η προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού γείωσης με τους ακροδέκτες και τις πλάκες 
 

  Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των καλωδίων 
 

  Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων 
 

  Η προκατασκευή και τοποθέτηση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 

  Οι δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου 

Σημειώνεται ότι: 
 

  η  επίσημη  ονομασία  στην  Ελληνική  των  Ευρωπαϊκών  Προτύπων  (ΕΝ),  που  αναφέρονται  στην 

παρούσα, παρέχεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ αρ. C 378/6/13-11-2015, μέσω του «http://eur- 

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2015_378_R_0003» 
 

  τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα είναι κείμενα αναφοράς που παρέχουν κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή 

χαρακτηριστικά για τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα αυτών, οι οποίες είναι κοινής και 

επαναλαμβανόμενης χρήσης 
 

  επειδή, συχνά εκδίδονται νεώτερα ΕΝ, αυτά θα υπερισχύουν των αναφερομένων ΕΝ στην παρούσα, 

με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνονται οι απαιτήσεις της παρούσας, αλλιώς: 
 

α. στα συμβατικά τεύχη έργου προς διακήρυξη θα δηλώνεται ο τρόπος κατάλληλης αναπροσαρμογής 

των απαιτήσεων της παρούσας 
 

β. σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη θα εφαρμόζονται τα τυχόν υπερισχύοντα νεώτερα ΕΝ, 

λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να επέρχονται και επηρεάζουν την ποιότητα 

και το οικονομικό αντικείμενο του έργου 

http://eur-/
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2.     Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών 
 
 
 

2.1.   Ενσωματούμενα υλικά 
 

Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα έχουν τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη μελέτη και θα πληρούν 

τις   απαιτήσεις   των   κατά   περίπτωση   ισχυόντων   Ευρωπαϊκών  προτύπων   (ΕΝ)   και   τεχνικών 

προδιαγραφών και θα φέρουν σήμανση CE. 
 

Ειδικότερα, το υπό προμήθεια ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό πρέπει: 
 

  να φέρει σήμανση CE 
 

  να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις όλων των ευρωπαϊκών οδηγιών και των εθνικών διατάξεων 

τεχνικής εναρμόνισης, που αφορούν στο ηλεκτρολογικό υλικό 
 

Τα υλικά και τα εξαρτήματα θα συνοδεύονται με δήλωση επιδόσεων, όταν εμπίπτουν στις απαιτήσεις του 

Κανονισμού 305/2011, περί δοκιμών προϊόντων και θα είναι βιομηχανικής παραγωγής με πιστοποίηση 

κατά ΕΛΟΤ ISO 9001 για τα συγκεκριμένα προϊόντα. 
 

Για τα υλικά (εκτός από ηλεκτρολογικό υλικό) που φέρουν σήμανση CE, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης 

και οι εκθέσεις δοκιμών θα εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία από 

κοινοποιημένους στην ΕΕ οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπου απαιτείται και σε κάθε 

περίπτωση τα τυχόν πιστοποιητικά καταλληλότητας και ελέγχου οφείλουν να εκδίδονται από 

αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης. 
 

Για την πιστοποίηση της ποιότητας των υλικών πριν από την ενσωμάτωση τους στο έργο υποβάλλεται 

στην Υπηρεσία κάθε ενδεδειγμένο μέσο, που αφορά το συγκεκριμένο υλικό. Τεχνικός φάκελος του 

κατασκευαστή, ή εκθέσεις δοκιμών από τους προαναφερόμενους οργανισμούς πιστοποίησης θεωρείται 

ως ενδεδειγμένο μέσο. 
 

Για την αξιολόγηση της ορθής σήμανσης CE υποβάλλεται πλήρης τεχνικός φάκελος, σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία ή την Εθνική Νομοθεσία εναρμόνισης, ενώ στην περίπτωση δομικών υλικών, 

υποβάλλονται επιπλέον πιστοποιητικά περί της σταθερότητας της παραγωγής. 
 

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών του έργου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 

του άρθρου 27 του ΠΔ 118/2007 προκείμενου να απεδείχθη ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις 

επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, που ορίζει η διακήρυξη. 
 

