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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Εισαγωγή 

 

Η παρούσα μελέτη  με θέμα «Διαμορφώσεις - Πεζοδρομήσεις Στην Περιοχή 

Σιαράβα» αφορά στην παρέμβασης  σε ένα ιστορικό τμήμα της πόλης την συνοικία 

Σιαράβας. Η ιστορική αυτή συνοικία της πόλης, μαζί με την Καλούτσιανη, και την 

περιοχή της Αγ. Μαρίνας αποτελούν τα παλαιότερα οργανωμένα οικιστικά σύνολα, έξω 

από το κάστρο της πόλης.  

 Το οικιστικό σύνολο της Σιαράβας σήμερα περιβάλλεται από τις οδούς Ιεράρχου 

Γερβασίου-Μητροπόλεως, Αβέρωφ, Εθνικής Αντιστάσεως, Γαριβάλδη και Μετσόβου 

Ζαλοκώστα και τέμνεται από τη οδό Γιοσέφ Ελιγιά. 

 Πολεοδομικά η περιοχή εμφανίζεται σε σχέση με το παρελθόν, ουσιαστικά 

ανέγγιχτη , και χαρακτηρίζεται από τους πολλούς και στενούς δρόμους. 

 Η περιοχή αυτή φιλοξένησε τα βυρσοδεψία (ταμπάκικα) της πόλης και πολλές 

ξυλαποθήκες ενώ στις παρυφές της βρίσκονταν η ιχθυόσκαλα της πόλης (σκάλα) 

καθώς και τα παλαιά δημοτικά σφαγεία. Με την πάροδο του χρόνου οι χρήσεις αυτές 

άρχισαν να εξαφανίζονται και στη θέση τους εμφανίστηκαν άλλες χρήσεις. Η αρχή έγινε 

με τη δημιουργία του Πάρκου Κατσάρη στα δυτικά της περιοχής εκεί που κάποτε ήταν 

η ιχθυόσκαλα. Στη συνέχεια οι εμπορικές χρήσεις στη οδό Γαριβάλδη 

αντικαταστάθηκαν από πληθώρα εστιατορίων, αναψυκτηρίων και μπαρ.  

Σήμερα μετά τη δημιουργία της μεγάλης παιδικής χαράς στα «ταμπάκικα» και 

την ανάπλαση του μικρού λιμανιού και την μετατροπή των παλαιών δημοτικών 

σφαγείων σε πολιτιστικό χώρο, η περιοχή παρουσιάζει ύ μεγάλο ενδιαφέρον και  

επισκεψιμότητα, τόσο από τους κατοίκους όσο και από τους επισκέπτες της πόλης.   

Η περιοχή που περικλείεται από τους παραπάνω δρόμους λόγω των μικρών 

παρεμβάσεων που έγιναν διαχρονικά τόσο οικιστικά όσο πολεοδομικά, είναι εν 
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δυνάμει ελκυστική για τον επισκέπτη, ενώ η ουσιαστική απουσία κίνησης αυτοκινήτων 

στους δρόμους της, λόγω και των ελάχιστων χώρων στάθμευσης την καθιστούν άνετη 

για την κυκλοφορία πεζών. Τα παραπάνω πλεονεκτήματα που εμφανίζει η περιοχή 

όμως αναιρούνται εν μέρει, από την μεγάλη ένταση χρήσεων που εμφανίζεται στην 

περίμετρό την, καθώς και τον κυκλοφοριακό φόρτο στις παρυφές της. 

Η ιστορικότητα της συνοικίας αλλά και η γειτνίασή της, τόσο με το κέντρο της 

πόλης διαμέσου της Αβέρωφ και της Μετσόβου και την γειτνίασή της με το πάρκο 

Κατσάρη τα παλαιά σφαγεία, όσο και με το αντίπερα τμήμα του ιστορικού κέντρου 

(παλαιά αγορά και Μπεζεστένια) δημιουργούν την ανάγκη για την συνολική 

αναβάθμισή της, αρχής γενομένης με τη διαμόρφωση των δρόμων της σε οδούς ήπιας 

κυκλοφορίας και πεζοδρόμους. 

Η επέμβαση στην περιοχή αποτελεί όχι μόνο ένα δείγμα σεβασμού προς την 

ιστορικότητα του τόπου, αλλά μαζί με τις πεζοδρομήσεις που έχουν σχεδιαστεί και 

βρίσκονται σε φάση υλοποίησης (Μπεζεστένια) ή έχουν ολοκληρωθεί (Κέντρο της 

πόλης), αποτελούν ένα σύνολο παρεμβάσεων που αφορούν στο παρόν και στο μέλλον 

της πόλης των Ιωαννίνων. 

Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στην αναβάθμιση μιας ιστορικής περιοχής της 

πόλης, την βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζών και την λειτουργική ένωσή της 

με τις επιβαρυμένες από έντονες χρήσεις παρυφές της, καθιστώντας της περισσότερο 

ελκυστική για τον επισκέπτη. 
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ στην περιοχή Παρέμβασης 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι δρόμοι που περιβάλλονται από τις οδούς Ιεράρχου Γερβασίου-Μητροπόλεως, 

Αβέρωφ, Εθνικής Αντιστάσεως, Γαριβάλδη και Μετσόβου με εξαίρεση την οδό Γιοσέφ 

Ελιγιά, διαμορφώνονται σε ένα δίκτυο πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας. 

 

 

Συγκεκριμένα οι δρόμοι και χώροι που πρόκειται να διαμορφωθούν ή και  να 

πεζοδρομηθούν είναι οι εξής: 

 

1. Κ.Ράπτη      Πεζόδρομος 

2. Ζαλοκώστα      Οδός ήπιας κυκλοφορίας 

3. Δημάρχου Ιωαννίδου    Οδός ήπιας κυκλοφορίας 

4. Άννης Κομνηνής     Οδός ήπιας κυκλοφορίας 

5. Αετοράχης (τμήμα Α’)    Πεζόδρομος 

6. Αετοράχης (τμήμα Β’)    Πεζόδρομος 

7. Απ.Αρσάκη (τμήμα Α’)    Πεζόδρομος 

8. Πάροδος Απ. Αρσάκη     Πεζόδρομος 

9. Αγγελικής Κομνηνής    Πεζόδρομος 

10. Ψαλίδα      Πεζόδρομος 

11. Α’ Πάροδος Αετοράχης (Ναυτάκια)  Πεζόδρομος 

12. Β’ Πάροδος Αετοράχης (φούρνος)  Πεζόδρομος 

13. Γ’ Πάροδος Αετοράχης (αδιέξοδο)   Πεζόδρομος 

14. Α’ Πλάτωμα (Ναυτάκια) 

15. Β’ Πλάτωμα (φούρνος) 

16. Γ’ Πλάτωμα (Εν Ιωαννίνοις) 

17. Τμήμα πεζοδρομίου Δ.Φιλοσόφου-Εθνικής Αντίστασης  

 

 

Με τις διαμορφώσεις αυτές αναμένεται η αναβάθμιση της ιστορικής συνοικίας 

της Σιαράβας και της ευρύτερης περιοχής της παραλιμνίου ζώνης, καθώς 

δημιουργείται ένα περιβάλλον ελκυστικό για πεζή μετακίνηση, συμβατό με την 

ανάπτυξη των  δραστηριοτήτων την περιοχής για εμπόριο και αναψυχή. 
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Επιπλέον αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής 

δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες διαβίωσης σε ένα ασφαλές περιβάλλον. 

 

Πεζόδρομοι 
(πρόσβαση για ορισμένες κατηγορίες οχημάτων) 
 

       Μήκος  Εμβαδόν 

       μ  μ2  

 
1. Κ.Ράπτη      60,00  241,00 

2. Αετοράχης (τμήμα Α’)    62,00  360,00 

3. Αετοράχης (τμήμα Β’)    48,00  240,00  

4. Απ.Αρσάκη (τμήμα Α’)    112,00 628,00  

5. Πάροδος Απ. Αρσάκη     36,00  157,00 

6. Αγγελικής Κομνηνής    35,00  149,00 

7. Ψαλίδα      84,00  352,00 

8. Α’ Πάροδος Αετοράχης (Σκάλα)   58,00  212,00 

9. Β’ Πάροδος Αετοράχης (Φούρνος)  58,00  321,00 

10. Γ’ Πάροδος Αετοράχης (αδιέξοδο)   35,00  167,00 

11. Α’ Πλάτωμα (Ναυτάκια)      210,00 

12. Β’ Πλάτωμα (φούρνος)      335,00 

13. Γ’ Πλάτωμα (Εν Ιωαννίνοις)     199,00 

14. Τμήμα πεζοδρομίου Δ.Φιλοσόφου-Εθνικής Αντίστασης  120,00 

ΣΥΝΟΛΟ              588,00          3.691,00 

 
Σημείωση  
Η οδός Απ.Αρσάκη (τμήμα Β’) είναι ήδη πεζοδρομημένη και δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη. 

 
 

Στους ανωτέρω πεζοδρόμους και συγκεκριμένα στις διασταυρώσεις αυτών με 

τις οδούς Μητροπόλεως, Αβέρωφ, Γιοσέφ Ελιγιά, Εθνικής Αντίστασης θα 

τοποθετηθούν πινακίδες κάθετης σήμανσης και θα επιτρέπεται η κίνηση μόνο 

για τα οχήματα που κατευθύνονται στα υπάρχοντα “parking” των οικοδομών 

των κατοίκων της περιοχής  για να σταθμεύουν και η κίνηση  στις περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα , πυροσβεστικά οχήμ. κλπ).  
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Ρ-55 
Οδός  διέλευσης πεζών (πεζόδρομος απαγορευμένης της διέλευσης 
άλλων εκτός πεζών, οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων για την 
είσοδο - έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες) 

 

 
 
Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 
(πρόσβαση για οχήματα περιορισμένου μικτού βάρους και προτεραιότητα κίνησης 
πεζών με περιορισμό ταχύτητας και απαγόρευση στάθμευσης) 
 
 

       Μήκος  Εμβαδόν 

       μ  μ2  

 
1. Ζαλοκώστα      312,00       1.805,00  

2. Δημάρχου Ιωαννίδου      93,00 455,00 

3. Άννης Κομνηνής     120,00 897,00 

ΣΥΝΟΛΟ                588,00       3.157,00 

 
Οι παραπάνω δρόμοι θα διαμορφωθούν σε ήπιας κυκλοφορίας οδούς, 

σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου,  έτσι ώστε  να επιτευχθεί η 

αρμονική συνύπαρξη των πεζών με μια περιορισμένη κίνηση αυτοκινήτου .  

Το δάπεδο του κάθε πεζόδρομου θα είναι ενιαίο. Ο πεζός έχει το προβάδισμα 

σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου ενώ η κίνηση των τροχοφόρων θα  γίνεται 

υποχρεωτικά με ταχύτητα έως 20Km/h . 

Η σύνδεση των πεζόδρομων γίνεται μέσω των κεντρικών οδών Μητροπόλεως, 

Γιοσέφ Ελιγιά και Μετσόβου.  

 

    

 

 ΤΡΟΠΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΥΛΙΚΑ 

 

 Για τα υλικά που χρησιμοποιούνται υπάρχει η αρχή κατά την οποία σε όλα τα 

τμήματα του Ιστορικού Κέντρου χρησιμοποιούνται φυσικά υλικά  σε τόνους του 

γκρίζου. Τα ίδια υλικά χρησιμοποιούνται και στα Μπεζεστένια που αποτελούν τον 

αντίποδα των πεζοδρομήσεων στο Ιστορικό Κέντρο των Ιωαννίνων. 
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Όλοι οι δρόμοι, είτε πεζόδρομοι είτε ήπιας κυκλοφορίας, αντιμετωπίζονται με 

ενιαία μορφή έτσι,  ως κύριο υλικό , επιλέγεται ο γκρίζος κυβόλιθος τύπου Δεματίου ή 

Μολοσσών. Οι κυβόλιθοι θα είναι  καμένοι , παλιάς κοπής «τύπου αντικέ» και 

διαστάσεων πλάτους 5εκ., μήκους από 15 έως 30εκ. και πάχους 5εκ.. Θα 

τοποθετούνται αραδωτοί επί υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος των 450 χλγ. 

τσιμέντου και πάχους  3-5εκ. Οι αρμοί θα έχουν πάχος 1εκ. και θα γίνεται πλήρες 

αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα των 600χλγ. τσιμέντου. Η μόνη διαφοροποίηση που 

θα υπάρχει μεταξύ των δρόμων που διαμορφώνονται σε πεζόδρομους και των οδών 

που προορίζονται για ήπια κυκλοφορία,  έγκειται στη χρήση κατάλληλου υλικού 

πλήρωσης αρμού που θα εξασφαλίζει υψηλότερη αντοχή κατά την χρήση των οδών 

ήπιας κυκλοφορίας από τα  οχήματα. 

Στο κέντρο του δρόμου το οποίο υψομετρικά είναι κατάλληλο για να απορρέουν σε 

αυτό τα επιφανειακά όμβρια ύδατα, διαμορφώνεται το δίκτυο όδευσης ατόμων με 

προβλήματα όρασης. Έτσι στον εκάστοτε άξονα του κάθε δρόμου τοποθετούνται εκτός 

των εσχάρων υδροσυλλογής οι πλάκες 30Χ30εκ, όδευσης τυφλών σε ένα ενιαίο δίκτυο 

με αλλαγές πορείας και σήμανση κινδύνου όπου απαιτείται. Το υλικό των πλακών θα 

είναι από μάρμαρο τύπου δεματίου ή Μολοσσών και θα έχει κατάλληλες γλυφές 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Επίσης χρησιμοποιείται πλάκα μαρμάρου 

τύπου Δεματίου ή Μολοσσών, καμένες, παλιάς κοπής «τύπου αντικέ» και διαστάσεων 

30x30 εκ. με πάχος 4εκ. Η πλάκα θα τοποθετηθεί οριζόντια στις διασταυρώσεις των 

διαμορφούμενων οδών.  

Τα πλατώματα στα «Ναυτάκια» στον «Φούρνο και στο «Εν Ιωαννίνοις» 

αντιμετωπίζονται επίσης με ενιαίο τρόπο με τη χρήση πλακών Δεματίου ή Μολοσσών 

και διαστάσεων πλάτους 30x60εκ. και πάχους 4εκ και 15Χ15εκ πάχους 5εκ. ως εξής: 

πλακόστρωση με αραδωτό τρόπο της πλάκας 30Χ60 και «γαρνίρισμα» στα όρια της 

επίστρωσης με κυβόλιθο 15Χ15εκ πάχους 5εκ.  

Τα πεζοδρόμια επί της Δ.Φιλοσόφου και Εθνικής Αντίστασης διαμορφώνονται 

επίσης με ενιαίο τρόπο και κοινό υλικό δηλαδή με τη χρήση κυβόλιθων Δεματίου ή 

Μολοσσών παλιάς κοπής «τύπου αντικέ» και διαστάσεων πλάτους 5εκ. αραδωτά και 

κάθετα προς το κράσπεδο. 

Το τμήμα του πεζοδρομίου επί της Εθνικής Αντίστασης που γειτνιάζει με την Γ’ 

Πάροδο Αετοράχης (αδιέξοδο) διαμορφώνεται με χρήση ακανόνιστης χονδρόπλακας 

ίδιας μορφής με το υπάρχον υλικό στο υπόλοιπο τμήμα των πεζοδρομίων της οδού 

για λόγους ομοιομορφίας και προσαρμογής. 
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Όλες οι επιστρώσεις, θα τοποθετούνται επί υποστρώματος ισχυρού 

τσιμεντοκονιάματος πάχους 2,5- 3εκ.  που θα λειτουργεί ως συγκολλητικό υλικό. Θα 

πρέπει το τσιμεντοκονίαμα να είναι αρκετά συνεκτικό με μικρή περιεκτικότητας νερού. 

Θα χρησιμοποιηθεί  πρόσθετα ειδικό πρόσμικτο έτοιμο συγκολλητικό γαλάκτωμα σε 

αναλογία υλικού 20lit/m3, με αντοχή στην υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, 

κατάλληλο για επίστρωση πλακών εξωτερικού χώρου, από πιστοποιημένους 

παραγωγούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων με σήμανση 

CE.  

Ιδιαίτερα στις οδούς όπου επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων, οι αρμοί θα έχουν 

πάχος 1εκ.  και βάθος τουλάχιστον 4 εκ, θα καθαρίζονται από το ανωτέρω κονίαμα και 

θα γίνεται πλήρες αρμολόγημα με ειδικό υλικό αρμολόγησης σε αναλογία 12-15 Kgr/ 

m2. Το  υλικό θα είναι ένα τροποποιημένο τσιμεντοειδές  που θα πρέπει να έχει υψηλές 

αντοχές στη φθορά και στις  μηχανικές καταπονήσεις, υψηλές αντιστάσεις στην 

διάβρωση, ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στην ψύξη και απόψυξη, αδιαπέραστο στο νερό και 

αντοχή σε θερμοκρασίες από -20ο C έως +80ο C και δεν θα περιέχει αμίαντο ή άλλες 

τοξικές ουσίες, κατάλληλο για αρμούς εξωτερικού χώρου, από πιστοποιημένους 

παραγωγούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων με σήμανση 

CE. 

Στις οδούς Σαλοκώστα, Δημάρχου Ιωαννίδη και Άννης Κομνηνής που αποτελούν 

οδούς ήπιας κυκλοφορίας και επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων, εκατέρωθεν της 

λωρίδας ενδεχόμενης διέλευσης αυτοκινήτων, τοποθετούνται κολονάκια, «εμπόδια» 

για την αποφυγή στάθμευσης αυτοκινήτων. Επίσης σε όλους τους πεζόδρομους θα 

τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων και κυρίως στις διασταυρώσεις αυτών. 

Σημειώνεται ότι έχει ληφθεί υπόψη ο Νέος Κανονισμός Σκυροδέματος (ΚΤΣ 2016) 

 

 
Ο Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ    Α.Με.Α. 

Γενικά οι πεζοδρομήσεις επιτρέπουν την απρόσκοπτη μετακίνηση όλων ανεξαιρέτως  

των χρηστών του καθώς πληρούν τις προδιαγραφές μετακίνησης Α.Με.Α.. Ειδικότερα 

δίπλα στο κέντρο και κατά μήκος των πεζοδρομήσεων θα κατασκευαστεί ο οδηγός 

όδευσης τυφλών (όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία ΦΕΚ 2621 Β/ 31-12-

2009). Ο οδηγός όδευσης κατασκευάζεται με τετράγωνες αντιολισθηρές πλάκες 

30x30x5εκ και στους εξής τύπους: 

Α. Ριγέ για την «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ» 
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Β. Φολιδωτές με έντονες φολίδες τοποθετημένες σε τετράγωνο κάναβο με διάταξη 

διαγώνια προς την κίνηση των πεζών χρώματος κίτρινου για τον «ΚΙΝΔΥΝΟ». 

Γ. Φολιδωτές με πυκνότερες φολίδες σε διάταξη παράλληλα με την κίνηση και στα 

σημεία αλλαγής κατεύθυνσης των πλακών τύπου Α υποδεικνύοντας «ΑΛΛΑΓΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» . 

Δ. Ριγέ με στενές και πυκνές ρίγες «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ» τοποθετούνται με τις ρίγες 

κάθετα στην κίνηση σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου και μέχρι την είσοδο στο σημείο 

εξυπηρέτησης. 

Γενικά τηρούνται όλα τα σημεία της προαναφερθείσας νομοθεσίας. 

 
 Ο Μ Β Ρ Ι Α  

 
 Στην περιοχή μελέτης - στους περισσότερους δρόμους - το δίκτυο αποχέτευσης 

ομβρίων υδάτων είναι κατασκευασμένο και λειτουργεί. Παρόλα αυτά το υπάρχον δίκτυο 

έχει φρεάτια υδροσυλλογής που η θέση τους δεν συνάδει με τη μορφή των 

διαμορφώσεων των οδών (κεντρική απορροή) και ως εκ τούτου αυτά μετακινούνται η 

κατασκευάζονται νέα στον άξονα κάθε δρόμου.  

 Ειδικότερα θα κατασκευαστεί δευτερεύων- συμπληρωματικό δίκτυο στο κέντρο 

όλων οδών με σωλήνα PVC διαμέτρου Φ200 των το οποίο θα παραλαμβάνει τα όμβρια 

από τα φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C25/30 καθαρών διαστάσεων 30Χ750 εκ και βάθους τουλάχιστον 45εκ, με 

εσχάρα από σφαιροειδή χυτοσίδηρο κατηγορίας C250 ή ανώτερης. Τα φρεάτια 

υδροσυλλογής θα τοποθετηθούν (μετακίνηση ή κατασκευή νέων) ανά 12 ή 15 μέτρα, 

ανάλογα με το πλάτος και την κλίση του δρόμου, και με σκοπό την συμπλήρωση ή και 

πύκνωση του υπάρχοντος δικτύου 

 Στο σύνολο τους τα φρεάτια υδροσυλλογής στις νέες τους θέσεις (λόγω 

πύκνωσης και νέου δικτύου) προσμετρούνται σε 77 τεμάχια , ενώ τα υφιστάμενα που 

θα μετατοπιστούν ή θα καταργηθούν προσμετρούνται σε 50 τεμάχια.  

 Το δευτερεύων-συμπληρωματικό δίκτυο θα συλλέγει τα όμβρια ύδατα της 

επιφάνειας της διαμόρφωσης καθώς και τα όμβρια από τις υδρορροές, τα οποία θα  

καταλήγουν στο υφιστάμενο δίκτυο της περιοχής, είτε αυτό είναι σωλήνας PVC Φ300, 

είτε φρεάτιο επίσκεψης από σκυρόδεμα.  

 Στο όριο της οικοδομικής γραμμής και μπροστά από κάθε κατοικία θα 

κατασκευαστεί ένα φρεάτιο σύνδεσης των υδρορροών του κάθε κτιρίου, διαστάσεων 

20Χ20 με κάλυμμα από σφαιροειδή χυτοσίδηρο. Τα όμβρια των υδρορροών θα 
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οδηγούνται από το φρεάτιο με πλαστική σωλήνα PVC D90 ή D100 κάθετα στο 

δευτερεύων δίκτυο D200 και από εκεί στο κεντρικό δίκτυο ομβρίων (D300 ή άλλο). Όλες 

οι συνδέσεις μεταξύ σωλήνων PVC πραγματοποιούνται με την χρήση ειδικών τεμαχίων 

από PVC κατάλληλα κολλημένων. Οι κάθετες συνδέσεις των σωλήνων D90/100 στο 

δευτερεύων δίκτυο D200 γίνεται με τη χρήση «σαμαριών» από PVC. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Το έργο αφορά στον ηλεκτροφωτισμό των οδών, την εγκατάσταση του 

συστήματος τηλεδιαχείρισης του  καθώς και στην υποδομή του δικτύου οπτικών 

ινών στην περιοχή διαμόρφωσης της παρούσας μελέτης.  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Ειδικότερα: 

• Για την υλοποίηση του δικτύου του οδοφωτισμού θα πραγματοποιηθεί 

εκσκαφή στην οικοδομική γραμμή, όπως φαίνεται αναλυτικά στο σχέδιο Η-

1, που συνοδεύει την μελέτη.  