Οι οδηγίες της ΕΕ και τα πρότυπα με τα οποία έγιναν οι δοκιμές τύπου των υλικών θα αναφέρονται σαφώς 

στη δήλωση συμμόρφωσης. 
 

Εφόσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί εκτελούνται από οποιοδήποτε 

εργαστήριο το οποίο είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο αντίστοιχο φορέα διαπίστευσης, χώρας 

της ΕΕ. 
 

Η  ενσωμάτωση  των  υλικών  στο  έργο  γίνεται  μετά  από  την  έγκριση  της  Υπηρεσίας,  περί  της 

συμμόρφωσης με τα σχετικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, τις απαιτήσεις της μελέτης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη 

και τις ισχύουσες εκδόσεις των ακολούθων κανονισμών: 
 

  Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/481/02-07-86 (ΦΕΚ 571/Β/09-09-1986) κατά το τμήμα της 

που διατηρείται σε ισχύ 
 

  Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/123/07-03-88 (ΦΕΚ 177/Β/31-03-1988) κατά το τμήμα της 

που διατηρείται σε ισχύ 
 

  Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ13β/0/5781/21-12-94 (ΦΕΚ 967/Β/28-12-1994) 
 

Εγκύκλιος 1/2005 με απ Δ13/βο/4318/08-03-2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ 
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Η ενσωμάτωση στο έργο γίνεται μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας. Τα προς ενσωμάτωση στο έργο 

υλικά εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών 

και αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης, ώστε να εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι 

παραμορφώσεων και ρύπανσης. 
 

Για την κατασκευή της υποδομής του δικτύου οδοφωτισμού, απαιτούνται τα εξής υλικά: 

  Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού σωλήνων, κατασκευής φρεατίων και βάσεων ιστών 

  Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 
 

  Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων 
 

  Σωλήνες PVC, PE και γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες 
 

  Πλάκες γείωσης, χάλκινοι αγωγοί (πολύκλωνοι & μονόκλωνοι) και ακροδέκτες (σφικτήρες) γείωσης 
 

  Γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη των καλωδίων 
 

  Γαλβανισμένα αγκύρια με κοχλίωση (κλωβός αγκύρωσης) 
 

  Καλώδια τύπου A05VV-R, A05VV-U (NYM κατά ΕΛΟΤ 563 ή ΕΛΟΤ HD 251-1-S4) 
 

  Καλώδια τύπου Ε1VV-U, Ε1VV-R, E1VV-S (NYY κατά ΕΛΟΤ 843, J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S) 
 

  Υλικά κατασκευής κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 

  Κοχλίες, περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά 

  Άμμος εγκιβωτισμού σωληνώσεων 
 
 
 

2.2.   Αποδεκτά υλικά 
 

Για τα χρησιμοποιούμενα υλικά, ισχύουν οι εξής απαιτήσεις: 
 

1.    Το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού των σωλήνων θα είναι κατηγορίας C12/15 
 

2.    Το σκυρόδεμα φρεατίων και βάσεων ιστών θα είναι κατηγορίας C20/25 
 

3.    Ο σιδηρός οπλισμός σκυροδέματος θα είναι κατηγορίας S500 ΚΤΧ 
 

4.    Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων θα είναι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 125 
 

5.    Ο σωλήνας PVC διαμέτρου Ø50 θα είναι αντοχής 6 bar 
 

6.    Ο πολύκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης θα είναι διατομής 25 mm
2
, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 

60228 (IEC 20/633/CDV) 
 

7.    Ο μονόκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης θα είναι διατομής 6 mm
2
, σύμφωνα με το IEC EN 60228 

 
8.    Ο σωλήνας PE 2 mm γενιάς διαμέτρου Ø90 θα είναι αντοχής 6 bar 

 
9.    Ο σωλήνας PE 2 mm γενιάς διαμέτρου Ø50 θα είναι αντοχής 6 bar 

 
10.  Ο σιδηροσωλήνας θα είναι γαλβανισμένος (ISO-MEDIUM - πράσινη ετικέτα), διαμέτρου Ø 101,6 

 

11.  Το σύρμα-οδηγός θα έχει διατομή 5 mm
2 

και θα είναι γαλβανισμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 

1461 (ISO 1461). 
 