• Η διέλευση του κύριου δικτύου οδοφωτισμού θα γίνει σε σωλήνα από 

πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90mm. Θα χρησιμοποιηθεί διπλός 

σιδηροσωλήνας 4’’ όπου το δίκτυο διέρχεται από οδούς εκτός της περιοχής 

διαμόρφωσης (Γ. Ελιγιά: διαβάσεις στις οδούς Αρσάκη και Αετοράχης),  

• Το δίκτυο ολοκληρώνεται με την κατασκευή φρεατίων επίσκεψης (40Χ40εκ.), 

κάτω από κάθε φωτιστικό σώμα και σε επαφή με τα κτίρια καθώς και σε κάθε 

διακλάδωση του δικτύου ή σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης αυτού. Στο φρεάτιο 

που βρίσκεται κάτω από το αντίστοιχο φωτιστικό σώμα θα υπάρχει 

ακροκιβώτιο (η στεγανότητα του οποίου θα εξασφαλίζεται με κατάλληλο τζελ) 

στο οποίο θα καταλήγει το καλώδιο του κεντρικού δικτύου (ΝΥΥ 5Χ4mm2) 

και από το οποίο θα αναχωρεί το καλώδιο  (ΝΥΥ 5Χ1,5mm2) τροφοδοσίας 

του φωτιστικού σώματος. Από το φρεάτιο επίσκεψης τέλος θα ξεκινά  flexible 

σωλήνας Φ28 που θα καταλήγει στη βάση του κτιρίου και ακριβώς κάτω από 

το σημείο τοποθέτησης του φωτιστικού σώματος.  Το  καλώδιο τροφοδοσίας, 

του φωτιστικού σώματος, θα οδεύει σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1’’, που 
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θα στερεώνεται κατάλληλα στον τοίχο της εκάστοτε ιδιοκτησίας, 

καταλήγοντας στη βάση του βραχίονα στήριξης του φωτιστικού σώματος. 

• Θα τοποθετηθούν συνολικά πενήντα ένα (51) επίτοιχα φωτιστικά σώματα  

φωτεινών πηγών  τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύος μέχρι 

23W (στους  δρόμους με πλάτος μεγαλύτερο των 4 μέτρων),  δεκαεπτά (17) 

επίτοιχα φωτιστικά σώματα  φωτεινών πηγών  τεχνολογίας διόδων 

φωτοεκπομπής (LED) ισχύος μέχρι 20W (στους δρόμους με πλάτος 

μικρότερο των 4 μέτρων) και πέντε (5)  σύνολα ιστού και φωτιστικού 

σώματος 4 μέτρων, φωτεινών πηγών  τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 

(LED), ισχύος μέχρι 55W (στο όριο της διαμόρφωσης με τις οδούς Γαριβάλδη 

και Εθνικής Αντιστάσεως). Τα επίτοιχα φωτιστικά σώματα θα φέρουν 

κατάλληλους  βραχίονες στήριξης. Το ύψος τοποθέτησης, των επίτοιχων 

φωτιστικών, ορίζεται στα 4,5 μέτρα, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί τόσο 

στην τήρηση του ύψους όσο και στην προβολή του βραχίονα  ανά δρόμο. 

• Η εγκατάσταση φωτισμού θα πρέπει να καλύπτει φωτιστικά τις απαιτήσεις 

της οδηγίας ΕΝ/TR 13201-1:2014 για κλάση φωτισμού Ρ2 και σε κάθε 

περίπτωση θα είναι σύμφωνη με τις φωτοτεχνικές μελέτες στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

• Τέλος θα τοποθετηθούν τρία (3) Pillars. Το πρώτο στην συμβολή των οδών 

Ιωαννίδου και Ζαλοκώστα, το δεύτερο επί της οδού Αρσάκη και το τρίτο επί 

της οδού Αετοράχης. Και τα τρία  pillar θα είναι τεσσάρων αναχωρήσεων, 

ενώ το πρώτο θα τροφοδοτεί τα υπόλοιπα δύο με καλώδιο (ΝΥΥ 5Χ6mm2). 

Οι κλάδοι, τα καλώδια καθώς και κάθε λεπτομέρεια απαραίτητη για την 

ολοκλήρωση του δικτύου οδοφωτισμού αποτυπώνονται στο σχέδιο Η – 1. 

Ενώ επιπλέον πληροφορία καθώς και οι προμετρήσεις του δικτύου 

οδοφωτισμού φαίνονται στο σχέδιο ΠΗ – 1. Στα πίλλαρ θα τοποθετηθεί 

μεταλλικό προστατευτικό πλαίσιο. 

 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

 

 Σε επίπεδο ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών οι επεμβάσεις ολοκληρώνονται με 

την υλοποίηση της υποδομής του δικτύου οπτικών ινών. Η υποδομή του δικτύου αυτού 

προβλέπει την δυνατότητα άφιξης ενός πλήθους οπτικών ινών σε κάθε ιδιοκτησία στην 

περιοχή διαμόρφωσης (FTTH Fiber To The Home).  
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 Η μελέτη προβλέπει την κατασκευή φρεατίων επίσκεψης διαστάσεων 20*20εκ. 

ανά δύο ιδιοκτησίες κατά μέσο όρο. Την διέλευση καλωδίου- συστοιχίας οπτικών ινών 

απευθείας ενταφιασμού (DB) με λεπτό ισχυρό περίβλημα που θα περικλείει 24 

μικροσωλήνες 7/3,5mm και ένα εσωτερικό ισχυρό μικροσωλήνα 14/10mm στο 

εσωτερικό. Η απόληξη κάθε ενός μικροσωλήνα θα καταλήγει σε κάθε φρεάτιο 

ιδιοκτησίας. Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται πως η εργασία της απογύμνωσης ενός 

μικροσωλήνα και η όδευση του στο φρεάτιο, καθώς και το ειδικό τεμάχιο τερματισμού 

(τάπα 7/18.1mm) συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του φρεατίου 20Χ20εκ.  

 Την οδό Άννης Κομνηνής , σε όλο το μήκος της,  θα διατρέχει επίσης και το 

πρωτεύον δίκτυο που αποτελείται από δύο σωλήνες συστοιχιών των 24 μικροσωλήνων 

7/3,5mm, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές  και το σχέδιο 

ΟΙ-1, που συνοδεύουν την μελέτη.   

 Το σημείο εκκίνησης του δευτερεύοντος δικτύου θα βρίσκεται στην  συμβολή 

των οδών Ιωαννίδου και Μητροπόλεως  σε φρεάτιο επίσκεψης δικτύου διαστάσεων 

60Χ40εκ.. Από το σημείο αυτό θα εκκινούν όλοι οι κλάδοι για την υλοποίηση του 

δικτύου. Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών κριθεί απαραίτητο να γίνουν εργασίες 

σύνδεσης μικροσωλήνων, εξαιτίας οποιασδήποτε αλλαγής στην χάραξη του 

δευτερεύοντος δικτύου, θα χρησιμοποιηθούν φρεάτια επισκέψεως διαστάσεων 

60Χ40εκ. στα οποία θα πραγματοποιηθούν όλες  οι εργασίες σύνδεσης των 

μικροσωλήνων. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται στον προϋπολογισμό της μελέτης τόσο 

το εν λόγω φρεάτιο όσο και η εργασία σύνδεσης σε αυτά.   Φρεάτια σαν αυτά ενδέχεται 

να  κατασκευασθούν και σε άλλα σημεία διακλαδώσεων του δικτύου. Τα συγκεκριμένα 

φρεάτια είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς εκτός από τον διαμοιρασμό των 

μικροσωλήνων εξυπηρετούν και την δυνατότητα της τμηματικής αποπεράτωσης του 

έργου (δρόμο – δρόμο). 

Η σύνδεση των μικροσωλήνων μεταξύ τους θα ακολουθεί τις προδιαγραφές της 

προμηθεύτριας εταιρείας και σε κάθε περίπτωση θα γίνεται με κονέκτορες 18/3,5 ανά 

μικροσωλήνα. Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να αναφερθεί, πως δεν απαιτούνται 

ειδικά τεμάχια διακλαδωτήρων για το συγκεκριμένο είδος σύνδεσης, καθώς η ιδιότητα 

του απευθείας ενταφιασμού των μικροσωλήνων εξασφαλίζει την απρόσκοπτη 

λειτουργία του δικτύου. 

 Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου δικτύου θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή 

χάνδακα κατάλληλων διαστάσεων (40 εκ. πλάτος και 50εκ. βάθος) σε όλο το μήκος της 

διαμόρφωσης για την τοποθέτηση των καλωδίων υποδομής των οπτικών ινών, ενώ θα 
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χρησιμοποιηθεί και ο αντίστοιχος χάνδακας του οδοφωτισμού. Επίσης στον χάνδακα 

διέλευσης του δικτύου των οπτικών θα τοποθετηθεί ειδικό πλέγμα σήμανσης η τιμή του 

οποίου συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του δικτύου οπτικών ινών. Στην ίδια τιμή 

περιλαμβάνονται το πλήθος των ειδικών τεμαχίων (τάπες και κονέκτορες 

απαιτούμενων διαστάσεων) που θα χρειαστούν για την υλοποίηση όλου του εν λόγω 

δικτύου.  

 Η υποδομή ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση εφεδρικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου HDPE Φ63, ο οποίος θα διατρέχει την διαμόρφωση παράλληλα ( σε 

μικρότερο βάθος) με τον αντίστοιχο σωλήνα του κυρίου δικτύου οδοφωτισμού σε κάθε 

περίπτωση στο ίδιο χαντάκι και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση εκσκαφής.  

Οι θέσεις διέλευσης και το είδος των καλωδίων, οι θέσεις των φρεατίων, η 

αρχιτεκτονική του δικτύου οπτικών ινών καθώς και οι προμετρήσεις της μελέτης 

αποτυπώνονται στο σχέδιο ΟΙ-1.   

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση, και 

δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός πλήρους συστήματος Τηλεδιαχείρισης και 

Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού των οδών της περιοχής παρέμβασης. Το 

σύστημα αποτελείται από: 

• Τους ασύρματους ελεγκτές του συστήματος ( Ένας για κάθε φωτιστικό σώμα) 

• Την κεντρική μονάδα επικοινωνίας του συστήματος (Μία σε σημείο που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία) 

• Το πρόγραμμα λειτουργίας και προγραμματισμού του συστήματος (Πλήρως 

εγκατεστημένο σε δύο Η/Υ της Υπηρεσίας). 

 Με την εγκατάσταση του συστήματος τηλεδιαχείρισης η Υπηρεσία θα είναι σε 

θέση να ελέγχει απομακρυσμένα την εγκατάσταση του οδοφωτισμού λαμβάνοντας και 

στέλνοντας δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα μέσω του συστήματος τηλεδιαχείρισης η 

Υπηρεσία θα είναι σε θέση να λαμβάνει δεδομένα για την κατάσταση του δικτύου και 

των φωτιστικών σωμάτων, να ενημερώνεται για βλάβες στο σύστημα και να παίρνει 

πληροφορίες για την κατανάλωση τόσο συνολικά όσο και ανά φωτιστικό σώμα. Τέλος 

θα είναι σε θέση να ορίζει την έναυση, την σβέση αλλά και τα επίπεδα φωτεινής ροής 

(dimming) σε κάθε φωτιστικό σώμα. Η παρούσα εγκατάσταση θα συμπληρώσει 

παρόμοιες εγκαταστάσεις στα όρια του Δήμου σε μια προσπάθεια επιτελικής 
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λειτουργίας του δικτύου οδοφωτισμού, μέσω της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών 

στον χώρο.  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

 

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

Ποσότη. 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ      

1  Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.   001  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-12  m3  30  

2  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.   002  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-2  m3  2800  

3  
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών.   

003  
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-
2.1  

m3  400  

4  
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα 
υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.   

004  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-2  m3  30  

5  Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.  005  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Γ-2.1  m3  1800  

6  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   006  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-1  m  200  

7  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών 
από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης  

007  
ΟΙΚ. ΣΧΕΤ. 
22.10.1  

m3  50  

8  
Καθαίρεση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, εκσκαφή της 
έδρασης τους και αποξήλωση κρασπεδορείθρων.   

008  ΟΙΚ. ΣΧΕΤ. 22.73  m2  3400  

 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ      

1  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας 
ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15  

009  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.1.3  m3  20  

2  

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

010  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.1.4  m3  1100  

3  
Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

011  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.5.4  m3  30  

4  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.   012  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.2  m2  150  

5  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. 
Δομικά πλέγματα B500C (S500s)  

013  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
38.20.3  

Kg  17250 

 ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΔΙΚΤΥΑ      

1  Φρεάτιο υδατοσυλλογής τύπου Α   014  
ΟΔΟ ΣΧΕΤ. Β-
66.1  

Τεμ.  79  

2  
Σύνδεση κατακόρυφων υδρορροών με το δίκτυο όμβριων 
υδάτων   

015  ΟΔΟ ΣΧΕΤ.Β-66.8  Τεμ.  241  

3  
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, 
από ελατό χυτοσίδηρο.  

016  
ΥΔΡ 
ΣΧΕΤ.11.2.4.1  

Kg  2700  

4  
Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο 
(ductile iron)  

017  
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
11.1.2  

Kg  1300 

5  
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 
6 at. Ονομαστικής διαμέτρου D90 mm  

018  
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
12.13.1.4  

m  730  

6  
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 
6 at. Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm  

019  
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
12.13.1.8  

m  1200 

7  
Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με 
υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο δίκτυο ομβρίων   

020  
ΥΔΡ ΣΧΕΤ. -
Β1.6.1  

Τεμ.  20  

8  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m  

021  
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
3.10.2.1  

m3  650  

9  
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα 
κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.   

022  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  3.12  m  100  

10  
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης 
άνω των 50 cm  

023  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.5.2  m3  130  

11  
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου   

024  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.7  m3  400 

1  
ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακες εκ μαρμάρου, τύπου 
Δεματίου ή Μολοσσών 30 Χ 60 Χ 4 εκ   

025  
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-
7.3.14.2  

m2  
600 

  

2  
Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες εκ μαρμάρου, τύπου 
Δεματίου ή Μολοσσών  30 Χ 30 X4    

026  
ΟΙΚ ΣΧΕ.Τ -
73.14.1  

m2  310  

3  
Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους εκ μαρμάρου, τύπου 
Δεματίου ή Μολοσσών 15χ15χ5    

027  
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -
78.96.1  

m2  150  
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4  
Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους εκ μαρμάρου, τύπου 
Δεματίου ή Μολοσσών (γκαλτερίμι 5Χ15-30Χ5)    

028  
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -
78.96.1  

m2  5600 

5  Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες.    029  
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -
73.12.1  

m2  125  

6  Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων πλατειών κ.λ.π.   030  
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -
73.16.3  

m2  20  

7  
Επιστρώσεις δαπέδων δια πλακών εκ μαρμάρου τύπου 
Δεματίου ή Μολλοσών με γλυφές ΑμεΑ διαστάσεων 30Χ30Χ4 
εκ.    

031  
ΟΙΚ ΣΧΕΤ 
73.16.1.1  

Τεμ.  3400  

8  
Επιστρώσεις δαπέδων δια πλακών τσιμέντου διαστάσεων με 
γλυφές ΑμεΑ διαστάσεων 30Χ30Χ4 εκ.    

032  
ΟΙΚ ΣΧΕΤ -
73.16.1  

Τεμ.  100  

9  Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού μαρμάρου (λίθου κοτρώνι)   033  ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -74.31  m  150  

10  
Πρόσθετη τιμή αρμολογήματος για επιστρώσεις επιφανειών 
κυκλοφορίας οχημάτων    

034  
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -
78.96.5  

Kg  41100  

 ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ      

1  Αποκατάσταση διαβάσεων ΟΤΕ, ΔΕΗ, κ.λ.π.   035  ΟΙΚ ΣΧΕΤ. 46.17  μμ  50  

2  
Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. 
σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’).  

036  
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Ε-
10.1  

Τεμ.  21  

3  
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. 
Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.  

037  
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Ε-
9.3  

Τεμ.  38 

4  
Ανύψωση ή υποβιβασμός φρεατίου ύδρευσης, αποχέτευσης, 
ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.   

038  ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -46.16  m2  60  

5  Κάδος απορριμάτων    039  
ΟΙΚ. ΣΧΕΤ. -
61.25.2  

Τεμ.  21  

6  Εμπόδιο, από μορφοσίδηρο CHS114.3 /3mm,    040  
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -
61.25.4  

Τεμ.  725  

 ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ      

1  
Σύνολο επίτοιχου φωτιστικού σώματος  φωτεινών πηγών  
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 23W 
και βραχίονα.   

041  ΝΕΟ  060.10.40.8  Τεμ.  51  

2  
Σύνολο επίτοιχου φωτιστικού σώματος  φωτεινών πηγών  
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 20W 
και βραχίονα   

042  ΝΕΟ  060.10.40.1  Τεμ.  17  

3  
Σύνολο ιστού 4 μέτρων και φωτιστικού σώματος φωτεινών 
πηγών  τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 
μέχρι 55W.   

043  ΝΕΟ  060.10.1.4  Τεμ.  5  

4  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων  

044  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.2  

Τεμ.  1  

5  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων  

045  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.1  

Τεμ.  2  

6  Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού σώματος   046  
ΝΕΟ  
060.20.80.1α  

Τεμ.  73  

7  Κόμβος επικοινωνίας (Gateway) Συστήματος Τηλεδιαχείρισης   047  
ΝΕΟ  
060.20.80.1β  

Τεμ.  1  

8  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm  

048  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1  

Τεμ.  29 

9  
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm  

049  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.12  

m  60  

10  
Καλώδιο τύπου E1VV-U,-R,-S(NYY), ονομ. τάσης 600/1000V 
με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 5Χ6mm2.   

050  
ΝΕΟ  
060.10.41.11  

m  380  

11  
Καλώδιο τύπου E1VV-U,-R,-S(NYY), ονομ. τάσης 600/1000V 
με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 5Χ4mm2.   

051  
ΝΕΟ  
060.10.41.12  

m  320  

12  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm  

052  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.2  

Τεμ.  4  

13  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ονομαστικής διαμέτρου 4’’   053  ΝΕΟ  060.20.40.3  m  36  

14  Σωλήνας PE µε εικοσιτέσσερις (24) μικροσωλήνες   054  ΝΕΟ  9537  m  3030  

15  
Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή 
χάνδακα σε έδαφος γαιώδες  

055  ΑΤΗΕ  9302.1  m3  240  

16  
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων οπτικών ινών διαστάσεων 20cm 
X 20cm και βάθος έως 0,50 m.   

056  ΝΕΟ  806.6.1  Τεμ.  107  

17  
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο 
(HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 
63 mm  

057  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.11  

m  1200  

18  
Κατασκευή και τοποθέτηση πλαισίου από γαλβανισμένες εν 
θερμώ                λάμες για την προστασία πίλλαρ 
οδοφωτισμού   

058  
ΟΙΚ    ΝΕΟ  
064.1.3  

Τεμ.  3  
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

 

Είδη Εργασιών  Δαπάνη ( € )  

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  73.183,00  

2. ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  124.657,50  

3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΔΙΚΤΥΑ  100.852,00 

4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  718.400,00 

5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  90.303,40  

6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  190.659,60  

 
Εργασίες Προϋπολογισμού   1.298.055,50 

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  233.649.99 

Σύνολο :   1.531.705,49 
Απρόβλεπτα(%)  15,00%  229.755,82 

Σύνολο :   1.761.461,31 
Ποσό για αναθεωρήσεις   12.732.24 

Σύνολο :   1.774.193,55 
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  425.806,45 

Γενικό Σύνολο :   2.200.000,00 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδ. 

Άρθρου 
Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρ. 

Μον.  
Ποσό Τιμή Δαπάνη  

τητα  ( € )  Μερική ( € )  Ολική ( € )  

  
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  

                  

1 
Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Α-12 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-15-
02-01-01 

1 
ΟΙΚ 2227 
100,00% 

m3  30 
27,35 * 

(24,2+3,15) 
820,50   

2 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες 
-ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Α-2 

ΠΕΤΕΠ 
02-02-01-

00 
2 

ΟΔΟ 1123.Α 
100,00% 

m3  2800 
3,8 * 

(0,65+3,15) 
10.640,00   

3 

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

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Α-2.1 

  3 
ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  400 

4,6 
*(1,45+3,15) 

1.840,00   

4 
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω 
δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια 
δίκτυα Ο.Κ.Ω.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Β-2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-02-
08-00-00 

4 
ΥΔΡ 6087 
100,00% 

m3  30 2,5 75,00   

5 
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Γ-2.1 

ΠΕΤΕΠ  5 
ΟΔΟ 3211.Β 

100,00% 
m3  1800 

13,65* 
(10,5+3,15) 

24.570,00   

6 
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Δ-1 

  6 
ΟΙΚ 2269.A 

100,00% 
m  200 0,9 180,00   

7 

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

ΟΙΚ ΣΧΕΤ. 
22.10.1      

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-15-
02-01-01 

7 
ΟΙΚ 2226 
100,00% 

m3  50 
21,15 

*(18+3,15) 
1.057,50   

8 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων 
πεζοδρομίων, εκσκαφή της έδρασης 
τους και αποξήλωση 
κρασπεδορείθρων.   

ΟΙΚ 
ΣΧΕΤ.22.73 

  8 
ΟΙΚ 2236 
100,00% 

m2  3400 10 34.000,00   

            Αθροισμα Εργασιών :   73.183,00 73.183,00 

  2. ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ                    

1 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
32.1.3 

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-
01-01-07-

00 

9 
ΟΙΚ 3213 
100,00% 

m3  20 84 1.680,00   

2 

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 

10 
ΟΙΚ 3214 
100,00% 

m3  1100 90 99.000,00   
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό Τιμή Δαπάνη  

τητα  ( € )  Μερική ( € )  Ολική ( € )  

3 

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

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
32.5.4 

  11 
ΟΙΚ 3214 
100,00% 

m3  30 106 3.180,00   

4 
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι 
χυτών μικροκατασκευών.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
38.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-01-
04-00-00 

12 
ΟΙΚ 3811 
100,00% 

m2  150 22,5 3.375,00   

5 
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι 
οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 
πλέγματα B500C (S500s)  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
38.20.3 

ΠΕΤΕΠ 
01-02-01-

00 
13 

ΟΙΚ 3873 
100,00% 

Kg  17250 1,01 17.422,50   

            Αθροισμα Εργασιών :   124.657,50 124.657,50 

  
3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - 
ΔΙΚΤΥΑ  

                  

1 Φρεάτιο υδατοσυλλογής τύπου Α   
ΟΔΟ ΣΧΕΤ. 

Β-66.1 
  14 

ΥΔΡ 6326 
100,00% 

Τεμ.  79 320 25.280,00   

2 
Σύνδεση κατακόρυφων υδρορροών 
με το δίκτυο όμβριων υδάτων   

ΟΔΟ ΣΧΕΤ 
66.8 

  15 

ΟΔΟ 2548 
70,00% ΥΔΡ 

6711.1 
100,00% 

Τεμ.  241 110 26.510,00   

3 
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. 
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό 
χυτοσίδηρο.  

ΥΔΡ ΣΧΕΤ. 
11.2.4.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-08-
07-01-04 

16 
ΥΔΡ 6752 
100,00% 

Kg  2700 2,8 7.560,00   

4 
Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα 
από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
11.1.2 

  17 
ΥΔΡ 6752 
100,00% 

Kg  1300 2,8 3.640,00   

5 
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες 
PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου D90 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
12.13.1.4 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-08-
01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-02-
01 

18 
ΥΔΡ 6620.1 

100,00% 
m  850 3,8 3.230,00   

6 
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες 
PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
12.13.1.8 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-08-
01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-02-
01 

19 
ΥΔΡ 6620.4 

100,00% 
m  1200 13,7 16.440,00   

7 

Σύνδεση του αγωγού εξόδου 
φρεατίου υδροσυλλογής με 
υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο 
δίκτυο ομβρίων   

ΥΔΡ ΣΧΕΤ-
Β1.6.1 

  20 
ΥΔΡ 6744 
100,00% 

Τεμ.  20 120 2.400,00   

8 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
3.10.2.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-08-
01-03-01 

21 
ΥΔΡ 6081.1 

100,00% 
m3  650 

10,45* 
(7,3+3,15) 

6.792,50   

9 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων για 
την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά 
μήκος δίκτυα ΟΚΩ.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
3.12 

  22 
ΥΔΡ 6087 
100,00% 

m  100 15 1.500,00   

10 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό 
πάχος επίχωσης άνω των 50 cm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
5.5.2 

ΠΕΤΕΠ 
08-01-03-

02 
23 

ΥΔΡ 6068 
100,00% 

m3  130 
14,15* 

(11+3,15) 
1.839,50   

11 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
5.7 

ΠΕΤΕΠ 
08-01-03-

02 
24 

ΥΔΡ 6069 
100,00% 

m3  400 
14,15* 

(11+3,15) 
5.660,00   

            Αθροισμα Εργασιών :   100.852,00 100.852,00 
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4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  

                  

1 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακες εκ 
μαρμάρου, τύπου Δεματίου ή 
Μολοσσών 30 Χ 60 Χ 4 εκ   

ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-
7.3.14.2 

  25 
ΟΙΚ 7313 
100,00% 

m2  600 82 49.200,00   

2 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες εκ 
μαρμάρου, τύπου Δεματίου ή 
Μολοσσών  30 Χ 30 X4    

ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-
73.14.1 

  26 
ΟΙΚ 7313 
100,00% 

m2  310 83 25.730,00   

3 
Επιστρώσεις δαπέδων με 
κυβόλιθους εκ μαρμάρου, τύπου 
Δεματίου ή Μολοσσών 15χ15χ5    

ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-
78.96.1 

  27 
ΟΙΚ 7313 
100,00% 

m2  150 85 12.750,00   

4 

Επιστρώσεις δαπέδων με 
κυβόλιθους εκ μαρμάρου, τύπου 
Δεματίου ή Μολοσσών (γκαλτερίμι 
5Χ15-30Χ5)    

ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-
78.96.1 

  28 
ΟΙΚ 7313 
100,00% 

m2  5600 87 487.200,00   

5 
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
ακανόνιστες.    

ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-
73.12.1 

  29 
ΟΙΚ 7312 
100,00% 

m2  125 20 2.500,00   

6 
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, 
νησίδων πλατειών κ.λ.π.   

ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-
73.16.3 

  30 
ΟΔΟ 2922 
100,00% 

m2  20 15 300,00   

7 

Επιστρώσεις δαπέδων δια πλακών 
εκ μαρμάρου τύπου Δεματίου ή 
Μολλοσών με γλυφές ΑμεΑ 
διαστάσεων 30Χ30Χ4 εκ.    

ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-
Ν73.16.1.1 

  31 
ΟΙΚ 7313 
100,00% 

Τεμ.  3400 13,3 45.220,00   

8 
Επιστρώσεις δαπέδων δια πλακών 
τσιμέντου διαστάσεων με γλυφές 
ΑμεΑ διαστάσεων 30Χ30Χ4 εκ.    

ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-
73.16.1 

  32 
ΟΔΟ 2922 
100,00% 

Τεμ.  100 5 500,00   

9 
Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού 
μαρμάρου (λίθου κοτρώνι)   

ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-
74.31 

  33 
ΟΙΚ 7551 
100,00% 

m  150 60 9.000,00   

10 
Πρόσθετη τιμή αρμολογήματος για 
επιστρώσεις επιφανειών 
κυκλοφορίας οχημάτων    

ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-
78.96.5 

  34 
ΟΙΚ 7313 
100,00% 

Kg  43000 2 86.000,00   

            Αθροισμα Εργασιών :   718.400,00 718.400,00 

  
5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  

                  

1 
Αποκατάσταση διαβάσεων ΟΤΕ, 
ΔΕΗ, κ.λ.π.   

ΟΙΚ ΣΧΕΤ. 
46.17 

  35 
ΑΤΕΟ 2548 

100,00% 
μμ  50 5,2 260,00   

2 
Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων 
από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 
mm (1 ½ ‘’).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Ε-10.1 

ΠΕΤΕΠ               
05-04-07-

00  
36 

ΟΔΟ 2653 
100,00% 

Τεμ.  21 28,4 596,40   

3 
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης 
επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες 
ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Ε-9.3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-05-
04-06-00 

37 
ΟΙΚ 6541 
100,00% 

Τεμ.  38 31,5 1.197,00   

4 
Ανύψωση ή υποβιβασμός φρεατίου 
ύδρευσης, αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ 
κ.λ.π.   

ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-
46.16 

  38 
ΑΤΕΟ 2548 

100,00% 
m2  60 140 8.400,00   

5 Κάδος απορριμάτων    
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-

61.25.2 
  39 

ΟΙΚ 5104 
100,00% 

Τεμ.  21 350 7.350,00   

6 
Εμπόδιο, από μορφοσίδηρο 
CHS114.3 /3mm,    

ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-
61.25.4 

  40 
ΟΙΚ 6410 
100,00% 

Τεμ.  725 100 72.500,00   

            Αθροισμα Εργασιών :   90.303,40 90.303,40 

  
6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  

                  

1 

Σύνολο επίτοιχου φωτιστικού 
σώματος  φωτεινών πηγών  
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), ισχύος μέχρι 23W και 
βραχίονα.   

ΝΕΟ  
060.10.40.8 

  41 
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  51 1400 71.400,00   
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2 

Σύνολο επίτοιχου φωτιστικού 
σώματος  φωτεινών πηγών  
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), ισχύος μέχρι 20W και 
βραχίονα   

ΝΕΟ  
060.10.40.1 

  42 
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  17 1300 22.100,00   

3 

Σύνολο ιστού 4 μέτρων και 
φωτιστικού σώματος φωτεινών 
πηγών  τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 
55W.   

ΝΕΟ  
060.10.1.4 

  43 
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  5 3300 16.500,00   

4 
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - 
Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.2 

ΠΕΤΕΠ 
05-07-01-

00 
44 

ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  1 2750 2.750,00   

5 

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - 
Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού τεσσάρων 
αναχωρήσεων  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.1 

ΠΕΤΕΠ 
05-07-01-

00 
45 

ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  2 2500 5.000,00   

6 
Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού 
σώματος   

ΝΕΟ  
060.20.80.1α 

  46 
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  73 200 14.600,00   

7 
Κόμβος επικοινωνίας (Gateway) 
Συστήματος Τηλεδιαχείρισης   

ΝΕΟ  
060.20.80.1β 

  47 
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  1 2600 2.600,00   

8 

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - 
Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης 
καλωδίων 40x40 cm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1 

  48 
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  29 60 1.740,00   

9 

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

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.12 

  49 
ΗΛΜ 5 

100,00% 
m  60 7,5 450,00   

10 

Καλώδιο τύπου E1VV-U,-R,-S(NYY), 
ονομ. τάσης 600/1000V με μόνωση 
από μανδύα PVC, διατομής 
5Χ6mm2.   

ΝΕΟ  
060.10.41.11 

  50 
ΗΛΜ 101 
100,00% 

m  380 9,6 3.648,00   

11 

Καλώδιο τύπου E1VV-U,-R,-S(NYY), 
ονομ. τάσης 600/1000V με μόνωση 
από μανδύα PVC, διατομής 
5Χ4mm2.   

ΝΕΟ  
060.10.41.12 

  51 
ΗΛΜ 101 
100,00% 

m  320 6,5 2.080,00   

12 

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - 
Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης 
καλωδίων 60x40 cm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.2 

  52 
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  4 100 400,00   

13 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 
ονομαστικής διαμέτρου 4’’   

ΝΕΟ  
060.20.40.3 

  53 
ΗΛΜ 101 
100,00% 

m  36 27 972,00   

14 
Σωλήνας PE µε εικοσιτέσσερις (24) 
μικροσωλήνες   

ΝΕΟ  9537   54 
ΗΛΜ 8 

100,00% 
m  3030 9 27.270,00   

15 
Εκσκαφή χάνδακα γιά την 
τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή 
χάνδακα σε έδαφος γαιώδες  

ΑΤΗΕ  
9302.1 

  55 
ΗΛΜ 10 
100,00% 

m3  240 18,89 4.533,60   

16 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
οπτικών ινών διαστάσεων 20cm X 
20cm και βάθος έως 0,50 m.   

ΝΕΟ  
806.6.1 

  56 
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  107 48 5.136,00   

17 

Σωλήνες προστασίας υπογείων 
καλωδίων από πολυαιθυλένιο 
(HDPE). Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου 
DN 63 mm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.11 

  57 
ΗΛΜ 5 

100,00% 
m  1200 6,4 7.680,00   
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό Τιμή Δαπάνη  

τητα  ( € )  Μερική ( € )  Ολική ( € )  

18 

Κατασκευή και τοποθέτηση πλαισίου 
από γαλβανισμένες εν θερμώ λάμες 
για την προστασία πίλλαρ 
οδοφωτισμού   

ΝΕΟ  
064.1.3 

  58 
ΟΙΚ 6402 
100,00% 

Τεμ.  3 600 1.800,00   

            Αθροισμα Εργασιών :   190.659,60 190.659,60 

                      

 
          

 Εργασίες Προυπολογισμού   1.298.055,50 

 Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00% 233.649,99 

 Σύνολο :   1.531.705,49 
 Απρόβλεπτα(%)  15,00% 229.755,82 

 Σύνολο :   1.761.461,31 

 Ποσό για αναθεωρήσεις   12.732,24 

 Σύνολο :   1.774.193,55 

 Φ.Π.Α. (%)  24,00% 425.806,45 

 Γενικό Σύνολο :   2.200.000,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας  Κωδικός Άρθρου  
Αρ. 
Τιμ.  

Μονάδα  Ποσότητα 
Τιμή ( € ) 

Δαπάνη ( € )  

1 
Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-12 1 m3  30 3,15          94,50    

2 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες 
-ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-2 2 m3  2800 3,15     8.820,00    

3 

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

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-2.1 3 m3  400 3,15     1.260,00    

4 
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Γ-2.1 5 m3  1800 3,15     5.670,00    

5 

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

ΟΙΚ ΣΧΕΤ. 22.10.1      7 m3  50 3,15        157,50    

6 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
3.10.2.1 

21 m3  650 3,15 2.047,50 

7 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό 
πάχος επίχωσης άνω των 50 cm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.5.2 23 m3  130 3,15        409,50 

8 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.7 24 m3  400 3,15 1.260,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
19.719,00 

 

 

Η τιμή υπολογίζεται για αστικές οδούς >5km με 0,21 €/m3.km (Εγκ 18/24-9-2014 α.π.Δ11γ/ο/6/7) 

Η απόσταση μεταφοράς είναι περίπου 15Km συνεπώς 15x0,21=3.15€ για κάθε m3  
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες 

για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που 

ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 

Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 

εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα 

και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών 
ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας 
τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις 
των μεταφορών, τις σταλιές των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός 
των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. 
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) 
και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου 

από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., 

σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 

κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές 

Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών 

κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 

νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 

(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών 

συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού 

ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

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

εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε 

στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 

τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, 

εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών 

υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός 

αυτού. 
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Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 
ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας 
των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή 
οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

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

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

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

μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και 

την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των 

όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων 

ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης 

ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε 

φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 

σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

“’δοκιμαστικών τμημάτων” που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 

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

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης 

και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, 

ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται 

ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο ). 

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

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

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

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των 

εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των 

εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
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(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε 

άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

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

εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση 

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

αρμόδιες Αρχές 

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

και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την 

περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, 

την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από 

μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της 

κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών 

κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της 

αρχικής σήμανσης. 

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

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 

αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες 

σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής 

μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων 

και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης 

του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας 

υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας ), 

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

έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι 

δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 

σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα 

υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

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

περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με 

ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

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

ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό 

αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο 

και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

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

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 

τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο 

των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και 

οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των 

χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 

αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 
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1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 

όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

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

είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή 

την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 

ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για 

τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 

απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή 

εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 

υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 

απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 

ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση 

ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

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

ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 

αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 

παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

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

έργων κ,λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 

προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από 

τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, 

μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

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

Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς 

τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση 

των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να 

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

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν 
να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις 
ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, 
δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας 
γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση 
των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν 

τις δαπάνες: 



Διαμορφώσεις – Πεζοδρομήσεις στην Περιοχή Σιαράβα                             Σελίδα 28 από 115 

 

1. Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2. Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 

άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3. Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 

εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

4. Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 

λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 

σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους 

όρους δημοπράτησης. 

5. Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 

περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 

αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

6. Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 

χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 

χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου 

απασχόλησης. 

7. Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 

τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

8. Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9. Για φόρους. 

10. Για εγγυητικές. 

11. Ασφάλισης του έργου. 

12. Προσυμβατικού σταδίου. 

13. Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

14. Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 

προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 

νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 

επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

1. Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 

(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις 

προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

2. Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 

προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης 

και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 

διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 

νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 

αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

3. Νομικής υποστήριξης 

4. Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 

χρήση αυτοκινήτων 
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6. Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 

προσωπικού 

7. Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

8. Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

9. Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

10. Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 

κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

Έργου. 

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

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης όμβριων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

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

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

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

διάμετρος. 

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

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

DN/12 

όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στενάνωση αρμών υε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

ΒΝ / 240 

όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

παρόντοςΤιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική 
εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 
περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1  Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε 
βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, 
λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων 
ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο 
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, 
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της 
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος 
πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και 
των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια 
τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση 
των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα 
επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο 
Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιοσδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι 
όροι του παρόντος. 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

 
• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που 

έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

• Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη 

υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) 

αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα 

εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα 

(εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή 

κρουστικού εξοπλισμού. 

• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 

χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 



Διαμορφώσεις – Πεζοδρομήσεις στην Περιοχή Σιαράβα                             Σελίδα 31 από 115 

 

• υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία 

του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 

βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες 

κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των 

σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών 

ισχύος 300 HP, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)           

 2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να 
προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη 

κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για 

κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με 

μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο 

παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 

πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει 

επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς 

απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 
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- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, 

με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις 
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

2.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους 
(m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος 
χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα 
γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των 

σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα 
με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 

"Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε 
πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για 
χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των 
ικριωμάτων. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του 
ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως 
και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό 
απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 

επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής 

επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή 

τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, 

επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 
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α/α Είδος Συντελεστής 

1. 

Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 

50% του ύψους κάσσας θύρας.   

 α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30 

 β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70 

 γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές   

 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 

50% του ύψους κάσσας θύρας.   

 α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90 

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30 

 γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60 

3. Υαλοστάσια :   

 α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00 

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40 

 γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80 

 δ) παραθύρων ρολλών 1,60 

 ε) σιδερένια 1,00 

4. 

Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 

γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70 

5. 

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 

εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60 

6. Σιδερένιες θύρες :   

 α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80 

 β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00 

 γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00 

 δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά :   

 α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50 

 β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00 

 γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :   

 α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00 

 β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50 
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9. Θερμαντικά σώματα :   

 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 

Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 

των θερμαντικών σωμάτων   

 

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος 

μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. 

Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων 

περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. 

Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και 

μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των NET 
OIK περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι 

απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει στο 

έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να 

κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου 

μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο NET OIK. 

Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα 

επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του τύπου 
να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 

Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς 

λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: Natural stone 

cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να 

φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τ εφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γ κρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν - μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό  
 
 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
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3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γ κρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τ ρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 
(νερόλουστρο) 
 
6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο 

 
 2.2.5 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών 

τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο 
σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την 
πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό 
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη 
επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους 
από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται 
αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 
79.55. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση  παραπλέυρως της 
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς 
των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με 
βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες 
τιμές μονάδας σε €/m3.km 
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Σε αστικές περιοχές 
 

- απόσταση < 5 km 0,28 

- απόσταση >5km 0,21 

Εκτός πόλεως 
 

• οδοί καλής βατότητας 
 

- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση >5km 0,19 

• οδοίκακής βατότητας 
 

- απόσταση < 5 km 0,25 

- απόσταση >5km 0,21 

• εργοταξιακές οδοί 
 

- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση >3km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων 

και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου  των άρθρων του 
παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον 
τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως 
καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (NET OIK), 
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με , και αναθεωρείται με βάση 
τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 
αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση  παρατίθεται η τιμή που 

αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 

Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής 

(περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

A.T.: 001  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-12  Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2227  100,00%  

 
      Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή και 
απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους 
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου τμήματος 
της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
· η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 
· η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού  
· ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 
 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε σχέση με την 
οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπαρχόντων 
τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα 
εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την καθαίρεση.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 27,35  [*] (24,2+3,15)  

 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-2  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 1123.Α  100,00%  

 
      Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση 
ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που 
προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με 
οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και 
του πυθμένα τους,  
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών 
εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών 
εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  
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- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες,  
· η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο 
σχηματισμός των αναβαθμών  
· η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για 
απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις. 
· η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων 
και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα 
με τους περιβαλλοντικούς όρους 
· η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση 
και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 
· η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
· η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη ''στρώση έδρασης οδοστρώματος'' μέχρι του 
βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή 
ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' 
ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
· οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
· η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι 
εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, 
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης 
φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών 
σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται 
στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική 
εντολή από την Υπηρεσία.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,80  [*] (0,65+3,15)  

 

A.T.: 003  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-2.1  Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών.   

 
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. 
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Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,60  [*] (1,45+3,15)  

 

A.T.: 004  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-2  Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια 

δίκτυα Ο.Κ.Ω.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6087  100,00%  
 
      Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς 
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι-ζόμενους ή μή, μέσα στο όρυγμα, σε 
οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 ''Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ 
συναντωμένων κατά τις εκσκαφές''. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
· η δαπάνη των μικροϋλικών, 
· η φθορά της ξυλείας,  
· οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 
· η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της εν 
γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.  
 
Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό δικτύων ΟΚΩ 
καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία (όχι 
εργοταξιακή).  
 
Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια ΔΕΗ) 
ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην εκτέλεση 
των εργασιών. 
 
Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 
 
Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Γ-2.1  Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3211.Β  100,00%  

 
      Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου 
τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά'', με 
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη 
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
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· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια. 
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,65  [*] (10,5+3,15)  

 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α 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):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,900      

 

A.T.: 007  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. 22.10.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  
 
      Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως 
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, 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''. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 21,15  [*] (18+3,15)  
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A.T.: 008  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -22.73  Καθαίρεση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, εκσκαφή της έδρασης τους 

και αποξήλωση κρασπεδορείθρων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2236  100,00%  
 
            Kαθαίρεση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων εντός πόλεως και εντός κατοικημένης περιοχής,μετά 
προσοχής, που περιλαμβάνει και το ασβεστοτσιμεντοκονίαματος των πλακών, του τυχόν σκυροδέματος 
άοπλου ή οπλισμένου που χρησιμεύει ως βάση έδρασης της πλακόστρωσης, με χρήση αεροσφυρών και με ή 
χωρίς υποβοήθηση μηχανικού εξοπλισμού, την απαραίτητη εκσκαφή σε οποιαδηποτε βαθος της υποβάσεως 
κάτω από τις πλακοστρώστρωσεις και κάτω από την τυχόν βάσης έδρασης τους, με την βοήθεια μηχανικών 
μέσων η χειρών. Στην τιμή της εργασίας περιλαμβάνεται η φόρτωση επί αυτοκινήτου των πλακών, των τυχόν 
σκυροδεμάτων  και των προιόντων εκσκαφής, και η μεταφορά αυτών σε οποιοαδήποτε απόσταση. Επίσης 
στην τιμή της εργασίας περιλαμβάνεται και η κατάλληλη διαμόρφωση της εκπιφάνειας εκσκαφής με τυχόν 
προσεχτικούς καθαρισμούς και κοπής επιφανειακών ριζών δένδρων οι οποίες έχουν δημιουργήσει 
ρηγματώσεις και ανωμακλίες στην επίπεδη επιφάνεια των υπαρχουσών πλακοστρώσεων. 
Η εργασία κατά την αποξήλωσητων πλακοστρώσεων θα εκτελείται χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή για 
την εξαγωγή ακέραιων πλακών. 
Η εργασία εκσκαφής της βάσης έδρασης των πλακοστρώσεων και της υπόβάσης αντιθέτως θα γίνεται με 
ιδιαίτερη επιμέλεια για να μη θιγεί η ακαραιότητα και λειτουργικότητα συναντωμένων αγωγών Ω.Κ.Ω σε 
λειτουργία, υπαρχόντων φρεατίων η φωταγωγών υπογείωνπου βρίσκονται επί του πεζοδρομίου καθώς τυχόν 
τέτοιες ζημιές θα αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, μετά από 
επίβλεψη των αντιστοίχων υπηρεσιών Ο.Κ.Ω. Η εργασία ανύψωσης η υποβιβασμού φρεατίων πληρώνεται 
ιδιαίτερα. 
Στην τιμή της εργασίας επίσης περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση τυχόν ζημιών των όμορων ιδιοκτησιών 
κατώφλια και μετώπες αυτών, επιχρίσματα κ.λ.π. που μπορεί να προκληθούν κατά τις εργασίσες καθαίρεσης. 
Στην τιμή της εργασίας καθαίρεσης συμπεριλαμβάνεται και η αποξήλωση του κρασπεδόρειθρου με την βάση 
τους από σκυρόδεμα με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κρασπέδων που θα μεταφερθούν σε απόθήκη 
του εργοταξίου του Δήμου μετά από εντολή της Υπηρεσίας Επίβλεψης και με την φορτοεκφόρτωση και 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των υπολοίπων υλικών αποξήλωσης..    
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 009  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.3  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213  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, και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
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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  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 84,00      

 

A.T.: 010  
 
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,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
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01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
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  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 90,00      

 

A.T.: 011  
 
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 
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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.: 012  
 
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      

 

A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 

πλέγματα B500C (S500s)  
 

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 ΕΤΕΠ 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 
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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.: 014  
 
ΟΔΟ ΣΧΕΤ. Β-66.1  Φρεάτιο υδατοσυλλογής τύπου Α   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6326  100,00%  

 
      Φρεάτια υδατοσυλλογής τύπου Α σύμφωνα με τα σχέδια.  Για ένα φρεάτιο υδατοσυλλογής  όπου  
περιλαμβάνονται, η εκσκαφή σε οποιοδήποτε βάθος και έδαφος, η επίχωση με θραυστό αμμοχάλικο, η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, η εκσκαφή κάτω από αγωγούς Κ.Ω., η εξυγίανση του πυθμένα του 
ορύγματος, το άοπλο σκυρόδεμα C12/15, ο πλαστικός σωλήνας  PVC D200  ή άλλης διατομής Σ41 που θα 
απαιτηθεί για τη σύνδεση του φρεατίου υδατοσυλλογής με τον κεντρικό αγωγό, με τον εγκιβωτισμό του, η 
καθαίρεση αόπλου ή οπλισμένου σκυροδέματος, η κοπή ασφαλτοτάπητα, η επιμήκυνση παροχών ύδρευσης, 
η καθαίρεση και ανακατασκευή κρασπεδορείθρου, η μεταφορά σωλήνων, συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων 
(συνδέσεις με σαμάρια από D90/D200-300-400), οι πλαστικοί σωλήνες PVC D90 ή ανάλογου μεγέθους για 
την αποκατάσταση διαβάσεων με τον εγκιβωτισμό τους, η διάνοιξη οπής σε οποιοδήποτε πάχος και επιφάνεια, 
η εκσκαφή που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ασφαλτικών εργασιών, όλα τα υλικά και η εργασία 
κατασκευής, δηλαδή προμήθεια, φθορά   ξυλοτύπων, αξία μικροϋλικών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία 
δεν περιγράφεται στο παρόν και θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών. Δεν 
περιλαμβάνεται  η δαπάνη  της απαιτούμένης χυτοσιδηράς σχάρας που πληρώνεται με το αντίστοιχο άρθρο.   
Τιμή ανά φρεάτιο    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 320,00      

 

A.T.: 015  
 
ΟΔΟ ΣΧΕΤ. Β-66.8  Σύνδεση κατακόρυφων υδρορροών με το δίκτυο όμβριων υδάτων   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2548  70,00%  

 ΥΔΡ 6711.1  100,00%  
 
      Η σύνδεση κατακόρυφων υδρορροών με το δίκτυο όμβριων υδάτων περιλαμβάνει: 
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α) την κατασκευή φρεατίου στην οικοδομική γραμμή για τον έλεγχο της κατακόρυφης υδρορόης διαστάσεων 
20Χ20Χ20εκ. ή 30Χ30Χ20 εκ. μετά της προμήθειας του σιδηρού καλύμματος του, δηλαδή εκσκαφή σε 
οποιοδήποτε έδαφος, εξαγωγή αποκόμιση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων 
εκσκαφών, διάστρωση του πυθμένα με σκυρόδεμα 200Κgr τσιμέντου πάχους 5-10εκ. δόμηση πλευρικών 
επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος των 400 Κgr τσιμέντου,  επίχριση 
με πεταχτό τσιμεντοκονίαμα των 600 Kgr τσιμέντου των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου και εν γένει κάθε 
έντεχνη εργασία και υλικό για την πλήρη κατασκευή και σύνδεση με υπάρχουσα υδρορροή. 
β)  την δαπάνη προμήθειας και εργασίας τοποθέτησης (και αν χρειαστούν μικροεκσκαφές) και σύνδεσης του 
απαιτούμενου πλαστικού σωλήνα PVC ορθογωνικής διατομής 6Χ10 εκ. ή  ή κυκλικής διατομής D90 6ΑΤ ή 
αναλόγου διατομής (ο πλαστικός σωλήνας πληρώνεται ξεχωριστά) της υπο σύνδεσης υδροροής του κτιρίου 
από το παραπάνω φρεάτιο ελέγχου μέχρι και το πρωτέυων ή δευτερεύων δίκτυο ή το φρεάτιο υδροσυλλογής 
του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Περιλαμβάνονται στην τιμή όλα τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια 
(γωνίες , στηρίγματα, μούφες, σέλες, σαμάρια κ.λ.π) συνδέσεως και στερεώσεως και μικροϋλικά υλικά καθώς 
και τυχόν εργασία διάνοιξης οπής σε υπάρχον φρεάτιο υδροσυλλογής από σκυρόδεμα.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 110,00      

 

A.T.: 016  
 
ΥΔΡ ΣΧΕΤ. 
011.2.4.1  

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από 
ελατό χυτοσίδηρο.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6752  100,00%  

 
      Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα 
με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η ακριβής 
ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών (αντικατάσταση 
εσχαρών). 
 