12.  Η πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό θα έχει διαστάσεις 500x500x5 mm 
 

13.  Όταν τα αγκύρια θα λειτουργούν σε συνάφεια, αυτά θα έχουν όριο διαρροής το πολύ 300 ΜPa, 
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σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-1-8, εκτός αν είναι χρησιμοποιείται πιστοποιημένη διάταξη αγκυρίων 
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14.  Τα καλώδια τύπου A05VV-U ή A05VV-R θα είναι ονομαστικής τάσης 300/500 V (κατά VDE) με 

μόνωση από θερμοπλαστικό υλικό PVC, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 563.4 αποτελούμενα από: 

 Μονόκλωνο αγωγό διατομής 4 mm
2
 

 

 Πολύκλωνο αγωγό διατομής 6 mm
2
 

 

 Τρίκλωνο αγωγό διατομής 3x1,5 mm
2
 

 
15.  Τα καλώδια τύπου Ε1VV-U ή Ε1VV-R ή Ε1VV-S ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση από 

θερμοπλαστικό υλικό PVC και μανδύα από χλωριούχο πολυβινύλιο, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843 με 

διατομές: 

 2x10 mm
2 

  3x10 mm
2 

  4x10 mm
2
 

16.  Ο ακροδέκτης γείωσης (σφικτήρας) θα είναι για αγωγό διατομής 25 έως 35 mm
2
 

 
17.  Τα  υλικά  κατασκευής  του  κιβωτίου  ηλεκτρικής  διανομής  (πίλλαρ)  θα  συμμορφώνονται με  την 

Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/02-08-86, ΦΕΚ 573Β/09-09-86 
 

18.  Οι κοχλίες, τα περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά θα είναι γαλβανισμένα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 

1461 
 

19.  Η άμμος για τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων θα είναι από θραυστό υλικό λατομείου. 
 
 
 

3.     Μέθοδος κατασκευής – Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας 
 
 
 

3.1.   Γενικά 
 

Οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για ηλεκτρικά δίκτυα και τα 

σχέδια της μελέτης. 
 

Η χάραξη της τάφρου τοποθέτησης των καλωδίων, σε όσα τυχόν τμήματα προκύπτει ανάγκη εκτροπής 

(από την τυπική χάραξη) λόγω εμποδίων, θα πασσαλώνεται και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία, εφόσον 

το νέο μήκος είναι μεγαλύτερο από το 5% του συνολικού μήκους, που ορίζεται στα σχέδια. 

 

 

3.2.   Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων 
 

Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων διανοίγονται τάφροι (βάθους τουλάχιστον 70 cm) 

στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης, με στάθμη πυθμένα σε βάθος 10 cm κάτω από 

την προβλεπόμενη στάθμη των σωλήνων. Κάτω από τους σωλήνες και μέχρι 10 cm πάνω από αυτούς η 

τάφρος επιχώνεται με άμμο, ενώ το υπολειπόμενο βάθος μέχρι την επιφάνεια συμπληρώνεται με 

κατάλληλα υλικά επιχωμάτων με κοκκομετρική διαβάθμιση η οποία διέρχεται κατά 100% από το κόσκινο 

βρόχου 25 mm. Οι διαστάσεις της τάφρου καθορίζονται από την Μελέτη, αλλά με ελάχιστο πλάτος 

300 mm. Το υλικό της επανεπίχωσης συμπυκνώνεται, ώστε να δέχεται τα φορτία που προβλέπονται να 

διέρχονται στην επιφάνεια της τάφρου χωρίς να παραμορφώνεται. 
 