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες  βαρών του 
κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και 
λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 
 
 
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron), της 
προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας  τουλάχιστον C  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 08-07-01-04  ''Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο''.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

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

 

A.T.: 017  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 11.1.2  Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6752  100,00%  
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      Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που 
προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης 
αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο 
εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.   
 
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση 
με ζύγιση) 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της φέρουσας 
ικανότητας.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

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

 

A.T.: 018  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.13.1.4  

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου D90 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6620.1  100,00%  

 
      Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 ''Δίκτυα υπό πίεση 
από σωλήνες PVC-U''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών 
τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
(για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 
 
β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και ειδικών 
τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η Υπηρεσία, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 ''Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων''  
 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με υφιστάμενο δίκτυο, 
δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και 
ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου. 
 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής 
πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική 
λειτουργία:    

( 1 m )  Μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,80      
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A.T.: 019  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.13.1.8  

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6620.4  100,00%  

 
      Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 ''Δίκτυα υπό πίεση 
από σωλήνες PVC-U''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών 
τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
(για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 
 
β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και ειδικών 
τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η Υπηρεσία, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 ''Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων''  
 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με υφιστάμενο δίκτυο, 
δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και 
ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου. 
 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής 
πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική 
λειτουργία:    

( 1 m )  Μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,70      

 

A.T.: 020  
 
ΥΔΡ ΣΧΕΤ. -Β1.6.1  Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή 

κατασκευαζόμενο δίκτυο ομβρίων   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6744  100,00%  
 
      Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο δίκτυο ομβρίων 
από σωλήνα PVC ή προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως διατομής αγωγού 
δικτύου). Για σύνδεση περαιωμένη όπως παραπάνω  συμπεριλαμβανομένων των πάσης φυσεως μικροϋλικών 
ο εξοπλισμός, τα μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 120,00      
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A.T.: 021  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
3.10.2.1  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6081.1  100,00%  

 
      Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των 
εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική 
υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ''Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων''.  
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά 
με αρμοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται 
άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), η 
μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι 
δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους 
πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη 
εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της 
διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος 
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, 
ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,45  [*] (7,3+3,15)  

 

A.T.: 022  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 3.12  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6087  100,00%  

 
      Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από δίκτυα 
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά 
μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.  
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Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της διατομής 
του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα 
του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον 
παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.  
 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή 
υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.    

( 1 m )  Μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 15,00      

 

A.T.: 023  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 5.5.2  Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6068  100,00%  
 
      Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, 
σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές 
διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού 
λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), 
η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του 
νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, 
ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' 
ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος 
που καθορίζονται στην μελέτη.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,15  [*] (11+3,15)  

 

A.T.: 024  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 5.7  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6069  100,00%  
 
      Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, σύμφωνα 
με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
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γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι 
ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην 
σωληνογραμμή. 
 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 
γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,15  [*] (11+3,15)  

 

A.T.: 025  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-7.3.14.2  Επιστρώσεις δαπέδων με πλακες εκ μαρμάρου, τύπου Δεματίου ή 

Μολοσσών 30 Χ 60 Χ 4 εκ   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7313  100,00%  
 
                  Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες οι οποίες θα είναι ''καμμένες''  και παλαιάς κοπής ''ΤΥΠΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕ'' διαστάσεων, 30 Χ 60 εκ., πάχους 4εκ. Θα τοποθετούνται επί υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος 
των 450 χλγ. τσιμέντου πάχους 3-5 εκ. με προσθήκη κόλλας για μάρμαρα εξωτερικού χώρου και σε αναλογία 
και σε αναλογία 1:1 κόλλας και τσιμέντου. Οι αρμοί θα έχουν πάχος 1 εκ., θα καθαρίζονται από το ανωτέρω 
κονίαμα και θα γίνεται πλήρες αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα των 600χλγ. τσιμέντου με λεπτόκκοκκο καθαρή 
άμμο, μετά στεγανοποιητικού μάζας και κόλλας που συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 
    Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, προμήθεια υλικών και μικρουλικών επιτόπου 
του έργου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.     
  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 82,00      

 

A.T.: 026  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-73.14.1  Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες εκ μαρμάρου, τύπου Δεματίου ή 

Μολοσσών  30 Χ 30 X4    
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7313  100,00%  
 
                  Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες οι οποίες θα είναι ''καμμένες''  και παλαιάς κοπής ''ΤΥΠΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕ'' διαστάσεων, 30 Χ 30 εκ., πάχους 4εκ. Θα τοποθετούνται επί υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος 
των 450 χλγ. τσιμέντου πάχους 3-5 εκ. με προσθήκη κόλλας για μάρμαρα εξωτερικού χώρου και σε αναλογία 
και σε αναλογία 1:1 κόλλας και τσιμέντου. Οι αρμοί θα έχουν πάχος 1 εκ., θα καθαρίζονται από το ανωτέρω 
κονίαμα και θα γίνεται πλήρες αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα των 600χλγ. τσιμέντου με λεπτόκκοκκο καθαρή 
άμμο, μετά στεγανοποιητικού μάζας και κόλλας που συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 
    Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, προμήθεια υλικών και μικρουλικών επιτόπου 
του έργου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.     
  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 83,00      
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A.T.: 027  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-78.96.1  Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους εκ μαρμάρου, τύπου Δεματίου ή 

Μολοσσών 15χ15χ5    
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7313  100,00%  
 
            Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους οι οποίοι θα είναι ''καμμένοι'' και παλιάς κοπής ''ΤΥΠΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕ'' διαστάσεων πλάτους 5εκ., μήκους από 15 εως 30 εκ., πάχους 5 εκ., θα τοποθετούνται αραδωτοί επι 
υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος των 450 χλγ. τσιμέντου πάχους 3-5 εκ. με προσθήκη κόλλας για μάρμαρα 
εξωτερικού χώρου και σε αναλογία 1:1 κόλλας και τσιμέντου. Οι αρμοί θα έχουν πάχος 1 εκ., θα καθαρίζονται 
απο το ανωτέρω κονίαμα και στη συνέχεια θα γίνεται πλήρες αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα των 600 χλγ. 
τσιμέντου με λεπτόκκοκκο καθαρή άμμο, μετά στεγανοποιητικού μάζας και κόλλας που συμπεριλαμβάνονται 
στην τιμή. 
     Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, προμήθεια υλικών και μικρουλικών επιτόπου 
του έργου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.    
  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 028  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -78.96.1  Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους εκ μαρμάρου, τύπου Δεματίου ή 

Μολοσσών (γκαλτερίμι 5Χ15-30Χ5)    
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7313  100,00%  
 
            Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους οι οποίοι θα είναι ''καμμένοι'' και παλιάς κοπής ''ΤΥΠΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕ'' διαστάσεων πλάτους 5εκ., μήκους από 15 εως 30 εκ., πάχους 5 εκ., θα τοποθετούνται αραδωτοί επι 
υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος των 450 χλγ. τσιμέντου πάχους 3-5 εκ. με προσθήκη κόλλας για μάρμαρα 
εξωτερικού χώρου και σε αναλογία 1:1 κόλλας και τσιμέντου. Οι αρμοί θα έχουν πάχος 1 εκ., θα καθαρίζονται 
απο το ανωτέρω κονίαμα και στη συνέχεια θα γίνεται πλήρες αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα των 600 χλγ. 
τσιμέντου με λεπτόκκοκκο καθαρή άμμο, μετά στεγανοποιητικού μάζας και κόλλας που συμπεριλαμβάνονται 
στην τιμή. 
     Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, προμήθεια υλικών και μικρουλικών επιτόπου 
του έργου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.    
  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 87,00      

 

A.T.: 029  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-73.12.1  Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες.    

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7312  100,00%  

 
      Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες τύπου ελευθερουπόλεως , πλευρών 50Χ50 και πάχους 
πλάκας άνω των 3 εκ., , πλάκες, με υπόστρωμα από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 Kgr τσιμέντου 
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πάχους 3 εκ., και με αρμούς το πολύ 1 εκ. αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 Kgr τσιμέντου, με 
τα υλικά επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 20,00      

 

A.T.: 030  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-73.16.3  Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων πλατειών κ.λ.π.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2922  100,00%  

 
      Για την πλήρη πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ., 
ανεξαρτήτως σχεδίου, με αντιολισθηρές τσιμεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι) από τσιμέντο 
χρώματος γκρι (απομίμηση πέτρας από πυριτικά πετρώματα), διαστάσεων τσιμεντοπλακών 0,40 Χ 0,40 μ. ή 
οποιουδήποτε άλλου σχήματος λόγω κοπής για προσαρμογή ή αλλαγή κλίσης (ράμπες), πάχους από 3,50 εκ. 
έως 5 εκ. και άνω στρώσης πάχους από 1,75 εκ. έως 2.50 εκ., οι οποίες θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές 
του τ. Υ.Δ.Ε. (Π.Τ.Π. Δ.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ) και οι οποίες θα συγκολλούνται με κονίαμα 
σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 87 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των αντιολισθηρών 
τσιμεντένιων πλακών, των υλικών στερέωσης, αρμολόγησης κλπ και όλων των απαιτουμένων υλικών, η 
δαπάνη τοποθέτησης των τσιμεντοπλακών, η δαπάνη ασβεστοτσιμεντοκονιάματος έδρασης πάχους 2,5 έως 
3,0 εκ. αποτελούμενο από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 χγρ τσιμέντου ανά μ3, η 
δαπάνη αρμολόγησης με τσιμεντομαρμαροκονία χρώματος γκρι από εγχώριο τσιμέντο αναλογίας 650 χγρ 
τσιμέντου ανά μ3 μαρμαροκονίας, η δαπάνη καθαρισμού των αρμών και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και 
εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.  
 
(1m2) Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 15,00      

 

A.T.: 031  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-
73.16.1.1  

Επιστρώσεις δαπέδων δια πλακών εκ μαρμάρου τύπου Δεματίου ή 
Μολλοσών με γλυφές ΑμεΑ διαστάσεων 30Χ30Χ4 εκ.    

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7313  100,00%  

 
                Επιστρώσεις δια πλακών εκ μαρμάρου τύπου Δεματίου ή Μολλοσών με γλυφές ΑμεΑ σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς για τη χάραξη αυτών, διαστάσεων 30x30x4 εκ.  
Οι πλάκες που θα χρησιμοποιηθούν για όδευση τυφλών στους πεζοδρόμους και θα είναι ριγέ με πλατιές και 
αραιές ρίγες (σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τη χάραξη αυτών) και τοποθετούνται με τις ρίγες 
παράλληλα στον άξονα κίνησης. Θα τοποθετούνται επί υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος και σε αναλογία 
1:1 κόλλας πλακιδίου και τσιμέντου. Οι πλάγιοι αρμοί θα έχουν πάχος 1 εκ θα καθαρίζονται από το ανωτέρω 
κονίαμα και θα γίνεται πλήρες αρμολόγημα με τσιμετοκονίαμα των 600χλγ. τσιμέντου με λεπτόκκοκη καθαρή 
άμμο, μετα στεγαονοποιητικού μάζας και κόλλας που περιλαμβάνονται στην τιμή. Όπου απαιτείται ιδιαίτερη 
αντοχή (οδοί ήπιας κυκλοφορίας) ο αρμός θα είναι εξ ολοκλήρου από ειδικό τσιμεντοειδές κονίαμα το οποίο 
περιγράφεται σε άλλο άρθρο και πληρώνεται πρόσθετα. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, προμήθεια υλικών και μικρουλικών επιτόπου του 
έργου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) Τεμάχιο    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 13,30      

 

A.T.: 032  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-73.16.1  Επιστρώσεις δαπέδων δια πλακών τσιμέντου διαστάσεων με γλυφές 

ΑμεΑ διαστάσεων 30Χ30Χ4 εκ.    
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2922  100,00%  
 
                Επιστρώσεις δια πλακών τσιμέντου διαστάσεων 30x30x4 εκ. 
Οι πλάκες που θα χρησιμοποιηθούν για όδευση τυφλών στους πεζοδρόμους θα είναι τεσσάρων τύπων: 
Τύπος Α: Είναι πλάκες κατεύθυνσης ριγέ με πλατιές και αραιές ρίγες που τοποθετούνται με τις ρίγες 
παράλληλα στον άξονα κίνησης. Χρώμα γκρίζο 
Τύπος Β: «Κίνδυνος», είναι φολιδωτές με έντονες φολίδες τοποθετημένες σε τετράγωνο κάναβο διαγώνια προς 
την κίνηση των πεζών χρώμα κίτρινο. Τοποθετούνται υποχρεωτικά στην αρχή και το τέλος κεκλιμένων 
επιπέδων καθ’όλο το πλάτος και σε απόσταση 30 εκ. από τη συμβολή της ράμπας με το οριζόντιο επίπεδο. 
Ειδικά στις ράμπες πεζοδρομίων, τοποθετούνται μόνο στην .......... των ραμπών στην πλευρά προς το 
οδόστρωμα σε επαφή με το υποβαθμισμένο κράσπεδο καθ΄όλο το πλάτος των αντίστοιχων διαβάσεων. 
Τύπος Γ: Αλλαγή κατεύθυνσης , τοποθετούνται στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης των πλακών τύπου Α 
Είναι φολιδωτές με πυκνότερες και λιγότερο έντονες φολίδες, τοποθετημένες σε τετράγωνο κάναβο με διάταξη 
παράλληλα προς την κίνηση. Χρώμα γκρίζο. 
Τύπου Δ: Εξυπηρέτηση , τοποθετούνται για να οδηγήσουν σε σημεία εξυπηρέτησης (είσοδοι κρασπέδων – 
δημόσια κτίρια – τηλεφ. Θάλαμοι – παγκάκια) Είναι ριγέ με στενές και πυκνές ρίγες χρώμα γκρίζο Βλέπε σχέδιο    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 5,00      

 

A.T.: 033  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-74.31  Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού μαρμάρου (λίθου κοτρώνι)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7551  100,00%  

 
      Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μέτρου μήκους (1μ.μ.) λίθινων κρασπέδων εκ σκληρού μαρμάρου 
(λίθου κοτρώνι) περιοχής Ιωαννίνων καθαράς διατομής 16Χ30 cm, διατομής 0,045 μέχρι 0,06 μ2 άνευ της 
δαπάνης κατασκευής της βάσεως εδράσεως και του ρείθρου, η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως, αλλά μετά της 
δαπάνης λάξευσης, μόρφωσης των επιφανειών, του χτενίσματος της άνω επιφάνειας προκειμένου αυτή να 
γίνει αντιολησθητική, της κοπής της εξωτερικής ακμής διαστάσεων 1cm X 1cm, της προετοιμασίας της άνω 
επιφάνειας της βάσεως εδράσεως των κρασπέδων. Τα τεμάχια των λίθινων κρασπέδεων δεν θα πρέπει να 
είναι μικρότερα των 70 εκ. όταν τοποθετούνται σε ευθεία, με υπόστρωμα τσιμεντοκονιάματος των 350 Κgr 
τσιμέντου καθώς και για την στήριξη των κρασπέδων, της αρμολόγησης δια τσιμεντοκονιάματος των 600Κgr, 
των απαιτούμενων ξυλοτύπων και της λείανσης της επιφάνειας του ρείθρου οποιουδήποτε πλάτους. Χωρίς 
ιδιαίτερη πρόσθετη τιμή πληρώνεται η προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδων μικρότερων διαστάσεων 
(μήκος) για την δημιουργία κυκλικής μορφής κρασπεδορείθρου όπου και ο αρμός μεταξύ αυτών να παραμένει 
στην ίδια διάσταση (πλάτος αρμού) με τα υπόλοιπα ευθύγραμμα τμήματα.    

( 1 m )  Μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      
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A.T.: 034  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -78.96.5  Πρόσθετη τιμή αρμολογήματος για επιστρώσεις επιφανειών 

κυκλοφορίας οχημάτων    
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7313  100,00%  
 
            Πρόσθετη τιμή αρμολογήματος λόγω της προμήθειας και της εργασίας ανάμιξης και εφαρμογής 
πρόσθετου υλικού αρμολόγησης τύπου PCI Pavifix CEM σε αναλογία 13 Kgr/ m2 όταν ο αρμός της 
επιστρωσης είναι πλάτους 1 εκ. και βάθους 3-4 εκ.. Το πρόσμικτο αυτό υλικό θα είναι ένα τροποποιημένο 
τσιμεντοειδές  που θα πρέπει να έχει υψηλές αντοχές στα μηχανικά φορτία, υψηλές αντιστάσεις στην 
διάβρωση, ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στον παγετό και θα πρέπει να είναι υδατοστεγανό. Θα εφαρμόζεται μόνο 
σε επιφάνειες επιστρώσεων όπου θα επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων, έπειτα από συνενόηση με την 
Υπηρεσία επίβλεψης.  
      
 Τιμή ανά κιλό υλικού (kgr)    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 2,00      

 

A.T.: 035  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. 46.17  Αποκατάσταση διαβάσεων ΟΤΕ, ΔΕΗ, κ.λ.π.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΑΤΕΟ 2548  100,00%  

 
      Για  ένα μέτρο (αξονικό  μήκος)  προμήθειας  και τοποθέτησης σωλήνων πλαστικών PVC Φ110 για την 
αποκατάσταση διαβάσεων ΟΤΕ, ΔΕΗ. 
Στο άρθρο περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  προσέγγιση,  τοποθέτηση των σωλήνων  καθώς και κάθε  άλλη  
εργασία που απαιτείται  για την έντεχνη αποκατάσταση της διάβασης. Ο εγκιβωτισμός των  σωλήνων με 
σκυρόδεμα C12/15,  πληρώνεται σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνα.    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,20      

 

A.T.: 036  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-10.1  Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 

40 mm (1 ½ ‘’).  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2653  100,00%  
 
      Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 
½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-
04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την στερέωση της 
πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την 
διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου 
έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται) 
· η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm 
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· η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η 
πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 
 
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’).    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 28,40      

 

A.T.: 037  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-9.3  Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες 

ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6541  100,00%  
 
      Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό 
υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 
 
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,  
· η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 
· και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της. 
 
Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 
 
α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,60 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,40 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,45 m 
ε. κυκλικές  διαμέτρου 0,45 m    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 31,50      

 

A.T.: 038  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -46.16  Ανύψωση ή υποβιβασμός φρεατίου ύδρευσης, αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ 

κ.λ.π.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΑΤΕΟ 2548  100,00%  
 
      Δια την ανύψωση ή υποβιβασμό ενός Μ2 καλύμματος στομίου φρεατίου ύδρευσης , αποχέτευσης , ΔΕΗ , 
ΟΤΕ κ.λ.π. Για την προσαρμογή της στέψεως αυτού εις νέα υψομετρική θέση του πεζοδρομίου και του 
οδοστρώματος ήτοι δια την αφαίρεση του καλύμματος και του πλαισίου, την αποσύνδεση των τοιχείων ( 
σκυρόδεμα η πλινθοδομή ) όπου δει την ενδεχόμενη κατασκευή και νέων τοιχείων μέχρι της στάθμης του νέου 
στομίου ως και την πλήρη τοποθέτηση του καλύμματος εις την οριστική θέση, καθώς και πάσαν απαιτουμένη 
ετέρα δαπάνη, μη ρητώς κατονομαζομένη, δια την πλήρη και συμφώνως προς τα σχέδια της Υπηρεσίας 
έντεχνο εκτέλεση της εργασίας    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 140,00      
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A.T.: 039  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -61.25.2  Κάδος απορριμάτων    

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  

 
      Προμήθεια και εργασία κάδου απποριμάτων χωρητικότητας 50 - 60 λίτρων, ύψους 70 - 85 εκ, πλάτους 35 
- 40 εκ, βάθους 25-30 εκ, με υλικό σώματος από χυτό αλουμίνιο και υλικό βάσης χαλυβδοέλασμα, σύμφωνα 
με τα σχέδια της μελέτης και τις φωτογραφίες που επισυνάπτονται στα τεύχη δημοπράτησης, ή ισοδύναμο 
αυτού. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση.    
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 350,00      

 

A.T.: 040  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -61.25.4  Εμπόδιο, από μορφοσίδηρο CHS114.3 /3mm,    

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6410  100,00%  

 
         Εμπόδιο από μορφοσίδηρο κυλινδρικής διατομής CHS114.3 ή αντίστοιχης διάστασης, πάχους 
κατ’ελαχιστον 3mm, συνολικού ύψους τοποθετημένου 80 εκ με βάθος έμπηξης τουλάχιστον 30εκ. Η έμπηξη 
θα πραγματοποιείται μετά από αδιατάρακτη τομή του δαπέδου με χρήση ποτηροτρύπανου σε πλάτος όχι 
μεγαλύτερο των 150mm και βάθος κατάλληλο για την έντεχνη τοποθέτηση του εμποδίου    Το εμπόδιο θα έχει 
συγκολλημένη στην άνω τομή του καπάκι από λάμα που εφαρμόζει απολύτως στην διάμετρο του σωλήνα με 
πλήρη λείανση χωρίς γρέζα και στην κορυφή του θα συγκολλείται μεταλλική σφαίρα ή ωοειδές διαμέτρου 10εκ. 
Το εμπόδιο θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένο με δύο στρώσεις primer και δύο στρώσεις χρώμα αλκυδικής 
βάσεις απόχρωσης RAL 9007, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και στήριξη σε πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

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

 

A.T.: 041  
 
ΝΕΟ 060.10.40.8  Σύνολο επίτοιχου φωτιστικού σώματος  φωτεινών πηγών  τεχνολογίας 

διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 23W και βραχίονα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
            Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη 
εγκατάσταση επίτοιχου βραχίονα  με φωτιστικό σώμα φωτεινών πηγών  τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), ισχύος μέχρι 23W, σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού (παράγραφος 1 σχέδιο 1), 
την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια, την φωτοτεχνική μελέτη  και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
 
• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και σε βάθος τουλάχιστον 70cm καθώς και η επανεπίχωση 
τους. 
• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE διαμέτρου DN 90mm, 
κατά ΕΛΟΤ EN 61386 ''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 
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• 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 διαστάσεων Π Χ Μ: 40*40cm και βάθους 60cm  με 
το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. 
• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης (διατομής 25mm²) του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του 
προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
• Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια (ΝΥΥ 5Χ4mm²) τροφοδοσίας του ακροκιβωτίου. 
• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου ΝΥΜ διατομής 5Χ1,5 mm², 
συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, από το ακροκιβώτιο του που 
βρίσκετε στο φρεάτιο του υπόψη φωτιστικού σώματος  μέχρι το φωτιστικό σώμα. 
• το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού μονό ή πολλαπλό, στεγανό (με κατάλληλο τζελ στεγανοποίησης) 
τοποθετημένο και συνδεδεμένο στο φρεάτιο επίσκεψης κάτω από το φωτιστικό σώμα ή στην τοιχοποιία.   
• Τον γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1΄΄ “πράσινη ετικέτα” από το φρεάτιο του υπόψη φωτιστικού 
σώματος  μέχρι το φωτιστικό σώμα. 
• όλα τα υλικά και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στον βραχίονα και του 
βραχίονα στον τοίχο. 
• 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 του σχετικού φρεατίου του 
βραχίονα, η δαπάνη τοποθέτησης, οριζοντίωσης και σύνδεσης των βραχιόνων και των φωτιστικών σωμάτων 
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 για ένα τεμάχιο επίτοιχου φωτιστικού σώματος  φωτεινών πηγών  τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), ισχύος μέχρι 23W και βραχίονα.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1400,00      

 

A.T.: 042  
 
ΝΕΟ 060.10.40.1  Σύνολο επίτοιχου φωτιστικού σώματος  φωτεινών πηγών  τεχνολογίας 

διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 20W και βραχίονα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη 
εγκατάσταση επίτοιχου βραχίονα  με φωτιστικό σώμα φωτεινών πηγών  τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), ισχύος μέχρι 20W, σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού (παράγραφος 1 σχέδιο 1), 
την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια, την φωτοτεχνική μελέτη  και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
 
• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και σε βάθος τουλάχιστον 70cm καθώς και η επανεπίχωση 
τους. 
• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE διαμέτρου DN 90mm, 
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 διαστάσεων Π Χ Μ: 40*40cm και βάθους 60cm  με 
το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. 
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• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης (διατομής 25mm²) του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του 
προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
• Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια (ΝΥΥ 5Χ4mm²) τροφοδοσίας του ακροκιβωτίου. 
• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου ΝΥΜ διατομής 5Χ1,5 mm², 
συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, από το ακροκιβώτιο του που 
βρίσκετε στο φρεάτιο του υπόψη φωτιστικού σώματος  μέχρι το φωτιστικό σώμα. 
• το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού μονό ή πολλαπλό, στεγανό (με κατάλληλο τζελ στεγανοποίησης) 
τοποθετημένο και συνδεδεμένο στο φρεάτιο επίσκεψης κάτω από το φωτιστικό σώμα ή στην τοιχοποιία.   
• Τον γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1΄΄ “πράσινη ετικέτα” από το φρεάτιο του υπόψη φωτιστικού 
σώματος  μέχρι το φωτιστικό σώμα. 
• όλα τα υλικά και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στον βραχίονα και του 
βραχίονα στον τοίχο. 
• 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 του σχετικού φρεατίου του 
βραχίονα, η δαπάνη τοποθέτησης, οριζοντίωσης και σύνδεσης των βραχιόνων και των φωτιστικών σωμάτων 
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 για ένα τεμάχιο επίτοιχου φωτιστικού σώματος  φωτεινών πηγών  τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), ισχύος μέχρι 20W και βραχίονα.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1300,00      

 

A.T.: 043  
 
ΝΕΟ 060.10.1.4  Σύνολο ιστού 4 μέτρων και φωτιστικού σώματος φωτεινών πηγών  

τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 55W.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
            Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη 
εγκατάσταση ενός συνόλου ιστού 4 μέτρων και φωτιστικού σώματος φωτεινών πηγών  τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 55W, σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού 
(παράγραφος 1 σχέδιο 1), την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια, την φωτοτεχνική μελέτη  και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
 
• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και σε βάθος τουλάχιστον 70cm καθώς και η επανεπίχωση 
τους. 
• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE διαμέτρου DN 90mm, 
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 διαστάσεων Π Χ Μ: 40*40cm και βάθους 60cm  με 
το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. 
• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης (διατομής 25mm²) του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του 
προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
• Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια (ΝΥΥ 5Χ4mm²) τροφοδοσίας του ακροκιβωτίου του 
ιστού. 
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• τα καλώδια τροφοδότησης ΝΥΜ διατομής 5Χ1,5 mm² από το ακροκιβώτιο του ιστού ως το φωτιστικό 
σώμα,  
• το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού μονό ή πολλαπλό, τοποθετημένο και συνδεδεμένο στον ιστό.   
• όλα τα υλικά και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στον ιστό  
• Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
• Όλα τα υλικά και η εργασία για την  επί τόπου κατασκευή της βάσης στήριξης του ιστού από οπλισμένο 
σκυρόδεμα (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες του προμηθευτή),  διαμορφωμένης 
σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ).  
• H ανέγερση και στερέωση του ιστού, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού  
 
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 του σχετικού φρεατίου του 
βραχίονα,  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 για ένα τεμάχιο συνόλου ιστού 4 μέτρων και φωτιστικού σώματος φωτεινών πηγών  τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 55W.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 3300,00      

 

A.T.: 044  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.80.2  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - 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 
· 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 
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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.: 045  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.80.1  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - 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 
ΕΤΕΠ 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      

 

A.T.: 046  
 
ΝΕΟ 060.20.80.1α  Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού σώματος   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός ασύρματου ελεγκτή, εντός  
φωτιστικού σώματος ή επίτοιχα σε χυτοπρεσαριστό κουτί αλουμινίου ΙΡ 67 ανάλογα με τη θέση του 
προηγούμενου και του επόμενου ελέγκτή (εξασφάλιση οπτικής επαφής) και σε κάθς περίπτωση σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές και την Τεχνική Έκθεση. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ασύρματος ελεγκής, το 
χυτοπρεσαριστό κουτί αλουμινίου ΙΡ 67, τα καλώδια σύνδεσης με το driver του επόμενου φωτιστικού και 
οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την ολοκήρωση του ασύρματου δικτύου 
Τιμή ανά σημείο ασύρματου ελεγκτή φωτιστικού σώματος, ως εξής:    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 200,00      

 

A.T.: 047  
 
ΝΕΟ 060.20.80.1β  Κόμβος επικοινωνίας (Gateway) Συστήματος Τηλεδιαχείρισης   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός ασύρματου κεντρικού 
κόμβου επικοινωνίας (Gateway), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την Τεχνική Έκθεση. 
Τιμή για έναν ασύρματο κεντρικό κόμβο επικοινωνίας (Gateway), ως εξής:    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 2600,00      

 

A.T.: 048  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.85.1  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - 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.: 049  
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ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.12  

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης 
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.: 050  
 
ΝΕΟ 060.10.41.11  Καλώδιο τύπου E1VV-U,-R,-S(NYY), ονομ. τάσης 600/1000V με μόνωση 

από μανδύα PVC, διατομής 5Χ6mm2.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε 
φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) και σύνδεσης των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) 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  διατομής 5Χ6mm2    

( 1 m )  Μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,60      

 

A.T.: 051  
 
ΝΕΟ 060.10.41.12  Καλώδιο τύπου E1VV-U,-R,-S(NYY), ονομ. τάσης 600/1000V με μόνωση 

από μανδύα PVC, διατομής 5Χ4mm2.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε 
φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) και σύνδεσης των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της 
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εγκαταστάσεως) 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  διατομής 5Χ4mm2    

( 1 m )  Μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,50      

 

A.T.: 052  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.85.2  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 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): ΕΚΑΤΟ     
 (Αριθμητικώς): 100,00      

 

A.T.: 053  
 
ΝΕΟ 060.20.40.3  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ονομαστικής διαμέτρου 4’’   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις τεχνικών με 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως 
L (πράσινη ετικέτα), ονομαστικής διαμέτρου (DN100) (σπείρωμα 4’’) και πάχους τοιχώματος 4 χτ.  
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. Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής:    

( 1 m )  Μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 27,00      
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A.T.: 054  
 
ΝΕΟ 9537  Σωλήνας PE µε εικοσιτέσσερις (24) μικροσωλήνες   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
            Για την προμήθεια, προσκόμιση τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός μέτρου 
σωλήνα (καλωδίου-συστοιχίας οπτικών ινών) με λεπτό ισχυρό περίβλημα PE απευθείας ενταφιασμού (DB), 
που θα φέρει στο εσωτερικό του συστοιχία  24 µικροσωλήνων (εξωτερικής διαμέτρου  7mm και εσωτερικής 
διαμέτρου 3,5 mm ο καθένας και ένα εσωτερικό ισχυρό μικροσωλήνα 14/10mm στο κέντρο του).  Για  τις  
τελικές  συνδέσεις  µε   χρήστες. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση 
της προειδοποιητικής ταινίας σήμανσης  του δικτύου οπτικών ινών. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται το 
αναλογούν ποσοστό για:  
• το πλήθος των ειδικών τεμαχίων (τάπες και κονέκτορες απαιτούμενων διαστάσεων) που θα 
χρειαστούν για την υλοποίηση του εν λόγω δικτύου (τάπα 7/18.1mm και κονέκτορες διαστάσεων 18/3.5) καθώς 
και  
• η πλήρη εργασία σύνδεσης μέχρι 24 μικροσωλήνων με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά σύνδεσης, σε 
φρεάτιο διακλάδωσης του δικτύου οπτικών ινών, 
 
κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια που συνοδεύουν 
την μελέτη.    

( 1 m )  Μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 9,00      

 

A.T.: 055  
 
                                                                                                                                                                 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε 

έδαφος γαιώδες  
 

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 γαιώδες  

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 18,89      

 

A.T.: 056  
 
ΝΕΟ 806.6.1  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων οπτικών ινών διαστάσεων 20cm X 20cm 

και βάθος έως 0,50 m.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2548  100,00%  
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      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων οπτικών ινών διαστάσεων 20cm X 20cm και βάθους έως 0,50 m, δηλαδή: 
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση 
πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου,  
επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη  
της  εργασίας για το σχίσιμο του σωλήνα του δευτερεύοντος δικτύου υποδομής οπτικών ινών, την αποκάλυψη 
του μικροσωλήνα, της όδευσης αυτού μέχρι το φρεάτιο σε κατάλληλα διαμορφωμένο έδαφος καθώς και την 
τάπα του μικροσωλήνα εντός του φρεατίου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου οπτικών ινών.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 48,00      

 

A.T.: 057  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.11  

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE). 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 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): ΕΞΗ KAI ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 6,40      

 

A.T.: 058  
 
ΝΕΟ 064.1.3  Κατασκευή και τοποθέτηση πλαισίου από γαλβανισμένες εν θερμώ                

λάμες για την προστασία πίλλαρ οδοφωτισμού   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6402  100,00%  
 
      Κατασκευή και τοποθέτηση πλαισίου, για την προστασία πίλλαρ οδοφωτισμού, από ορθογωνικές λάμες 
(σχάρες). Το όλο πλαίσιο θα αποτελείται από  πέντε έδρες τοποθετημένες σε μεταλλικό τελάρο και πλήρωση 
των διάκενων με μεταλλική σχάρα κατασκευασμένη από λάμες δομικού χάλυβα και πάχους 2mm σε διάταξη 
ορθογωνίου καρέ (γαλβανισμένο και ηλεκτροστατικά βαμμένο σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας). 
Οι εσχάρες θα είναι ηλεκτροπρεσσαριστές διαστάσεων 25Χ2mm και θα σχηματίζουν βρογχίδα 66Χ132mm. Οι 
διαστάσεις του πλαισίου θα είναι περίπου 1700Χ1500mm (κατάλληλες ώστε να καλύπτεται το πίλλαρ 
οδοφωτισμού) 
Η μία από τις πέντε έδρες θα φέρει κλειδαριά και μεντεσέδες σε όμορο τελάρο που θα λειτουργεί ως πόρτα και 
θα επιτρέπει την πρόσβαση και τον έλεγχο του πίλλαρ. 



Διαμορφώσεις – Πεζοδρομήσεις στην Περιοχή Σιαράβα                             Σελίδα 67 από 115 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται μεταφορά του πλαισίου καθώς και όλα τα ειδικά τεμάχια, υλικά στερέωσης 
τοποθέτησης και συγκόλλησης.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 600,00      

 

 
  



Διαμορφώσεις – Πεζοδρομήσεις στην Περιοχή Σιαράβα                             Σελίδα 68 από 115 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

A.T.: 001  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-12  Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.   

 
      Πραγματοποιείται καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος σε οδούς με ανάλογο οδόστρωμα και 
κατασκευές τοιχίων και τοίχων ως εξής: 
 

α/α ΟΔΟΣ ΟΓΚΟΣ 

  m3 

1 Κ.Ράπτη 16,00 

2 Πάροδος Αετοράχης (Ναυτάκια) 
 

5,50 

3 Πάροδος Αετοράχης (Φούρνος) 
 

4,50 

4 Πλάτωμα Ναυτάκια 
 

1,50 

5 Πλάτωμα Φούρνος 
 

1,50 

6 Πλάτωμα Εν Ιωαννίνοις 
 

1,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 30,00 
 

κυβικό μέτρο (m³).    
 

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

 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-2  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.   

 
      Γενικές εκσκαφές σε μέσο βάθος 40 εκ, στην επιφάνεια που καλύπτει η άσφαλτος, εκτός της επιφάνειας 
των πεζοδρομίων που προμετρώνται με ξεχωριστό άρθρο (Α.Τ. 008) ως εξής:   
 
 

α/α ΟΔΟΣ ΜΗΚΟΣ ΕΠΙΦΑΝ. 
Πεζο-

δρόμια 
Ασφαλτοτάπητες 

Εκσκαφές 
δρόμου 

(Επιφάνει-
αX0,40μ) 

  m m2 m2 m2 m3 m3 

1 Κ.Ράπτη 60,00 241,00 241,00 0,00 0,00 96,40 

2 Ζαλοκώστα  312,00 1.805,00 713,00 1.092,00 109,20 722,00 

3 Δημάρχου Ιωαννίδου 93,00 455,00 129,50 325,50 32,55 182,00 

4 Άννης Κομνηνής 120,00 897,00 417,00 480,00 48,00 358,80 

5 Αετοράχης Α 62,00 360,00 112,00 248,00 24,80 144,00 

6 Αετοράχης Β 46,00 240,00 79,00 161,00 16,10 96,00 

7 Απ.Αρσάκη Α 112,00 628,00 236,00 392,00 39,20 251,20 

8 
Απ.Αρσάκη Β 
(Πεζοδρομημένο)             

9 Απ. Αρσάκη (πάροδος) 36,00 157,00 41,80 115,20 11,52 62,80 

10 Αγγελικής Κομνηνής 35,00 149,00 38,75 110,25 11,03 59,60 

11 Ψαλίδα 84,00 352,00 100,00 252,00 25,20 140,80 
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12 
Πάροδος Αετοράχης 
(Ναυτάκια) 58,00 212,00 96,00 116,00 11,60 84,80 

13 
Πάροδος Αετοράχης 
(Φούρνος) 58,00 321,00 89,00 232,00 23,20 128,40 

14 Αδιέξοδος πάροδος 35,00 167,00 167,00 0,00 0,00 66,80 

15 Πλάτωμα Ναυτάκια 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 84,00 

16 Πλάτωμα Φούρνος 0,00 335,00 335,00 0,00 0,00 134,00 

17 Πλάτωμα Εν Ιωαννίνοις 0,00 199,00 199,00 0,00 0,00 79,60 

18 
Πεζοδρόμια 
Δ.Φιλοσόφου -Ε.Αντίσ 30,00 120,00 0,00 120,00 12,00 48,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 1.141,00 6.848,00 3.204,05 3.643,95 364,40 2.739,20 

 
κυβικό μέτρο (m³).    
 

 (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,800,00    

 

A.T.: 003  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-2.1  Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών.   

 
 
      Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων σύμφωνα με το πίνακα το  Α.Τ. 002 και με στρογγύλευση ποσοτήτων 
 
κυβικό μέτρο (m³).    
 

 (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ      
 (Αριθμητικώς): 400,00     

 

A.T.: 004  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-2  Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια 

δίκτυα Ο.Κ.Ω.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6087  100,00%  
 
      Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής κατ΄ εκτίμηση σε διάφορα σημεία των οδών 
(υπόγεια δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΙ, Οπτικών ινών) , 
 
 κυβικό μέτρο (m³).    
 

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

 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Γ-2.1  Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3211.Β  100,00%  

 
      Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μέσου υπολογιζόμενου πάχους 25 εκ (επιφάνεια Χ 0,25μ) ως εξής: 
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α/α ΟΔΟΣ ΜΗΚΟΣ ΕΠΙΦΑΝ. 
Βάση 

οδοστρωσίας 

  m m2 m3 

1 Κ.Ράπτη 60,00 241,00 60,25 

2 Ζαλοκώστα  312,00 1.805,00 451,25 

3 Δημάρχου Ιωαννίδου 93,00 455,00 113,75 

4 Άννης Κομνηνής 120,00 897,00 224,25 

5 Αετοράχης Α 62,00 360,00 90,00 

6 Αετοράχης Β 46,00 240,00 60,00 

7 Απ.Αρσάκη Α 112,00 628,00 157,00 

8 
Απ.Αρσάκη Β 
(Πεζοδρομημένο)       

9 Απ. Αρσάκη (πάροδος) 36,00 157,00 39,25 

10 Αγγελικής Κομνηνής 35,00 149,00 37,25 

11 Ψαλίδα 84,00 352,00 88,00 

12 
Πάροδος Αετοράχης 
(Ναυτάκια) 58,00 212,00 53,00 

13 
Πάροδος Αετοράχης 
(Φούρνος) 58,00 321,00 80,25 

14 Αδιέξοδος πάροδος 35,00 167,00 41,75 

15 Πλάτωμα Ναυτάκια 0,00 210,00 52,50 

16 Πλάτωμα Φούρνος 0,00 335,00 83,75 

17 Πλάτωμα Εν Ιωαννίνοις 0,00 199,00 49,75 

18 
Πεζοδρόμια 
Δ.Φιλοσόφου -Ε.Αντίσ 30,00 120,00 30,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 1.141,00 6.848,00 1.712,00 

 
Με στρογγύλευση  
 
κυβικό μέτρο (m³).    
 

 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 1.800,00    

 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-1  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   

 
      Τομή οδοστρώματος για την τοποθέτηση ρείθρων και κρασπέδων ή όδευση δικτύων κλπ σε όλες τις 
εκβολές των οδών, δηλαδή 11 οδοί με μέσο πλάτος 4 μέτρα ως εξής (11Χ2=22Χ4=88) καθώς και στα όρια 
των πλατωμάτων στα Ναυτάκια, Φούρνος και στα πεζοδρόμια της Δ.Φιλοσόφου και Εθν. Αντίστασης μήκους 
περίπου 110 μ, δηλαδή 88+110=198μ 
 
Τρέχον μέτρο (m).    
 

 (Ολογράφως):  ΔΙΑΚΟΣΙΑ    
 (Αριθμητικώς): 200,00      
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A.T.: 007  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. 22.10.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  
 
      Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος ως εξής:   
 

α/α ΟΔΟΣ ΟΓΚΟΣ 

  m3 

1 Κ.Ράπτη 24,10 

2 Αδιέξοδος πάροδος 
 

16,70 

3 Πλάτωμα Φούρνος 
 

5,00 

4 Πλάτωμα Εν Ιωαννίνοις 
 

1,00 

5 Πεζοδρόμια Δ.Φιλοσόφου -Ε.Αντίσ 
 

1,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 47,80 

 
κυβικό μέτρο (m³).    
 

 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 50,00    

 

A.T.: 008  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -22.73  Καθαίρεση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, εκσκαφή της έδρασης τους 

και αποξήλωση κρασπεδορείθρων.   
 
            Καθαίρεση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων στην καθαρή τους επιφάνεια  όπως στον πίνακα του 
Α.Τ.002  
 
Τετραγωνικό μέτρο (m2).    
 

 (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΑΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ    
 (Αριθμητικώς): 3.400,00      

 

A.T.: 009  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.3  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

 
 Κατασκευές από σκυρόδεμα μέση αντοχής, κατασκευών βάσεων, επιφανειών καθαριότητας σε 
ορύγματα και πάσης φύσεως κατασκευές, σε όλους τους δρόμους (17) με εκτίμηση ποσότητας (1 m3 /δρόμο) 
και στρογγύλευση.  
 
κυβικό μέτρο (m³).    
 

 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 20,00      
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A.T.: 010  
 
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  

 
Για την διάστρωση των επιφανειών των οδών με σκυρόδεμα πάχους έως και 15 εκ ανά οδό όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  
 

α/α ΟΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝ. C16/20 

  m2 m3 

1 Κ.Ράπτη 241,00 36,15 

2 Ζαλοκώστα  1.805,00 270,75 

3 Δημάρχου Ιωαννίδου 455,00 68,25 

4 Άννης Κομνηνής 897,00 134,55 

5 Αετοράχης Α 360,00 54,00 

6 Αετοράχης Β 240,00 36,00 

7 Απ.Αρσάκη Α 628,00 94,20 

8 
Απ.Αρσάκη Β 
(Πεζοδρομημένο)     

9 Απ. Αρσάκη (πάροδος) 157,00 23,55 

10 Αγγελικής Κομνηνής 149,00 22,35 

11 Ψαλίδα 352,00 52,80 

12 
Πάροδος Αετοράχης 
(Ναυτάκια) 212,00 31,80 

13 
Πάροδος Αετοράχης 
(Φούρνος) 321,00 48,15 

14 Αδιέξοδος πάροδος 167,00 25,05 

15 Πλάτωμα Ναυτάκια 210,00 31,50 

16 Πλάτωμα Φούρνος 335,00 50,25 

17 Πλάτωμα Εν Ιωαννίνοις 199,00 29,85 

18 
Πεζοδρόμια 
Δ.Φιλοσόφου -Ε.Αντίσ 120,00 18,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 6.848,00 1.027,20 

 
Με στρογγύλευση  
 
κυβικό μέτρο (m³).    

  
 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ EKATO     
 (Αριθμητικώς): 1.100,00  

 
    

 

A.T.: 011  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
 

Μικροκατασκευές από σκυρόδεμα, σε δρόμους  της μελέτης για τον εγκιβωτισμό και κάθε κατασκευή 
που θα απαιτηθεί ε εκτίμηση ποσότητας (1,5 m3 /δρόμο) και στρογγύλευση.  
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κυβικό μέτρο (m³).    
  
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 30,00      

 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.   

 
      Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών του άρθου Α.Τ. 011  
 
τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτύγματος επιφανείας.    

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

 

A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 

πλέγματα B500C (S500s)  
 
 Σιδηροπλισμοί των άρθρων Α.Τ. 09, 10 και 11 με υπολογισμό 15 Kg/μ3, με στρογγύλευση. 
 