Τα περισσεύματα των προϊόντων εκσκαφής απομακρύνονται και απορρίπτονται σε χώρο που ορίζεται 

στα συμβατικά τεύχη ή εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 
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3.3.   Τοποθέτηση σωλήνων διέλευσης καλωδίων 
 

Οι σωλήνες ΡΕ ή γαλβανισμένου σιδήρου τοποθετούνται στην τάφρο και στερεώνονται κατάλληλα, ώστε 

να εμποδίζεται η μετακίνησή τους και ο αποχωρισμός τους κατά τη διάρκεια των εργασιών επανεπίχωσης 

ή εγκιβωτισμού τους σε σκυρόδεμα. 
 

Όπου χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες που εκτείνονται τουλάχιστον κατά 50 cm πέραν του απολύτως 

απαραίτητου μήκους όπως π.χ. στα τμήματα διέλευσης από φορείς τεχνικών έργων. 
 

Εφόσον διακόπτεται η εργασία τοποθέτησης των σωλήνων, τότε τοποθετείται επιστόμιο στα άκρα της 

σωλήνωσης, προκειμένου να παραμένει εσωτερικά καθαρή. Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων, 

ελέγχεται το εσωτερικό τους με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της διαμέτρου του σωλήνα. 
 

Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάμπτονται, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η εσωτερική διάμετρός τους, με 

ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 12-πλάσια της διαμέτρου αυτών. 
 

Οι χαλυβδοσωλήνες συνενώνονται μεταξύ τους με κοχλιωτούς συνδέσμους. 
 

Τα  άκρα  των  χαλυβδοσωλήνων δεν  επιτρέπεται  να  φέρουν  αιχμηρές  ακμές  που  τραυματίζουν  τα 

καλώδια. 
 

Οι διαβάσεις καλωδίων κάτω από οδόστρωμα ή όπου αλλού ορίζεται στα σχέδια, γίνεται με  σωλήνες 

που εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με διαστάσεις σύμφωνα με τη Μελέτη. 
 

Εντός των σωλήνων διέλευσης καλωδίων τοποθετείται γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη των 

καλωδίων. 

 

 

3.4.   Έλξη καλωδίων 
 

Η έλξη των καλωδίων γίνεται με γαλβανισμένο σύρμα οδηγό, που τοποθετείται στους σωλήνες διέλευσης 

καλωδίων. Κατά την έλξη των καλωδίων εμποδίζεται με κάθε τρόπο η εισαγωγή υγρασίας εντός του 

σωλήνα. 
 

Στην περίπτωση που η έλξη γίνεται με άλλο τρόπο, εκτός του χειρωνακτικού, χρησιμοποιείται δυναμόμετρο 

για τον έλεγχο της αναπτυσσόμενης δύναμης, σύμφωνα με την αντοχή σε εφελκυσμό που ορίζει ο 

κατασκευαστής των καλωδίων. 

 

 

3.5.   Εγκατάσταση γείωσης 
 

Ο αγωγός γείωσης διατομής 25 mm
2 

τοποθετείται στην ίδια τάφρο με τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων. 

Αυτός συνδέεται με τους ακροδέκτες των ιστών και το κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) με αγωγό 

διατομής 6 mm
2 

με σφικτήρες. Οι πλάκες γείωσης τοποθετούνται εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 m και 

συνδέονται με τον αγωγό γείωσης, με αγωγό διατομής 25 mm
2 

ή μεγαλύτερης εάν αυτή ορίζεται στη 

Μελέτη. 
 
 
 

3.6.   Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας καλωδίων 
 

Θα χρησιμοποιούνται μόνο προκατασκευασμένα φρεάτια,  σύμφωνα με τα σχέδια τοποθετούμενα εντός 

της τάφρου των καλωδίων, στις θέσεις που προβλέπονται από τη Μελέτη. Αυτά κατασκευάζονται από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, φέρουν διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα με στεγάνωση και φέρουν στον 

πυθμένα τους σωλήνα PVC Ø50. Η πλήρωση του κενού μεταξύ των παρειών του σκάμματος και των 

φρεατίων επιχώνεται με άμμο λατομείου και αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνητή (π.χ. πλακόστρωση) 

επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση. 
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Με σκοπό την αποτροπή της κλοπής καλωδίων, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συνδεσμολογίας 

τους και των ελέγχων, γίνονται οι ακόλουθες εργασίες εντός του φρεατίου έλξης: 
 

  Στις άκρες των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, ο ελεύθερος χώρος μεταξύ των καλωδίων και των 

παρειών του σωλήνα διέλευσης φράσσεται με υλικό κατάλληλο για συγκράτηση άμμου, που όμως να 

αφαιρείται σχετικά εύκολα χωρίς πρόκληση ζημιών στους σωλήνες ή στα καλώδια. 
 