20+1.100+30=1.150 Χ 15 = 17.250 
  χιλιόγραμμο  (kg)  
 

 (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 17.250,00      

 

A.T.: 014  
 
ΟΔΟ ΣΧΕΤ. Β-66.1  Φρεάτιο υδατοσυλλογής τύπου Α   

 
      Φρεάτια υδατοσυλλογής τύπου Α σύμφωνα με το σχέδιο Ο-1.   
 
Τεμάχιο (τεμ) 

  
 (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ENNIA    
 (Αριθμητικώς): 79,00      

 

A.T.: 015  
 
ΟΔΟ ΣΧΕΤ. Β-66.8  Σύνδεση κατακόρυφων υδρορροών με το δίκτυο όμβριων υδάτων   

 
      Η σύνδεση κατακόρυφων υδρορροών  σύμφωνα με το σχέδιο Ο-1 και Ο-2 
 
Τεμάχιο (τεμ) 
 

 (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ    
 (Αριθμητικώς): 241,00      
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A.T.: 016  
 
ΥΔΡ ΣΧΕΤ. 
011.2.4.1  

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από 
ελατό χυτοσίδηρο.  

 
      Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, του άρθρου Α.Τ.014 με προϋπολογιζόμενο βάρος περίπου 34 
Kg/εσχάρα 
   
Με στρογγύλευση 79 Χ 34 = 2.686 ~2.700 

(Kg) Χιλιόγραμμο  
 

 (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 2.700,00 

 
    

 

A.T.: 017  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 11.1.2  Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

 
 
      Καλύμματα φρεατίων του άρθρου Α.Τ. 015,  56 καθώς και κάθε καλύμματος φρεατίου που ενσωματώνεται 
και πληρώνεται σε άλλο άρθρο της παρούσας μελέτης με προϋπολογιζόμενο βάρος περίπου 12Kg/κάλυμμα 
  
(Kg) Χιλιόγραμμο  
 

 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 1.300,00      

 

A.T.: 018  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.13.1.4  

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου D90 mm  

 
      Αγωγοί σύνδεσης φρεατίων του Α.Τ.015 με το δευτερεύων δίκτυο του Α.Τ.016 καθώς και με κάθε άλλο 
φρεάτιο υπάρχον ή νέο (π.χ. Α.Τ.014) με προϋπολογιζόμενο μήκος περίπου 2,00m/σύνδεση και με 
προϋπολογιζόμενες περίπου 300 συνδέσεις. 
  
(m) Μέτρο  
 

 (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 850,00      

 

A.T.: 019  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.13.1.8  

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm  

 
      Αγωγοί δευτερεύοντος δικτύου σε ποσότητα αντίστοιχη του μήκους της κάθε οδού (βλέπε πίνακα Α.Τ.002) 
Με στρογγύλευση 
(m) Μέτρο  
 

 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 1.200,00      
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A.T.: 020  
 
ΥΔΡ ΣΧΕΤ. -Β1.6.1  Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή 

κατασκευαζόμενο δίκτυο ομβρίων   
 
      Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής Α.Τ.014 με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο δίκτυο 
όμβριων. Εκτιμώμενες συνολικά συνδέσεις σε όλους τους δρόμους, σύμφωνα με τα σχέδια Ο-1 
 
Τεμάχιο (τεμ) 
 

 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 20,00  

 
 

    

 

A.T.: 021  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
3.10.2.1  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m  

 
      Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Α.Τ.018, 019 και 57 πλάτους περίπου 40 εκ και βάθους περίπου 
40 εκ, πέραν των γενικών εκσκαφών δηλαδή περίπου σε μήκος (1.200 + 850 + 1.200 = 3.250 Χ 0,40 Χ 0,50 ~ 
650 μ3) 
 
 κυβικό μέτρο (m³).    
 

 (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 650,00   

 

A.T.: 022  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 3.12  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ.   

 
      Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, με προεκτίμηση για όλους τους δρόμους. 
 
(m) Μέτρο  
 

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

 

A.T.: 023  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 5.5.2  Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm  
 
      Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων  όπως υπολογίστηκαν στο άρθρο Α.Τ.021 μετά τον εγκιβωτισμό 
με άμμο (Α.Τ.024) (1.200 + 850 + 1.200 = 3.250μ Χ 0,40 = 1.300 μ2 Χ  πάχος 8-10 εκ = 130 μ3) 
  
κυβικό μέτρο (m³).    
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 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 130,00   

 

A.T.: 024  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 5.7  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου   
 
      Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός υπογείων δικτύων  όπως υπολογίστηκαν στο άρθρο Α.Τ.021  με άμμο 
(1.200 + 850 + 1200 = 3.250μ Χ 0,40 = 1.300 μ2 Χ  πάχος περίπου 30 εκ ~ 400 μ3) 
 
κυβικό μέτρο (m³).    
 

 (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 400,00   

 

A.T.: 025  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-7.3.14.2  Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες εκ μαρμάρου, τύπου Δεματίου ή 

Μολοσσών 30 Χ 60 Χ 4 εκ   
 
 
                  Όπως στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τα σχέδια Α-1, Α-2, Α3, Α-4, Α-5 και στρογγύλευση: 
 

α/α ΟΔΟΣ 
Δεματίου 

30Χ60 

  m2 

1 Πλάτωμα Ναυτάκια 192,60 

2 Πλάτωμα Φούρνος 197,60 
 

3 Πλάτωμα Εν Ιωαννίνοις 186,10 

  ΣΥΝΟΛΑ 576,30 

 
Με στρογγύλευση ~+5% 
 
τετραγωνικό μέτρο (m²)    
 

 (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 600,00     

 

A.T.: 026  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-73.14.1  Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες εκ μαρμάρου, τύπου Δεματίου ή 

Μολοσσών  30 Χ 30 X 4    
 
                  Όπως στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τα σχέδια Α-1, Α-2, Α3, Α-4, Α-5 και στρογγύλευση: 
 
                   

α/α ΟΔΟΣ 
Δεματίου 

30Χ30 

  m2 

1 Κ.Ράπτη 16,50 

2 Ζαλοκώστα  87,60 

3 Δημάρχου Ιωαννίδου 26,10 
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4 Άννης Κομνηνής 33,60 

5 Αετοράχης Α 16,80 

6 Αετοράχης Β 12,60 

7 Απ.Αρσάκη Α 31,20 

8 Απ.Αρσάκη Β (Πεζοδρομημένο)   

9 Απ. Αρσάκη (πάροδος) 10,20 

10 Αγγελικής Κομνηνής 9,30 

11 Ψαλίδα 24,00 

12 Πάροδος Αετοράχης (Ναυτάκια) 7,40 

13 Πάροδος Αετοράχης (Φούρνος) 12,40 

14 Αδιέξοδος πάροδος 7,50 

15 Πλάτωμα Ναυτάκια 0,00 

16 Πλάτωμα Φούρνος 0,00 

17 Πλάτωμα Εν Ιωαννίνοις 0,00 

18 Πεζοδρόμια Δ.Φιλοσόφου -Ε.Αντίσ 0,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 295,20 

 
Με στρογγύλευση ~+5% 
 
τετραγωνικό μέτρο (m²)    
 

 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ   
 (Αριθμητικώς): 310,00     

 

A.T.: 027  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-78.96.1  Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους εκ μαρμάρου, τύπου Δεματίου ή 

Μολοσσών 15 Χ 15 Χ 5    
 
                  Όπως στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τα σχέδια Α-1, Α-2, Α3, Α-4, Α-5 και στρογγύλευση: 
 

α/α ΟΔΟΣ 
Δεματίου 

15Χ15 

  m2 

1 Πλάτωμα Ναυτάκια 12,00 

2 Πλάτωμα Φούρνος 12,00 

3 Πλάτωμα Εν Ιωαννίνοις 6,00 

4 Πεζοδρόμια Δ.Φιλοσόφου -Ε.Αντίσ 99,39 

  ΣΥΝΟΛΑ 129,39 

 
Με στρογγύλευση  
 
τετραγωνικό μέτρο (m²)    
 

 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 150,00      
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A.T.: 028  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -78.96.1  Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους εκ μαρμάρου, τύπου Δεματίου ή 

Μολοσσών (γκαλτερίμι 5Χ15-30Χ5)    
 
                  Όπως στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τα σχέδια Α-1, Α-2, Α3, Α-4, Α-5 και στρογγύλευση: 
 

α/α ΟΔΟΣ 
Δεματίου λωρίδα         

5 εκ. 

  m2 

1 Κ.Ράπτη 202,60 

2 Ζαλοκώστα  1.657,87 

3 Δημάρχου Ιωαννίδου 397,63 

4 Άννης Κομνηνής 825,41 

5 Αετοράχης Α 320,02 

6 Αετοράχης Β 213,40 

7 Απ.Αρσάκη Α 567,80 

8 Απ.Αρσάκη Β (Πεζοδρομημένο) 0,00  

9 Απ. Αρσάκη (πάροδος) 132,83 

10 Αγγελικής Κομνηνής 125,61 

11 Ψαλίδα 301,43 

12 Πάροδος Αετοράχης (Ναυτάκια) 208,46 

13 Πάροδος Αετοράχης (Φούρνος) 286,66 

14 Αδιέξοδος πάροδος 154,31 

15 Πλάτωμα Ναυτάκια 0,00 

16 Πλάτωμα Φούρνος 0,00 

17 Πλάτωμα Εν Ιωαννίνοις 0,00 

18 Πεζοδρόμια Δ.Φιλοσόφου -Ε.Αντίσ 0,00 
  ΣΥΝΟΛΑ 5.394,03 

 
Με στρογγύλευση ~+5% 
 
τετραγωνικό μέτρο (m²)    
 

 (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ 
 (Αριθμητικώς): 5.600,00  

 

A.T.: 029  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-73.12.1  Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες.    

 
                  Όπως στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τα σχέδια Α-1, Α-2, Α3, Α-4, Α-5 και στρογγύλευση: 
 

α/α ΟΔΟΣ 
Ακανόνιστη 

χονδρόπλακα 

  m2 

1 Πλάτωμα Ναυτάκια 0,00 

2 Πλάτωμα Φούρνος 125,00 

3 Πλάτωμα Εν Ιωαννίνοις 0,00 

4 Πεζοδρόμια Δ.Φιλοσόφου -Ε.Αντίσ 0,00 
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  ΣΥΝΟΛΑ 125,00 

 
τετραγωνικό μέτρο (m²).    
 

 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ  ΠΕΝΤΕ   
 (Αριθμητικώς): 125,00      

 

A.T.: 030  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-73.16.3  Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων πλατειών κ.λ.π.   

 
 Εκτιμώμενη ποσότητα σε όλες τις οδούς για την συμπλήρωση, επισκευή και αντικατάσταση 
υπαρχόντων πλακοστρώσεων. 
 
τετραγωνικό μέτρο (m²).    

  
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 20,00      

 

A.T.: 031  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-
73.16.1.1  

Επιστρώσεις δαπέδων δια πλακών εκ μαρμάρου τύπου Δεματίου ή 
Μολλοσών με γλυφές ΑμεΑ διαστάσεων 30Χ30Χ4 εκ.    

 
                Όπως στον παρακάτω πίνακα (3.450 τεμ. εκ των οποίων τα 100 είναι από τσιμέντο και τα 3.350 από 
πλάκα δεματίου) και σύμφωνα με τα σχέδια Α-1, Α-2, Α3, Α-4, Α-5 και στρογγύλευση: 
 
 

α/α ΟΔΟΣ ΜΗΚΟΣ 
Όδευση 
Τυφλών 
30Χ30 

  m τεμ 

1 Κ.Ράπτη 60,00 200,00 

2 Ζαλοκώστα  312,00 1.040,00 

3 Δημάρχου Ιωαννίδου 93,00 310,00 

4 Άννης Κομνηνής 120,00 400,00 

5 Αετοράχης Α 62,00 206,67 

6 Αετοράχης Β 46,00 153,33 

7 Απ.Αρσάκη Α 112,00 374,00 

8 Απ.Αρσάκη Β (Πεζοδρομημένο)     

9 Απ. Αρσάκη (πάροδος) 36,00 120,00 

10 Αγγελικής Κομνηνής 35,00 117,00 

11 Ψαλίδα 84,00 280,00 

12 Πάροδος Αετοράχης (Ναυτάκια) 58,00 0,00 

13 Πάροδος Αετοράχης (Φούρνος) 58,00 127,00 

14 Αδιέξοδος πάροδος 35,00 0,00 

15 Πλάτωμα Ναυτάκια 0,00 0,00 

16 Πλάτωμα Φούρνος 0,00 0,00 

17 Πλάτωμα Εν Ιωαννίνοις 0,00 0,00 
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18 
Πεζοδρόμια Δ.Φιλοσόφου -
Ε.Αντίσ 30,00 100,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 1.141,00 3.428,00 

 
Εκτιμώμενη ποσότητα σε όλες τις οδούς σύμφωνα με τον πίνακα Α.Τ.031 (3.500 τεμ. εκ των οποίων τα 100 
είναι από τσιμέντο και τα 3.400 από πλάκα δεματίου) 
  
 (Τεμ.) Τεμάχιο    
 

 (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 3.400,00      

 

A.T.: 032  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-73.16.1  Επιστρώσεις δαπέδων δια πλακών τσιμέντου διαστάσεων με γλυφές 

ΑμεΑ διαστάσεων 30Χ30Χ4 εκ.    
 
Εκτιμώμενη ποσότητα σε όλες τις οδούς σύμφωνα με τον πίνακα Α.Τ.031 (3.500 τεμ. εκ των οποίων τα 100 
είναι από τσιμέντο και τα 3.400 από πλάκα δεματίου) 
  
(Τεμ.) Τεμάχιο    
 

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

 

A.T.: 033  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ.-74.31  Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού μαρμάρου (λίθου κοτρώνι)   

 
                  Όπως στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τα σχέδια Α-1, Α-2, Α3, Α-4, Α-5 και στρογγύλευση: 
      

α/α ΟΔΟΣ Κράσπεδα 

  m 

1 Κ.Ράπτη 0,00 

2 Ζαλοκώστα  6,00 

3 Δημάρχου Ιωαννίδου 23,10 

4 Άννης Κομνηνής 12,00 

5 Αετοράχης Α 10,00 

6 Αετοράχης Β 8,00 

7 Απ.Αρσάκη Α 7,00 

8 Απ.Αρσάκη Β (Πεζοδρομημένο) 0,00 

9 Απ. Αρσάκη (πάροδος) 4,00 

10 Αγγελικής Κομνηνής 0,00 

11 Ψαλίδα 8,00 

12 Πάροδος Αετοράχης (Ναυτάκια) 6,50 

13 Πάροδος Αετοράχης (Φούρνος) 0,00 

14 Αδιέξοδος πάροδος 0,00 

15 Πλάτωμα Ναυτάκια 0,00 
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16 Πλάτωμα Φούρνος 0,00 

17 Πλάτωμα Εν Ιωαννίνοις 0,00 

18 
Πεζοδρόμια Δ.Φιλοσόφου -
Ε.Αντίσ 60,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 144,60 

  
( m )  Μέτρο  

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

 

A.T.: 034  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -78.96.5  Πρόσθετη τιμή αρμολογήματος για επιστρώσεις επιφανειών 

κυκλοφορίας οχημάτων    
 
               Όπως στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με την εκτίμηση απαιτούμενου βάρους 13 Kg ανά m2 
επιφάνειας οδού με αυξημένες απαιτήσεις αντοχής, όπως αυτές που είναι οδοί ήπιας κυκλοφορίας (βλ. σχέδια 
Α-1, Α-2, Α3, Α-4, Α-5) και στρογγύλευση: 
      

α/α ΟΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝ. 
Πρόσθετη 

τιμή αρμού 

  m2 Kg 

1 Ζαλοκώστα  1.805,00 23.465,00 

2 Δημάρχου Ιωαννίδου 455,00 5.915,00 

3 Άννης Κομνηνής 897,00 11.661,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 897,00 41.041,00 

  
Με στρογγύλευση ~+5% 
κιλό υλικού (kgr)    
 

 (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ    
 (Αριθμητικώς): 43.000,00      

 

A.T.: 035  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. 46.17  Αποκατάσταση διαβάσεων ΟΤΕ, ΔΕΗ, κ.λ.π.   

 
 Εκτιμώμενη ποσότητα σε όλες τις οδούς. 
 

( μμ )  Μέτρο Μήκους  
 

 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 50,00      

 

A.T.: 036  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-10.1  Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 

40 mm (1 ½ ‘’).  
 
 Εκτιμώμενη ποσότητα σε όλες τις οδούς με βάση το Σχέδιο Σ-1 
 
(Τεμ.) Τεμάχιο    
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 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ    
 (Αριθμητικώς): 21,00      

 

A.T.: 037  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-9.3  Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες 

ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.  
 
 Εκτιμώμενη ποσότητα σε όλες τις οδούς όπως το άρθρο Α.Τ.036 και το Σχέδιο Σ-1 
 
(Τεμ.) Τεμάχιο    
 

 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ    
 (Αριθμητικώς): 38,00      

 

A.T.: 038  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -46.16  Ανύψωση ή υποβιβασμός φρεατίου ύδρευσης, αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ 

κ.λ.π.   
 
                  Όπως στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τα σχέδια Α-1, Α-2, Α3, Α-4, Α-5 και στρογγύλευση: 
 

α/α ΟΔΟΣ 
Ανύψωση - 

υποβιβασμός 
φρεατίων 

  m2 

1 Κ.Ράπτη 0,00 

2 Ζαλοκώστα  23,00 

3 Δημάρχου Ιωαννίδου 5,00 

4 Άννης Κομνηνής 5,00 

5 Αετοράχης Α 3,00 

6 Αετοράχης Β 3,00 

7 Απ.Αρσάκη Α 2,00 

8 Απ.Αρσάκη Β (Πεζοδρομημένο)   

9 Απ. Αρσάκη (πάροδος) 4,00 

10 Αγγελικής Κομνηνής 1,00 

11 Ψαλίδα 4,00 

12 Πάροδος Αετοράχης (Ναυτάκια) 0,00 

13 Πάροδος Αετοράχης (Φούρνος) 4,00 

14 Αδιέξοδος πάροδος 4,00 

15 Πλάτωμα Ναυτάκια 0,00 

16 Πλάτωμα Φούρνος 0,00 

17 Πλάτωμα Εν Ιωαννίνοις 0,00 

18 
Πεζοδρόμια Δ.Φιλοσόφου -
Ε.Αντίσ 0,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 58,00 

 
Με στρογγύλευση ~+5% 
τετραγωνικό μέτρο (m²).    
 

 (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00  
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A.T.: 039  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -61.25.2  Κάδος απορριμμάτων    

 
 Όπως στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τα σχέδια Α-1, Α-2, Α3, Α-4, Α-5 και στρογγύλευση: 

 

α/α ΟΔΟΣ Κάδοι 

  τεμ 

1 Κ.Ράπτη 1,00 

2 Ζαλοκώστα  3,00 

3 Δημάρχου Ιωαννίδου 1,00 

4 Άννης Κομνηνής 2,00 

5 Αετοράχης Α 1,00 

6 Αετοράχης Β 3,00 

7 Απ.Αρσάκη Α 2,00 

8 Απ.Αρσάκη Β (Πεζοδρομημένο)   

9 Απ. Αρσάκη (πάροδος) 2,00 

10 Αγγελικής Κομνηνής 1,00 

11 Ψαλίδα 1,00 

12 Πάροδος Αετοράχης (Ναυτάκια)   

13 Πάροδος Αετοράχης (Φούρνος) 1,00 

14 Αδιέξοδος πάροδος 1,00 

15 Πλάτωμα Ναυτάκια 1,00 

16 Πλάτωμα Φούρνος 1,00 

17 Πλάτωμα Εν Ιωαννίνοις   

18 
Πεζοδρόμια Δ.Φιλοσόφου -
Ε.Αντίσ   

  ΣΥΝΟΛΑ 21,00 

    
(Τεμ.) Τεμάχιο    
 

 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ   
 (Αριθμητικώς): 21,00     

 

A.T.: 040  
 
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -61.25.4  Εμπόδιο, από μορφοσίδηρο CHS114.3 /3mm,    

 
Όπως στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τα σχέδια Α-1, Α-2, Α3, Α-4, Α-5 και στρογγύλευση: 

 
 

α/α ΟΔΟΣ Εμπόδια 

  τεμ 

1 Κ.Ράπτη 0,00 

2 Ζαλοκώστα  207,00 

3 Δημάρχου Ιωαννίδου 130,00 

4 Άννης Κομνηνής 154,00 

5 Αετοράχης Α 0,00 
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6 Αετοράχης Β 0,00 

7 Απ.Αρσάκη Α 82,00 

8 Απ.Αρσάκη Β (Πεζοδρομημένο) 0 

9 Απ. Αρσάκη (πάροδος) 0,00 

10 Αγγελικής Κομνηνής 0,00 

11 Ψαλίδα 0,00 

12 Πάροδος Αετοράχης (Ναυτάκια) 86,00 

13 Πάροδος Αετοράχης (Φούρνος) 0,00 

14 Αδιέξοδος πάροδος 0,00 

15 Πλάτωμα Ναυτάκια 16,00 

16 Πλάτωμα Φούρνος 0,00 

17 Πλάτωμα Εν Ιωαννίνοις 0,00 

18 
Πεζοδρόμια Δ.Φιλοσόφου -
Ε.Αντίσ 50,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 725,00 

 
( Τεμ. ) Τεμάχιο    
 

 (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 725,00      

 

A.T.: 041  
 
ΝΕΟ 060.10.40.8  Σύνολο επίτοιχου φωτιστικού σώματος  φωτεινών πηγών  τεχνολογίας 

διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 23W και βραχίονα.   
 
 Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και Η-1 
 
( Τεμ. ) Τεμάχιο    
 

 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ     
 (Αριθμητικώς): 51,00      

 

A.T.: 042  
 
ΝΕΟ 060.10.40.1  Σύνολο επίτοιχου φωτιστικού σώματος  φωτεινών πηγών  τεχνολογίας 

διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 20W και βραχίονα   
 
Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και Η-1 
 
( Τεμ. ) Τεμάχιο    
 

 (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 17,00      

 

A.T.: 043  
 
ΝΕΟ 060.10.1.4  Σύνολο ιστού 4 μέτρων και φωτιστικού σώματος φωτεινών πηγών  

τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 55W.   
 
Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και Η-1 
 
( Τεμ. ) Τεμάχιο    
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 (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 5,00      

 
 

A.T.: 044  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.80.2  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων  

 
    
Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και Η-1 
 
( Τεμ. ) Τεμάχιο    
 

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

 
 

A.T.: 045  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.80.1  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων  

 
Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και Η-1 
 
( Τεμ. ) Τεμάχιο    
 

 (Ολογράφως): ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 2,00      

 

A.T.: 046  
 
ΝΕΟ 060.20.80.1α  Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού σώματος   

 
Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και Η-1 
 
( Τεμ. ) Τεμάχιο    
 

 (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ    
 (Αριθμητικώς): 73,00      

 

A.T.: 047  
 
ΝΕΟ 060.20.80.1β  Κόμβος επικοινωνίας (Gateway) Συστήματος Τηλεδιαχείρισης   

 
Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και Η-1 
 
( Τεμ. ) Τεμάχιο    
 

 (Ολογράφως): ΕΝΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,00      
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A.T.: 048  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.85.1  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm  

 
Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και Η-1 
 
( Τεμ. ) Τεμάχιο    
 

 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 29,00      

 

A.T.: 049  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.12  

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

Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και Η-1 και ΟΙ-1 
 
( Τεμ. ) Τεμάχιο    
 

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

A.T.: 050  
 
ΝΕΟ 060.10.41.11  Καλώδιο τύπου E1VV-U,-R,-S(NYY), ονομ. τάσης 600/1000V με μόνωση 

από μανδύα PVC, διατομής 5Χ6mm2.   
 
Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και Η-1  
 
(m ) μέτρο    
 

 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 380,00 

 
    

A.T.: 051  
 
ΝΕΟ 060.10.41.12  Καλώδιο τύπου E1VV-U,-R,-S(NYY), ονομ. τάσης 600/1000V με μόνωση 

από μανδύα PVC, διατομής 5Χ4mm2.   
 
Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και Ο-1  
 
(m ) μέτρο    
 

 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ   
 (Αριθμητικώς): 320,00     

 

A.T.: 052  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.85.2  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm  
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Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και ΟΙ-1 
 
( Τεμ. ) Τεμάχιο    
 

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

 

A.T.: 053  
 
ΝΕΟ 060.20.40.3  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ονομαστικής διαμέτρου 4’’   

 
Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και Η-1  
 
( m ) μέτρο    
 

 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ    
 (Αριθμητικώς): 36,00     

 
 

A.T.: 054  
 
ΝΕΟ 9537  Σωλήνας PE µε εικοσιτέσσερις (24) μικροσωλήνες   

 
Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και ΟΙ-1  
 
(m ) μέτρο    
 

 (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 3.030,00 

 
    

 

A.T.: 055  
 
ΑΤΗΕ 9302.1  Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε 

έδαφος γαιώδες  
 
Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και Η-1 και ΟΙ-1 
κυβικό μέτρο (m³).    
 

 (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 240,00     

 

A.T.: 056  
 
ΝΕΟ 806.6.1  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων οπτικών ινών διαστάσεων 20cm X 20cm 

και βάθος έως 0,50 m.   
 
Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και Η-1  
 
( Τεμ. ) Τεμάχιο    
 

 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 107,00     
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A.T.: 057  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.11  

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE). 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm  

 
Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και ΟΙ-1  
 
(m ) μέτρο    
 

 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 1.200,00     

 
 

A.T.: 058  
 
ΝΕΟ 064.1.3  Κατασκευή και τοποθέτηση πλαισίου από γαλβανισμένες εν θερμώ                

λάμες για την προστασία πίλλαρ οδοφωτισμού   
 
Σύμφωνα με τα σχέδια Π-Η1 και Η-1  
 
( Τεμ. ) Τεμάχιο    
 

 (Ολογράφως): ΤΡΙΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,00     
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 
 
1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED), ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 23W ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ. 
 

 
Σχέδιο 1 

 
Α. ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ  
 
Ο επίτοιχος  βραχίονας για φωτισμό (σχέδιο 1), θα είναι κατάλληλος για αστικό φωτισμό και να 
τοποθετηθεί σε αυτόν ένα φωτιστικό με σχήμα και μέγεθος σύμφωνα με το σχέδιο που φαίνεται. 
 
Τεχνική Περιγραφή 
Επίτοιχος βραχίονας θα αποτελείται από στοιχεία χάλυβα Fe 360 UNI 10219 -1  γαλβανισμένα σε 
ηλεκτρολυτικό μπάνιο (με ολική εμβάπτιση) σύμφωνα με τους Κανονισμούς UNI  ISO 2081,  
σχήματος και μορφής όπως σχέδιο 1. 
 
Δομή : 
Θα αποτελείται από : 

1. Ένα τμήμα χαλύβδινου μορφοσωλήνα στήριξης, κυκλικής διατομής Φ 3 εκατ., μήκους 75 
εκατ. ή μεγαλύτερο (πιο επίμηκες) ήτοι 90cm, 105cm ή κατά απαίτηση της Υπηρεσίας.  Θα 
είναι εφοδιασμένο στο άκρο με κατάλληλη ηλεκτροσυγκολημένη απόληξη (C) με εσωτερικό 
σπείρωμα για την ανάρτηση του φωτιστικού σώματος, και βιδα Μ6 (F) για την ασφάλιση του 
φωτ. σώματος. Το άνω τμήμα της απόληξης θα είναι ειδικά διακοσμημένο. 
Ο μορφοσωλήνας  στήριξης θα διαθέτει επίσης μια οπή (Β) για τη διέλευση του ηλεκτρικού 
καλωδίου τροφοδοσίας. 
Θα  έχει επί πλέον ένα σημείο (Α) για τη γείωση. 
 

2. Ένα χαλύβδινο τμήμα διατομής 30Χ10 mm. με μήκος προβολής 50 εκατ. ή μεγαλύτερο, 
ηλεκτροσυγκολλημένο στην πλάκα προσαρμογής (3) και στο μορφοσωλήνα στήριξης (C) 
μέσω δυο κολάρων. Το χαλύβδινο αυτό τμήμα  θα σχηματίζει δυο κοχλίες (α,β) με αντίστοιχα 
ύψη 28 και 15 εκατ. 
 

3. Μια πλάκα από χαλύβδινο έλασμα ορθογώνιας μορφής ύψους 45 εκατ. πλάτους 10 εκατ. 
και πάχους 0,5 εκατ. με τα άκρα ελαφρώς κυρτά προς το μέρος του μορφοσωλήνα 
στήριξης. 
Η πλάκα αυτή είναι ηλεκτροσυγκολλημένη στον μορφοσωλήνα στήριξης  και ανάρτησης, 
εφοδιασμένη με 3 οπές (Φ 1 εκατ.) για την σταθεροποίησή της επί του τοίχου με κατάλληλα 
βύσματα. 
Το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας διέρχεται εντός του μορφοσωλήνα μέσω της οπής (Β). 
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Όλα τα στοιχεία από χάλυβα θα είναι γαλβανισμένα και βαμμένα. 
 
Το ολικό ύψος του επίτοιχου βραχίονα θα είναι 45 εκατ. και η οριζόντια προβολή 75cm ή 
μεγαλύτερο (πιο επίμηκες) ήτοι 90cm,105cm ή κατά απαίτηση της Υπηρεσίας και 
μεγαλύτερο. 
 

Προστασία των επιφανειών : 
Χρώμα στάνταρ γκρι σκούρο ή  ματ μεταλλικό σε κάθε περίπτωση κατά επιλογή της Υπηρεσίας. 
 
Κύκλοι επεξεργασίας Βαφής  : 
α) Για τα χαλύβδινα γαλβανισμένα τμήματα : 
- μικροαμμοβολή βαθμού SA 2.5 
- μια στρώση εποξειδικού primer 2 συνθετικών φωσφορικού ψευδαργύρου, 
- μια στρώση ειδικού πολυουρεθανικού σμάλτου 2 συνθετικών, 
- πάχος στεγνής στρώσης όχι μικρότερο των 110 μm. 
- ποσότητα διαλύτη στο βερνίκι βαφής μικρότερη των 50 g/m2 
β) Για τα χυτοσιδηρά τμήματα  :  

• Μικροαμμοβολή βαθμού SA.3 

• Μια στρώση με ολική βύθιση εντός μονοσυνθετικού  primer με βάση ψευδάργυρο. 

• Εφαρμογή δύο στρώσεων με ψεκασμό εποξειδικού primer δυο συνθετικών αραιωμένου 
φωσφορικού ψευδαργύρου. 

• Ενα τελικό πέρασμα (φινίρισμα) με ψεκασμό αραιωμένου πολυουρεθανικού σμάλτου δυο 
συνθετικών. 

• Ποσότητα διαλυτών στο βερνίκι βαφής μικρότερη των 210 g/m2 

• Πάχος στεγνής στρώσης όχι μικρότερο των 200 μm. 
 
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (QUV)  :  
έλεγχος σύμφωνα με ISO 11507 [ΔΕ (=διαφορά χρώματος πριν και μετά το τεστ) μικρότερο του 
2 μετά από έκθεση-τεστ 2000 ωρών], από τρίτο ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα, ή σύμφωνα 
με τη μέθοδο bonderized και του διεθνούς τεστ FLORIDA 
 
Αντοχή στην οξείδωση :  
έλεγχος σύμφωνα με ISO 9227 [έκθεση σε αλκαλικό περιβάλλον (ατμοί NaCl σε ποσοστό 5%) 
για χρόνο διάρκειας τεστ μεγαλύτερο των 1500 ωρών], από τρίτο ανεξάρτητο διαπιστευμένο 
Φορέα,  ή σύμφωνα με τη μέθοδο bonderized και του διεθνούς τεστ FLORIDA 
 
Λόγω της άμεσης γειτνίασης του παραλίμνιου μετώπου, επικρατεί έντονο διαβρωτικό 
περιβάλλον στους χώρους εγκατάστασης, έτσι η ανωτέρω διαδικασία κατεργασίας βαφής 
καθίσταται εντελώς απαραίτητη. 
 
 

Β.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED  ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 23W ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
 
Τεχνική Περιγραφή 
Τα φωτιστικά σώματα, που  προβλέπεται να τοποθετηθούν, θα είναι κατάλληλα για φωτ. πηγή από 
φωτοδιόδους (LED) και θα έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά και μορφή σύμφωνα με το σχέδιο 2. Το 
φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για ανάρτηση, τοποθέτηση στον επίτοιχο βραχίονα, που 
προδιαγράφεται παραπάνω. 
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                                 σχέδιο 2                              σχέδιο 3 πολικό διάγραμμα 
 
Το φωτιστικό θα φέρει τις πιστοποιήσεις και θα είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς: 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031, EN 55015 EMC, EN 61547 EMC, EN 61000-3-2/3, EN 
62471, ΕΝ 62493, CE. 
 
Ενδεικτικές διαστάσεις και βάρος : 
Ύψος  242 mm 
Διάμετρος  420 mm 
Επιφάνεια σε ανεμοπίεση : 0,062  m2 
Βάρος : 8 Kg 
 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά : 
Τάση τροφοδοσίας : 220-240V 
Συχνότητα : 50 Hz 
Βαθμός προστασίας : IP 66 
Κλάση μόνωσης : ΙΙ,  Cos φ > 0,9 
Θερμοκρασία λειτουργίας : - 35 ºC έως +40 ºC 
Ισχύς: έως 23W  
 
Υλικά κατασκευής : 

- Πρεσσο-χύτευση αλουμινίου (ΕΝ 1706) 
- Περίβλημα επίπεδο από γυαλί θερμικά κατεργασμένο, 
- Αντοχή σε κρούση ΙΚ09, 
- Βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 
Δομική /κατασκευή - Κύρια τμήματα : 
Το φωτιστικό σώμα είναι υψηλής αισθητικής εμφάνισης, μορφής κυκλικής, αποτελούμενο από : 

• άνω πλαίσιο κυκλικό από χύτευση αλουμινίου, καλαίσθητης μορφής, μανδαλωμένο στο 
κάτω πλαίσιο, με τμήμα σωλήνα προσαρμογής  με σπείρωμα (G ¾”), με δίοδο για το 
καλώδιο τροφοδοσίας PG16 εσωτερικά. 

• κάτω κυκλικό πλαίσιο από χύτευση αλουμινίου, ανοιγόμενο μέσω μανδάλωσης για τη 
πρόσβαση στο χωρο οργάνων και οπτικού συστήματος.  
Σταθεροποίηση με μανδάλωση μέσω 2 βιδών inox,  

• Κατάλληλη φλάντζα στεγανοποίησης από ειδική σιλικόνη μεταξύ του άνω και κάτω 
πλαισίου του φωτιστικού σώματος. 
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• Ένα διαφανές κάλυμμα προστασίας του οπτικού χώρου από επίπεδο γυαλί θερμικά 
κατεργασμένο, υπερ-υψηλής διαφάνειας. 
 

Ηλεκτρικά βοηθητικά ισχύος : 
- Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό το οποίο προγραμματίζεται για τα τυποποιημένα στοιχεία LED, 
- Αυτόματος διακόπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας με το άνοιγμα του πλαισίου, 
- Ακροκιβώτιο (κλέμμες) σύνδεσης καλωδίων διατομής έως Φ 2,5 mm2. 

 
Λειτουργίες  &  Συντήρηση : 
- Για τη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων και οπτικού συστήματος ξεβιδώνονται οι 2  

πλευρικές βίδες, με ελαφρά περιστροφή του κάτω πλαισίου,  
Αυτόματα διακόπτεται η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης κανένα τμήμα ή στοιχείο δεν αποσπάται από 
την όλη κατασκευή. 

- Όλα τα όργανα είναι τυποποιημένα και αντικαθίστανται χωριστά (LED, driver, κλπ), 
- Περιοδική συντήρηση για τον καθαρισμό της κατασκευής και του (προστατευτικού) 

περιβλήματος από τη σκόνη, σμογκ (εργασίες που πρέπει να γίνονται με το φωτ. σώμα 
σβηστό και κρύο). 
 

Οπτικό σύστημα : 
Οπτικό σύστημα με διαθλαστικούς φακούς από πολυκαρβονικό (PC) αντοχής στην υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV), για φωτισμό οδών και μεικτών επιφανειών (οπτικά συστήματα ανάλογα με τις 
ανάγκες και χρήσεις φωτισμού) , κλάσης IES Full cut-off. 
Βαθμός προστασίας χώρου οπτικού συστήματος ΙΡ66. 
Οπτικό σύστημα ανθεκτικό στις κρούσεις ΙΚ08, 
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης : 4,5 μέτρα, 
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης :   15,0 Μέτρα. 

 
       Θερμοκρασία χρώματος 3000K  
       Ισχύς φωτεινής ροής  από 2500lm,  

 Οι ενεργειακές τιμές αναφέρονται στο όλο σύστημα  LED+Τροφοδοτικό. 
 
Αισθητήρας NTC στο σύστημα LED για τον έλεγχο των επικίνδυνων θερμοκρασιών. 
Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής : 100.000h (τουλάχιστον L80 – Ta 25 ºC), 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης : Ra>70, 
Ελάχιστη ισχύς απόδοσης του στοιχείου LED  >100 lm/W 
Απουσία φωτο-βιολογικής επίδρασης σε απόσταση > 1,5 μετ. (IEC/TR 62778). 
 
Οι φωτοτεχνικές μελέτες που θα κατατεθούν από τον ανάδοχο θα πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις για κλάση φωτισμού Ρ1 και Ρ2 ανάλογα με το πλάτος του δρόμου και αντίστοιχα 
όπως στις φωτοτεχνικές μελέτες που συνοδεύουν τη μελέτη. 
 
Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό (driver)  – Χαρακτηριστικά & λειτουργίες : 
 Προγράμματα  κατ επιλογή της Υπηρεσίας : 1-10V (αναλογικό), DALI (ψηφιακό), NVL6H 
[autodimming (-30% x 6 ώρες) ξεχωριστά ανά μονάδα], με λειτουργίες αυτοδιάγνωσης. 
 
Σε όλα τα ανωτέρω Προγράμματα λειτουργίας/ελέγχου θα υπάρχει επιπρόσθετα ειδική διάταξη 
NCL (Neri Constant Lumen) η οποία θα εξισορροπεί αυτόματα την ζητούμενη και αναγκαία ισχύ 
ώστε να διατηρείται – καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής του φωτιστικού σώματος - σταθερή 
η απόδοση της φωτεινής ροής του στα αρχικά επίπεδα της πρώτης λειτουργίας του.  
 
Προστασία από βραχυκύκλωμα, από υπερθέρμανση, και από υπέρταση ρεύματος μέχρι 6 KV-
8KV. 
Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής Β10 : 100.000 ώρες. 
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     Τάση τροφοδοσίας : 220-240V,   Συχνότητα : 50 Hz,  Cos φ > 0,9  . 
 
       Βαφή – Χρωματισμός : 
       Χρωματισμός σκούρο γκρι ή ματ μεταλλικό  για το άνω πλαίσιο,  λευκό RAL 9016 για το    
       κάτω  πλαίσιο σε κάθε περίπτωση κατά την επιλογή της Υπηρεσίας. 
 
      Κύκλοι επεξεργασίας βαφής : 
      Για τα τμήματα & στοιχεία αλουμινίου (από χύτευση ή πρεσσο-χύτευση) : 
     - μικρο-αμμοβολή με σφαιρίδια ΙΝΟΧ, 
     - κατεργασία χημικού καθαρισμού βασισμένη στη νανοτεχνολογία, 
     - μια στρώση βάσης εποξειδικού primer σε σκόνη, 
     - μια στρώση βαφής ειδικού πολυουρεθανικού σμάλτου 2 συνθετικών. 
 

Αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία (QUV)  :  
έλεγχος σύμφωνα με EN ISO 11507 [ΔΕ (=διαφορά χρώματος πριν και μετά τεστ) μικρότερο 
του 2 μετά από έκθεση-τεστ 2000 ωρών] από τρίτο ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα, ή 
σύμφωνα με τη μέθοδο bonderized και του διεθνούς τεστ FLORIDA. 
 
 
Αντοχή στην οξείδωση :  
έλεγχος σύμφωνα με EN ISO 9227 [έκθεση σε αλκαλικό περιβάλλον (ατμοί NaCl σε ποσοστό 
5%) για χρόνο διάρκειας τεστ μεγαλύτερο των 1500 ωρών] από τρίτο ανεξάρτητο 
διαπιστευμένο Φορέα, ή σύμφωνα με τη μέθοδο bonderized και του διεθνούς τεστ FLORIDA. 
 

 
 

2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED), ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 20W ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ. 

 
 

Σχέδιο 4 
 
Α.  ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ  
 
Ο επίτοιχος  βραχίονας για φωτισμό (σχέδιο 4), θα είναι κατάλληλος για αστικό φωτισμό και να 
τοποθετηθεί σε αυτόν ένα φωτιστικό με σχήμα και μέγεθος σύμφωνα με το σχέδιο που φαίνεται. 
 
Τεχνική Περιγραφή 
Επίτοιχος βραχίονας θα αποτελείται από στοιχεία χάλυβα Fe 360 UNI 10219 -1  γαλβανισμένα σε 
ηλεκτρολυτικό μπάνιο (με ολική εμβάπτιση) σύμφωνα με τους Κανονισμούς UNI  ISO 2081,  
σχήματος και μορφής όπως σχέδιο 4. 
 
Δομή : 
Αποτελείται από : 
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4. Ένα τμήμα χαλύβδινου μορφοσωλήνα στήριξης, κυκλικής διατομής Φ 3 εκατ., μήκους 75 

εκατ. ή μεγαλύτερο (πιο επίμηκες) ήτοι 90cm, 105cm ή κατά απαίτηση της Υπηρεσίας, θα 
είναι  εφοδιασμένο στο άκρο με κατάλληλη ηλεκτροσυγκολημένη απόληξη (C) με εσωτερικό 
σπείρωμα για την ανάρτηση του φωτιστικού σώματος, και βιδα Μ6 (F) για την ασφάλιση του 
φωτ. σώματος. Το άνω τμημα της απόληξης είναι ειδικά διακοσμημένο. 
Ο μορφοσωλήνας  στήριξης διαθέτει επίσης μια οπή (Β) για τη διέλευση του ηλεκτρικού 
καλωδίου τροφοδοσίας. 
Έχει επί πλέον ένα σημείο (Α) για τη γείωση. 
 

5. Ένα χαλύβδινο τμήμα διατομής 30Χ10 mm. με μήκος προβολής 50 εκατ. ή μεγαλύτερο, 
ηλεκτροσυγκολλημένο στην πλάκα προσαρμογής (3) και στο μορφοσωλήνα στήριξης (C) 
μέσω δυο κολάρων. Το χαλύβδινο αυτό τμημα σχηματίζει δυο κοχλίες (α,β) με αντίστοιχα 
ύψη 28 και 15 εκατ. 
 

6. Μια πλάκα από χαλύβδινο έλασμα ορθογώνιας μορφής ύψους 45 εκατ. πλάτους 10 εκατ. 
και πάχους 0,5 εκατ. με τα άκρα ελαφρώς κυρτά προς το μέρος του μορφοσωλήνα 
στήριξης. 
Η πλάκα αυτή είναι ηλεκτροσυγκολλημένη στον μορφοσωλήνα στήριξης  και ανάρτησης, 
εφοδιασμένη με 3 οπές (Φ 1 εκατ.) για την σταθεροποίησή της επί του τοίχου με κατάλληλα 
βύσματα. 
Το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας διέρχεται εντός του μορφοσωλήνα μέσω της οπής (Β) 
. 
Όλα τα στοιχεία από χάλυβα είναι γαλβανισμένα και βαμμένα. 
 
Το ολικό ύψος του επίτοιχου βραχίονα είναι 45 εκατ. και η οριζόντια προβολή 75cm ή 
μεγαλύτερο (πιο επίμηκες) ήτοι 90cm, 105cm ή κατά απαίτηση της Υπηρεσίας και 
μεγαλύτερο. 
 

Προστασία των επιφανειών : 
Χρώμα στάνταρ γκρι σκούρο ή  ματ μεταλλικό σε κάθε περίπτωση κατά την επιλογή της 
Υπηρεσίας. 
 
Κύκλοι επεξεργασίας Βαφής  : 
α) Για τα χαλύβδινα γαλβανισμένα τμήματα : 
- μικροαμμοβολή βαθμού SA 2.5 
- μια στρώση εποξειδικού primer 2 συνθετικών φωσφορικού ψευδαργύρου, 
- μια στρώση ειδικού πολυουρεθανικού σμάλτου 2 συνθετικών, 
- πάχος στεγνής στρώσης όχι μικρότερο των 110 μm. 
- ποσότητα διαλύτη στο βερνίκι βαφής μικρότερη των 50 g/m2 
β) Για τα χυτοσιδηρά τμήματα  :  

• Μικροαμμοβολή βαθμού SA.3 

• Μια στρώση με ολική βύθιση εντός μονοσυνθετικού  primer με βάση ψευδάργυρο. 

• Εφαρμογή δύο στρώσεων με ψεκασμό εποξειδικού primer δυο συνθετικών αραιωμένου 
φωσφορικού ψευδαργύρου. 

• Ενα τελικό πέρασμα  (φινίρισμα) με ψεκασμό αραιωμένου πολυουρεθανικού σμάλτου δυο 

συνθετικών. 

• Ποσότητα διαλυτών στο βερνίκι βαφής μικρότερη των 210 g/m2 

• Πάχος στεγνής στρώσης όχι μικρότερο των 200 μm. 
 
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (QUV)  :  
έλεγχος σύμφωνα με ISO 11507 [ΔΕ (=διαφορά χρώματος πριν και μετά το τεστ) μικρότερο του 
2 μετά από έκθεση-τεστ 2000 ωρών], από τρίτο ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα, ,  ή 
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σύμφωνα με τη μέθοδο bonderized και του διεθνούς τεστ FLORIDA 
 
Αντοχή στην οξείδωση :  
έλεγχος σύμφωνα με ISO 9227 [έκθεση σε αλκαλικό περιβάλλον (ατμοί NaCl σε ποσοστό 5%) 
για χρόνο διάρκειας τεστ μεγαλύτερο των 1500 ωρών], από τρίτο ανεξάρτητο διαπιστευμένο 
Φορέα, ,  ή σύμφωνα με τη μέθοδο bonderized και του διεθνούς τεστ FLORIDA 
 
Λόγω της άμεσης γειτνίασης του παραλίμνιου μετώπου, επικρατεί έντονο διαβρωτικό 
περιβάλλον στους χώρους εγκατάστασης, έτσι η ανωτέρω διαδικασία κατεργασίας βαφής 
καθίσταται εντελώς απαραίτητη. 

 
 

Β.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED  ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 20W ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
 
Τα φωτιστικά σώματα, που  προβλέπεται να τοποθετηθούν, θα είναι κατάλληλα για φωτ. πηγή 

από φωτοδιόδους (LED) και θα έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά και μορφή σύμφωνα με το 
σχέδιο 5. Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για ανάρτηση, τοποθέτηση στον επίτοιχο βραχίονα, 
που προδιαγράφεται παραπάνω. 
 

              
 
                               σχέδιο 5                                   σχέδιο 6  πολικό διάγραμμα 
 
 
 

Το φωτιστικό θα φέρει τις πιστοποιήσεις και θα είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς: 
ΕΝ 60598 – 1, ΕΝ 60598 – 2 – 3, EΝ 62031, ΕΝ 55015 EMC,  EN 61547 EMC, EN 61000-3-
2/3, EN 62471,  CE. 
 
Υλικά κατασκευής : 
Κατασκευασμένο από έλασμα αλουμινίου UNI  ΕΝ 1706, 
Έλασμα χαλύβδινο γαλβανισμένο UNI ISO 2081. 
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Προστασία Επιφανειών -Βαφή : 
Επιτυγχάνεται σύμφωνα με τις κατεργασίες που καταγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο 
του κύκλου (επεξεργασίας) βαφής. 
 