  Το φρεάτιο πληρούται με άμμο μέχρι περίπου 10  cm κάτω από τη στέψη του φρεατίου, η οποία 

συμπυκνώνεται. 
 

  Στη  συνέχεια  διαστρώνεται  άοπλο  σκυρόδεμα  C12/15,  πάχους  περίπου  5 cm,  ώστε  να  μην 

εμποδίζεται τοποθέτηση του διπλού χυτοσιδηρού καλύμματος 
 
 
 

3.7.   Στήριξη ιστών διαφωτισμού 
 

3.7.1. Με κατασκευή θεμελίωσης (ιστοί από αλουμίνιο ή χάλυβα) 
 

Η θεμελίωση των ιστών οδοφωτισμού κατασκευάζεται, είτε με προκατασκευασμένες βάσεις από 

οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, είτε με πασσάλους, διατρηόμενους από σκυρόδεμα ή 

εμπηγνυόμενους σιδηροπασσάλους από χάλυβα ποσότητας S235, με κατάλληλη ειδική προστασία έναντι 

διάβρωσης. 
 

Επί της προκατασκευασμένης βάσης ή του κεφαλοδέσμου των πασσάλων πακτώνεται το στοιχείο 

αγκύρωσης του ιστού, σύμφωνα με τη Μελέτη. Το στοιχείο αγκύρωσης θα παραμένει ακλόνητο κατά τη 

σκυροδέτηση με εφαρμογή π.χ. ηλεκτροσυγκόλλησης στο πλέγμα οπλισμού της βάσης. 
 

Κατασκευή προκατασκευασμένης βάσης. Πριν από την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων 

βάσεων, θα ελέγχεται από τον επιβλέποντα το σκάμμα για τις πραγματικές συνθήκες του εδάφους 

θεμελίωσης και αναλόγως με τον εκτιμώμενο κίνδυνο θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης 

του σκάμματος ή/ και προστασίας έναντι πτώσης ανθρώπων ή ζώων. 
 

Η προκατασκευή των βάσεων έδρασης των ιστών από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και η τοποθέτηση 

τους μέσα στα σκάμματα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. Μέσα στο σκυρόδεμα τοποθετείται 

το σύστημα των αγκυρίων με κοχλίωση, τα οποία θα παραμένουν κατακόρυφα με ηλεκτροσυγκόλληση ή 

κατάλληλες διατάξεις πλαισίων κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. Η στάθμη τοποθέτησης της 

προκατασκευασμένης βάσης θα ελέγχεται ότι είναι σύμφωνη με τη Μελέτη. 
 

Κατά τη σκυροδέτηση και στη συνέχεια μέχρι την τοποθέτηση του ιστού οι προεξέχοντες κοχλίες του 

στοιχείου  αγκύρωσης  προστατεύονται  με  πλαστικά  καλύμματα  (κατ’  ελάχιστο  τεμάχιο  πλαστικού 

σωλήνα). Επίσης φράσσονται τα άκρα των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων που τοποθετούνται μέσα 

στη βάση του φωτιστικού για την αποφυγή τυχόν έμφραξης τους. 
 

Η επανεπίχωση γύρω από τις βάσεις γίνεται με άμμο λατομείου και αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνητή 

επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση. 
 

Κατασκευή βάσης με πασσάλους. Αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη. 
 
 
 

3.7.2. Με πάκτωση (ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα) 
 

Ο πυθμένας της τάφρου διαστρώνεται με εξομαλυντικό σκυρόδεμα πάχους 0,15 m. Ο ιστός τοποθετείται 

σε κατακόρυφη θέση, ενώ ο κενός χώρος της τάφρου επιχώνεται με προϊόντα εκσκαφής (παράγραφος 

3.2), έως 0,20 m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Η τελική διαμόρφωση μέχρι την επιφάνεια του 

εδάφους γίνεται με σκυρόδεμα. 
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3.8.   Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 
 

Η κατασκευή του πίλλαρ γίνεται από προκατασκευασμένα τεμάχια (ερμάρια μεταλλικά, στεγανά ή από 

ανθεκτικό πλαστικό π.χ. για τοποθέτηση κοντά σε θάλασσα) και υλικά ενσωματούμενα επιτόπου, 

περιλαμβανομένης και της βάσης έδρασης του από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, για κάθε 

τύπο που ορίζεται στη Μελέτη, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων και σύμφωνα με IP 34 του 

ΕΛΟΤ EN 60529. Η θύρα του πίλλαρ θα έχει μεντεσέδες και κλείθρο ανοξείδωτου χάλυβα, σύμφωνα με 

τα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3506, ΕΛΟΤ ΕΝ 10095, ΕΛΟΤ ΕΝ 10250-4 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10085, εκτός αν αλλιώς 

ορίζεται στη μελέτη. 
 

Η βάση έδρασης του πίλλαρ περιλαμβάνει και το φρεάτιο έλξης καλωδίων. 
 

Κάθε πίλλαρ χωρίζεται σε δυο μέρη με στεγανή διανομή, για την τοποθέτηση αντίστοιχα του μετρητή της 

ΔΕΗ και όλων των οργάνων διακοπής και προστασίας των γραμμών. Οι εξωτερικές και εσωτερικές 

επιφάνειες του πίλλαρ, μετά την κατασκευή τους υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία (θερμό γαλβάνισμα 

ή και εποξειδική βαφή) για την προστασία έναντι των εξωτερικών συνθηκών. Ολόκληρο το πίλλαρ θα έχει 

βαθμό προστασίας ΙP 55. 
 

Η διανομή θα αποτελείται από στεγανά κιβώτια κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου ή από ανθεκτικό 

πολυεστέρα  ενισχυμένο  με  υαλοβάμβακα  και  πολυκαρμπονάτ,  διαμορφωμένα  με  χυτοπρέσσα.  Τα 

κιβώτια θα είναι άκαυστα, ικανά να αντιμετωπίσουν συνθήκες εξωτερικού χώρου και υγρασία θάλασσας. 

Τα κιβώτια θα φέρουν οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής 

από τη ΔΕΗ, του καλωδίου τηλεχειρισμού, καθώς και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

 

 

4.     Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 
 

  Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής της υποδομής οδοφωτισμού, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.1 και 2.2 του παρόντος 
 

  Έλεγχος των διαστάσεων και της θέσης (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) της διανοιγόμενης τάφρου, 

του υλικού επανεπίχωσης και του βαθμού συμπύκνωσης αυτού 
 

  Έλεγχος του εσωτερικού των σωλήνων με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της διαμέτρου 

του σωλήνα 
 

  Έλεγχος της στεγάνωσης των φρεατίων έλξης και επίσκεψης των καλωδίων 
 

  Έλεγχος των συνθηκών (της αντοχής) του εδάφους θεμελίωσης των βάσεων στήριξης των ιστών 

οδοφωτισμού 
 

  Έλεγχος των διαστάσεων της κατασκευής της θεμελίωσης σύμφωνα με τη μελέτη 
 

  Έλεγχος της εφαρμογής ελαστικών καλυμμάτων στις κοχλιώσεις των αγκυρίων, στήριξης της βάσης 

των ιστών οδοφωτισμού 
 

  Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου, και κατ΄ ελάχιστον 
 

α. έλεγχος υπό τάση της συνδεσμολογίας του ηλεκτρικού δικτύου και του κιβωτίου πίλλαρ 
 

β. έλεγχος διαρροών ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο 
 

γ.  έλεγχος της εγκατάστασης γείωσης με δημιουργία συνθηκών ελεγχόμενου βραχυκυκλώματος 
 

  Έλεγχος  της  αποκατάστασης της  φυσικής  ή  τεχνητής  επιφάνειας μετά  το  πέρας  των  εργασιών 

κατασκευής της υποδομής του οδοφωτισμού και απομάκρυνσης των περισσευμάτων των προϊόντων 

εκσκαφής και απόρριψης αυτών σε εγκεκριμένες από την Υπηρεσία θέσεις 
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5.     Τρόπος επιμέτρησης και πληρωμής εργασίας 
 
 
 

5.1    Γενικοί όροι 
 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα όλες οι εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά 

και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα 

δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας. Ενδεικτικά, αλλά όχι 

περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα εξής: 
 

  Οι  εργασίες  εκσκαφής,  επίχωσης,  η  αποκατάσταση, στη  θέση  των  σκαμμάτων,  της  φυσικής  ή 

τεχνητής επιφάνειας στην αρχική της ποιοτική κατάσταση (αποκατάσταση τυχόν προϋπάρχοντος 

οδοστρώματος, πεζοδρομίου κτλ.), καθώς και η μεταφορά και απόρριψη των περισσευμάτων των 

προϊόντων εκσκαφής 
 

  Οι εργασίες κατασκευής των βάσεων θεμελίωσης των ιστών, των φρεατίων και των λοιπών στοιχείων, 

που ολοκληρώνουν το σύστημα της υποδομής οδοφωτισμού, ώστε να είναι έτοιμο να δεχθεί το 

σύστημα επιδομής οδοφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά, κτλ.) 
 

  Η  προμήθεια  και  η  εγκατάσταση  όλων  των  υλικών,  καλωδίων  και  σωλήνων  διέλευσης  αυτών, 

γειώσεων και μικροϋλικών, η μεταφορά όλων αυτών επιτόπου του έργου και η ενσωμάτωση τους στο 

έργο 
 

  Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων διέλευσης σε άμμο, ή σε σκυρόδεμα 
 

  Η κατασκευή κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 
 

  Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 
 

  Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή των υλικών στο έργο 
 

  Η ενσωμάτωση ή η χρήση υλικών στο έργο 
 

  Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού 
 

  Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση 

των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
 

  Η  συγκέντρωση  των  απορριμμάτων  πάσης  φύσεως  που  προκύπτουν  κατά  την  εκτέλεση  των 

εργασιών και τη μεταφορά τους στην οριστική απόθεση 
 

  Η εκτέλεση των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ., για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

εργασίας, σύμφωνα με την παρούσα, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) 

εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους 

 

 

5.2    Υποδομή οδοφωτισμού 
 

Στην υποδομή του οδοφωτισμού επιμετρώνται τα εξής: 
 

α.  Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επίχωση αυτών 
 

β.  Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων και το σύρμα – οδηγός 
 

γ.  Οι αγωγούς γείωσης (διακρίνονται ως προς τη διατομή) 
 

δ.  Οι ακροδέκτες αγωγού γείωσης 

ε.  Οι πλάκες γείωσης 

στ. Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας με διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα 
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ζ.  Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων, είτε με σκυρόδεμα, είτε με άμμο λατομείου, με βάση 

την τυπική διατομή της Μελέτης 
 

η.  Τα καλώδια κατά τύπο και διατομή αγωγού 
 

θ.  Τα πίλλαρ που διακρίνονται ανάλογα με τον αριθμό αναχωρήσεων 
 

Η  επιμέτρηση  μπορεί  να  γίνεται  αναλυτικά  ή  σε  συνεπτυγμένες  τιμές  μονάδος,  σύμφωνα  με  τα 

καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη. 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 

 

 

 

 

 

 

Ειρήνη Αραμπατζή 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

Ιωάννινα Σεπτέμβριος 2018 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τμήματος 

Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 

 

 

 

 

 

 Χατζηαντωνίου Μαρία 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 

 

 

 

Ιωάννινα Σεπτέμβριος 2018 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 

 

 

 

 

 

 

 Μπρίκος Ορέστης 

Πολιτικός Μηχανικός  
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