Διαστάσεις και Βάρος : 
Ύψος 30 εκατ. – Διαμ. Φ 40 εκατ. 
Βάρος 7,0 Kg  
Επιφάνεια που εκτίθεται σε ανεμοπίεση 0,050 τ.μ. 
Μορφή όπως ενδεικτικό σχέδιο. 
 
 
 
Δομή : 
Σύνδεσμος προσαρμογής/ανάρτησης ορειχάλκινος με οπή για τη δίοδο του καλωδίου 
τροφοδοσίας. 
Ανω τμήμα κυκλικό, κοίλης μορφής ημισφαιρίου ( Φ 40 εκατ.) από έλασμα αλουμινίου (πάχους 
20/10 mm). 
Κάτω τμήμα κυκλικό, ανεστραμμένης κοίλης μορφής (Φ 39,4 εκατ.) από έλασμα αλουμινίου 
ιδίου πάχους, βαμμένο λευκού χρώματος. 
Χαλύβδινο έλασμα γαλβανισμένο προσαρμοσμένο στο κάτω τμήμα , για τη συναρμολόγηση  
των ηλεκτρικών οργάνων φωτεινής πηγής. 
Περίβλημα  (κέλυφος) μπροστασίας , σε σχήμα ανεστραμμένου κυπέλου, από αντιεκρηκτικού 
τύπου γυαλί, συναρμολογημένο στο σώμα μέσω μιας φλάντζας στεγανότητας από νεοπρένιο. 
Αντοχή σε κρούση ΙΚ06. 
 
Οπτικά LED 
- Γεωμετρία κατανομής φωτεινής ροής : κυκλο-συμμετρική, 
- Ύψος εγκατάστασης : 3,5 – 5,0 μέτρα, 
- Φωτεινή πηγή LED Philips Fortimo DLM, 
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, 
- Διάρκεια ζωής : L70B50 @ 75 ⁰C = 60.000 ώρες. 
- Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό (driver) συμπαγές. 
 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά : 
-Τάση 230V, 
-Συχνότητα 50 Hz, 
-Κλάση μόνωσης CL II, 
-Βαθμός προστασίας ΙΡ 44, 
-Cos φ>0,9, 
-Θερμοκρασία λειτουργίας : -30⁰  έως  +40 ⁰C . 
-Ισχύς: έως 20W  
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3. ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΤΟΥ 4 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED), ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 55W.  

  
Α. ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ    
 
Ο Ιστός θα έχει τη μορφή του σχεδίου 7 

 

 
 
 
 

Σχέδιο 7 
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Τεχνική Περιγραφή: 

 Ο ιστός θα είναι πιστοποιημένος κατά CE και σύμφωνος με την Ευρωπαική Οδηγία ΕΝ 40-5 :2002 

 

Ο ιστός θα είναι σύνθετος-σπονδυλωτός από χυτοσίδηρο σύμφωνα με τους Κανονισμούς  

 ΕΝ 1561, με εσωτερικό πυρήνα [τουμποσωλήνα] τηλεσκοπικής μορφής (επάλληλα τμήματα 

διαφορετικών διαμέτρων), από χάλυβα S235J κατά EN ISO 10219-1 γαλβανισμένο εν θερμώ 

σύμφωνα με τους Kανονισμούς  EN ISO 1461, διαστάσεων και σχήματος όπως το σχέδιο 7. 

Ο εσωτερικός πυρήνας (Α) θα αποτελείται από τέσσερα τμήματα χαλυβδοσωλήνα μεταβλητής 

διατομής σε σχέση με τις εσωτερικές διαμέτρους (Φ 13,3x160 εκατ., Φ 7,6x121 εκατ.,  Φ 6,0x70 

εκατ., Φ 4,2x20 εκατ.), ηλεκτροσυγκολλημένα μεταξύ τους στη θέση των κατάλληλα διαμορφωμένων 

άκρων τους. 

Ο ιστός θα πρέπει να τοποθετηθεί σταθερά (εγκιβωτιστεί) κατά 70 εκατοστά εντός βάσης θεμελίωσης 

(P) από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

Θα είναι εφοδιασμένος (κάτω) με μια ειδική βίδα Μ 10 και μικρό έλασμα για τη γείωση, από μια 

κατάλληλη σχισμή  [D - 18,6x4,5 εκατ.] στη θυρίδα επίσκεψης του πρώτου χαλύβδινου τμήματος  για 

την τοποθέτηση του πιστοποιημένου ποιοτικά ακροκιβωτίου σύνδεσης  (μοντ. Conchiglia), κλάσης 

μόνωσης ΙΙ (με ασφάλεια), από μια σχισμή  [Ε - 15,0x4 εκατ.]   για το πέρασμα των καλωδίων 

τροφοδοσίας στο εσωτερικό, από ένα εσωτερικό δακτύλιο με σπείρωμα  1+¼" GAS (G) 

συγκολλημένο στο άνω άκρο, και κατάλληλη συστολή (Η) για τη συναρμολόγηση/στερέωση του 

φωτιστικού σώματος. 

Μια θερμοσυρικνούμενη μεμβράνη ( C ) πλάτους 20 εκατ. κατασκευασμένη από σύνθετα υλικά 

(ακτινοβολημένα πολυολεφινικά και βουτυλική μαστίχη) θα εφαρμόζεται στον πυρήνα στο ύψος της 

θεμελίωσης,  για πρόσθετη προστασία από την διάβρωση. 

 Ο χυτοσιδηρός ιστός θα είναι σχηματισμένος από διάφορα επάλληλα χυτοσιδηρά τμήματα με 

ενσφήνωση από κάτω προς τα άνω (και σύσφιξη με κατάλληλες χωνευτές βίδες alen)έτσι ώστε να 

αποφεύγονται διεισδύσεις νερού στο εσωτερικό, αποτελείται από : 

 

1. Ενα πρώτο τμήμα βάσης ύψους 96 εκατ. θα έχει μια κυκλική πλίνθο κίονος (Ι) διαμ.  Φ 40 εκατ., 

ύψους 10 εκατ., από ένα κεντρικό κολουροκωνικό  κορμό  ύψους 58,5 εκατ. [Μ- Φ κάτω 36 εκ.- 

Φ άνω 20 εκατ.]  εφοδιασμένο με θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 12 x 28 εκατ.  

Το άνω μέρος θα αποτελείται από ένα στοιχείο (Ο) Φ 29,5 εκατ. διακοσμημένο με 16 ωοειδή 

σχήματα, με υπερκείμενο ένα λαιμό (Q) Φ15,5 εκατ. και μια βάση κίονος (R) διαμ. 22εκατ. 

 

2. Ενα δεύτερο τμήμα ύψους 106 εκατ θα είναι διακοσμημένο στη βάση, και για ένα ύψος 26 εκατ. 

με 4 φύλλα δένδρου (S) με διάμ. Φ 21 εκατοστά. Το άνω μέρος θα είναι κολουροκωνικής μορφής 

(Φ κάτω 11,5 εκατ. – Φ άνω 10,5 εκατ.) διακοσμημένο με 16 αυλακώσεις, μια βάση κίονος (T) 

διαμ. 13,5 εκατ., και από 4 ροζέτες [U]. 

3. Eνα τρίτο τμήμα ύψους 107,5 εκατ. σχήματος κόλουρου κώνου (με Φ κάτω 10 εκατ. και Φ άνω  

8,5 εκατ.) θα είναι διακοσμημένο στο κάτω άκρο με βάση κίονος (V) διαμ. 15 εκατοστά. 

 

4. Θα υπάρχει ένα τέταρτο τμήμα ύψους 27,5 εκατ. κυκλικής μορφής . Το τμήμα αυτό θα είναι  

διακοσμημένο στο κάτω άκρο με μια βάση κίονος διακοσμημένο με τέσσερα φύλλα (Ζ). Το 

ανώτερο μέρος είναι μορφής κολούρου κώνου (Φ κάτω 19 εκ. – Φ άνω 5,5 εκατ.)  

 

Όλα τα τμήματα που προαναφέρθηκαν θα κατασκευάζονται (ξεχωριστά) σε μονομπλόκ χύτευση, το 

δε συνολικό τους ύψος από το έδαφος [και των 4 τμημάτων] θα είναι 335 εκατοστά. 
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Κύκλοι επεξεργασίας Βαφής  : 

α) Για τα χαλύβδινα γαλβανισμένα τμήματα του πυρήνα ιστού: 

- μικροαμμοβολή βαθμού SA 2.5 

- μια στρώση εποξειδικού primer 2 συνθετικών φωσφορικού ψευδαργύρου, 

- μια στρώση ειδικού πολυουρεθανικού σμάλτου 2 συνθετικών, 

- πάχος στεγνής στρώσης όχι μικρότερο των 110 μm. 

- ποσότητα διαλύτη στο βερνίκι βαφής μικρότερη των 50 g/m2 

 

β) Για τα χυτοσιδηρά τμήματα του ιστού :  

• Μικροαμμοβολή βαθμού SA.3 

• Μια στρώση με ολική βύθιση εντός μονοσυνθετικού  primer με βάση ψευδάργυρο. 

• Εφαρμογή δύο στρώσεων με ψεκασμό εποξειδικού primer δυο συνθετικών αραιωμένου 

φωσφορικού ψευδαργύρου. 

• Ενα τελικό "πέρασμα" (φινίρισμα) με ψεκασμό αραιωμένου πολυουρεθανικού σμάλτου δυο 

συνθετικών. 

• Ποσότητα διαλυτών στο βερνίκι βαφής μικρότερη των 210 g/m2 

• Πάχος στεγνής στρώσης όχι μικρότερο των 200 μm. 

• Λόγω της άμεσης γειτνίασης του παραλίμνιου μετώπου επικρατεί έντονο διαβρωτικό 

περιβάλλον στους χώρους εγκατάστασης, έτσι η ανωτέρω διαδικασία κατεργασίας βαφής 

καθίσταται εντελώς απαραίτητη. 

 

       Προστασίες : 

Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (QUV)  :  

έλεγχος σύμφωνα με ISO 11507 (ΔΕ μικρότερο του 2 μετά από έκθεση-τεστ 2000 ωρών) από 

τρίτο ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα, ,  ή σύμφωνα με τη μέθοδο bonderized και του 

διεθνούς τεστ FLORIDA. 

  

     Αντοχή στην οξείδωση :  

     έλεγχος σύμφωνα με ISO 9227 (έκθεση σε αλκαλικό περιβάλλον για διάρκεια  

     τεστ μεγαλύτερο των1500 ωρών) από τρίτο ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα, ή     

     σύμφωνα με τη μέθοδο bonderized και του διεθνούς τεστ FLORIDA 
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Β.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ 
 
Το φωτιστικό σώμα κορυφής για τοποθέτηση σε ιστό θα είναι της μορφής του παρακάτω σχήματος 
8 

 

 
 

Σχέδιο 8 
 

Τεχνική Περιγραφή 
 
Πιστοποιήσεις : 
Θα είναι σύμφωνο με τους Κανονισμούς : 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031, EN 55015 EMC, EN 61547 EMC,  
EN 61000-3-2/3, EN 62471, CE 
 
Διαστάσεις : 
Ύψος  720 χιλ. 
Πλάτος 445 χιλ. 
Μήκος 445 χιλ. 
Επιφάνεια σε ανεμοπίεση : 0,225 τ.μ. 
Βάρος : 11 Kg 
 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά : 
Τάση τροφοδοσίας : 120 – 277 V 
Συχνότητα : 50 -60 Hz 
Βαθμός προστασίας : IP 43 
Βαθμός προστασίας οπτικού συστήματος ΙΡ66. 
Κλάση μόνωσης : ΙΙ 
Cos φ > 0,9 
Θερμοκρασία λειτουργίας : -30 ºC έως +40 ºC 
 
Υλικά κατασκευής : 

- Πρεσσο-χύτευση αλουμινίου (ΕΝ 1706) 
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- Ελάσματα αλουμινίου 
- Περίβλημα (κέλυφος) από ΡΜΜΑ πολυμεθυλμετακρυλικό ημιδιαφανές 
- Βίδες από μπρούτζο και χάλυβα ΙΝΟΧ 

 
Δομή -Κύρια τμήματα : 
Το φωτιστικό σώμα θα είναι υψηλής αισθητικής εμφάνισης  . 
 Θα αποτελείται από: 

- Άνω πλαίσιο τετράγωνης μορφής, που ανοιγοκλείνει για τη πρόσβαση στο χώρο οργάνων, 
καλά μανδαλωμένο στο κάτω πλαίσιο, 

- Κάτω πλαίσιο αποτελούμενο από έναν κλωβό, μορφής ανεστραμμένης κολούρου 
πυραμίδας, με 4 ορθοστάτες  που συγκλίνουν (κάτω) σε μικρό τρίποδο τμήμα, εφοδιασμένο 
με οπή Φ 28 χιλ. στο μέσο, για τη στερέωση του φωτιστικού σώματος επί του ιστού. 

- Ειδικό έλασμα για τη τοποθέτηση των ηλεκτρικών οργάνων , που εύκολα 
αποσυναρμολογείται, 

- Περίβλημα (κέλυφος) από υλικό ΡΜΜΑ (πολυμεθυλμετακρυλικό) ημιδιαφανές, με αντοχή σε 
UV. 

- Αντοχή στη κρούση ΙΚ06 κατά ΕΝ 62262. 
 

Οπτικό σύστημα : 
Οι φακοί θα είναι διαθλαστικοί, οδικού και μεικτού τύπου φωτιζόμενων επιφανειών, μεικτών 
επιφανειών και κυκλικής κατανομής. 
Κατηγορία CE-S. Κλάση IES cut-off. 
 
Ηλεκτρικά βοηθητικά ισχύος : 
- Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό (driver) θα είναι προγραμματιζόμενοι για τα τυποποιημένα στοιχεία 

LED, 
- Θα έχει αυτόματη διακοπή ρεύματος τροφοδοσίας με το άνοιγμα  του καλύμματος, 
- Θα έχει ακροκιβώτιο (κλέμμες) σύνδεσης καλωδίων έως Φ 2,5 mm. 

 
Λειτουργίες- Συντήρηση : 
- Για τη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων και οπτικού συστήματος θα ξεβιδώνεται 1 βίδα 

και θα ανοίγει περιστρεφόμενο το άνω πλαίσιο. 
Αυτόματα θα διακόπτεται η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης κανένα τμήμα ή στοιχείο δεν θα αποσπάται 
από την όλη κατασκευή. 

- Όλα τα όργανα θα είναι τυποποιημένα και αντικαθίστανται χωριστά (LED, driver, κλπ), 
- Η περιοδική συντήρηση για τον καθαρισμό της κατασκευής και του (προστατευτικού) 

περιβλήματος από τη σκόνη, σμογκ (είναι εργασίες που θα πρέπει να γίνονται με σβηστό 
και κρύο το φωτ. σώμα). 
 

Βαφή – Χρωματισμός : 
- Χρωματισμός σκούρο γκρι μεταλλικό ματ, 
- Κύκλοι επεξεργασίας βαφής : 

  Για τα τμήματα & στοιχεία αλουμινίου (από χύτευση-πρεσσοχύτευση): 
- μικρο-αμμοβολή με σφαιρίδια ΙΝΟΧ 
- κατεργασία χημικού καθαρισμού βασισμένη στη νανοτεχνολογία, 
- μια στρώση βάσης εποξειδικού primer σε σκόνη, 
- μια στρώση βαφής ειδικού πολυουρεθανικού σμάλτου 2 συνθετικών. 
 

- Λόγω της άμεσης γειτνίασης του θαλάσσιου μετώπου επικρατεί έντονο διαβρωτικό 
περιβάλλον στους χώρους εγκατάστασης, έτσι η ανωτέρω διαδικασία κατεργασίας βαφής 
καθίσταται απαραίτητη. 
 

Αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία (QUV)  :  
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έλεγχος σύμφωνα με EN ISO 11507 [ΔΕ (=διαφορά χρώματος πριν και μετά test) μικρότερο του 
2 μετά από έκθεση-τεστ 2000 ωρών] από τρίτο ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα, ή σύμφωνα 
με τη μέθοδο bonderized και του διεθνούς τεστ FLORIDA. 
 
Αντοχή στην οξείδωση :  
έλεγχος σύμφωνα με EN ISO 9227 [έκθεση σε αλκαλικό περιβάλλον (ατμοί NaCl σε ποσοστό 
5%) για χρόνο διάρκειας τεστ μεγαλύτερο των 1500 ωρών] από τρίτο ανεξάρτητο 
διαπιστευμένο Φορέα, ,  ή σύμφωνα με τη μέθοδο bonderized και του διεθνούς τεστ FLORIDA. 
 
Οπτικό σύστημα : 
Οπτικό σύστημα διαθλαστικό, κλάσης IES Full cut-off. 
Φακοί διαθλαστικοί από polycarbonate ανθεκτικό στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία. 
Βαθμός προστασίας χώρου οπτικού συστήματος ΙΡ66. 
Οπτικό σύστημα ανθεκτικό στις κρούσεις ΙΚ10, 
Ύψος εγκατάστασης : 3,5 – 5,5 μέτρα. 
 
Στοιχεία  LED : 
LED τελευταίας γενιάς και υψηλής απόδοσης. 
 
Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 3000 Κ ισχύς φωτεινής ροής 4500 lm, και 53W  
Οι αποδόσεις αναφέρονται στο σύνολο του συστήματος LED + DRIVER, 
 
Θα έχει αισθητήρα NTC στο σύστημα LED για τον έλεγχο των επικίνδυνων θερμοκρασιών. 
Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής : 100.000h (L80 – Ta 25 ºC), 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης : Ra>70, 
Ισχύς ΜΙΝ απόδοσης του στοιχείου LED : >100 lm/W 
Απουσία φωτοβιολογικής επίδρασης σε απόσταση > 1,6 μετ. (ΕΝ 62471) 
 
 Τροφοδοτικό (driver) ηλεκτρονικό – Χαρακτηριστικά & λειτουργίες : 
 Πρoγράμματα  : 1-10V αναλογικό, DALI ηλεκτρονικό, NVL6H [autodimming 
 (-30%  x 6 ώρες)] με λειτουργίες αυτοδιάγνωσης. 
Προστασία έναντι βραχυκυκλώματος, έναντι υπερθέρμανσης, έναντι υπέρτασης μέχρι 4 KV. 
Διάρκεια ζωής Β10 : 80.000 ώρες. 

      Τάση τροφοδοσίας : 120 – 277V,  Συχνότητα : 50 - 60 Hz,  Cos φ > 0,9 . 
 

Σε όλα τα ανωτέρω Προγράμματα λειτουργίας/ελέγχου υπάρχει επιπρόσθετα (+) ειδικό σύστημα 
το οποίο εξισορροπεί αυτόματα την ζητούμενη ισχύ ώστε να διατηρείται – καθ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου ζωής του φωτιστικού σώματος - σταθερή η απόδοση φωτεινής ροής του όπως στα 
αρχικά επίπεδα της πρώτης λειτουργίας.  

 
 

4. ΡΗΤΙΝΗ (ΤΖΕΛ) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

Ρητίνη (τζελ) στεγανοποίησης ακροκιβωτίων εντός φρεατίων επίσκεψης οδοφωτισμού με τα εξής 
χαρακτηριστικά. 
Τζελ δυο συστατικών με χαρακτηριστικά στεγανοποίησης, ηλεκτρικής μόνωσης και αντοχής σε 
θερμοκρασία και καιρικές συνθήκες. 

• Κατάλληλο για κάθε εφαρμογή ισχύος ακόμα και κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες.  
• Δύο υγρά συστατικά σε πρακτική συσκευασία διπλής φιάλης. 
• Μπορεί να αφαιρεθεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά, οι 

κλέμμες/πλακέτες/σύνδεσμοι/εξαρτήματα παραμένουν προσβάσιμα.  
• Υψηλή διηλεκτρική αντοχή, μεγαλύτερη από 23 kV/mm.  
• Χρόνος μετατροπής σε gel περίπου 15 λεπτά ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.  
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• Αντοχή σε θερμοκρασίες από -60°C έως +200°C.  
• Απεριόριστος χρόνος αποθήκευσης και ζωής.  
• Αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV).  
• Δεν προσβάλλεται από μύκητες, μη τοξικό και εξασφαλίζει βαθμό στεγανότητας ΙΡ68 

(Βύθιση σε νερό). 

 

5.  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ PILLAR ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ 24  ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ  (MICRODUCT 

BUNDLES) 

 

Για να ικανοποιηθούν άµεσες και μελλοντικές ανάγκες διασύνδεσης, θα χρησιμοποιηθούν 

συστοιχίες μικροσωλήνων για την υλοποίηση δικτύου οπτικών ινών σε όλο το μήκος της 

διαμόρφωσης. 
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5.1.1 Γενική περιγραφή 

 

Συστοιχίες μικροσωλήνων (σχέδιο 1) απευθείας ενταφιασμού (DB), από ισχυρό περίβλημα 

πολυαιθυλενίου (PE) 7/3.5. Οι μικροσωλήνες θα δέχονται όλα τα  προϊόντα ίνας προς εμφύσηση. 

Οι μικροσωλήνες,   θα έχουν απαραίτητα εξωτερική διάμετρο 7mm και εσωτερική διάμετρο 3,5mm 

και θα είναι κατάλληλοι για απευθείας ενταφιασμό (DB) και θα υπάρχει ένας επιπλέον  

μικροσωλήνας διαστάσεων 14/10 στο κέντρο της συστοιχίας. 

                                               Σχέδιο 1: Ενδεικτική τομή συστοιχίας  

 

Κάθε δέσμη θα περιβάλλεται από  ένα λεπτό αλλά ισχυρό περίβλημα PE. Η όλη δέσμη είναι 

σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπεται ο απευθείας ενταφιασμός της σε έδαφος κατάλληλα 

διαμορφωμένο (άμμος). Ο ενταφιασμός μεμονωμένων μικροσωλήνων θα γίνεται σε έδαφος 

απαλλαγμένο από σκληρά ή κοφτερά υλικά επιχωμάτωσης.  

 

5.1.2  Τεχνικές προδιαγραφές-Πίνακες συμμόρφωσης 

 

Εξωτερική ονομαστική διάμετρος μικροσωλήνα 7.0mm 

Εσωτερική ονομαστική διάμετρος μικροσωλήνα 3,5mm 

Ονομαστική μάζα μικροσωλήνα 28g/m 

Ελάχιστη ακτίνα λυγισμού μικροσωλήνα 100mm 

Μέγιστη τάση εφελκυσμού μεμονωμένου μικροσωλήνα 20/200Kg/N 

Τάση θραύσης (προσεγγιστική) σε 10% συμπίεση μεμονωμένου 
μικροσωλήνα 

180/1800Kg/N 

 
1. Συμβατότητα με κονέκτορες 18/3.5mm και τάπες 7/18.1 mm. 

2. Μέγιστη πίεση αέρα για εμφύσηση ίνας 20bar 

3. Αποθήκευση σε εσωτερικό χώρο και προφυλαγμένα από το ηλιακό φως. 

4. Ονομαστικό πάχος περιβλήματος της δέσμης 1,1mm 

5. Απόσχιση περιβλήματος μόνο με ειδικά εργαλεία. 

 

 Τύπος OD mm Ονομαστική 
μάζα g/m 

Ελάχιστη ακτίνα 
λυγισμού mm 

Μέγιστη τάση εφελκυσμού 
Kg/N 

7/3,5 24DBmf 44.2 860 750 600/6000 

 
 

Οι σωλήνες  πρέπει να  συµµορφώνονται  στις οδηγίες  για προστασία του  περιβάλλοντος 

ISO GUIDE 64.2 (Guide for the inclusion of environmental aspects in product standard, draft 9/96) 

και IEC  Guide 109, Environmental  aspects  –  inclusion in electrotechnical  product  
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standard,1995/08. Θα πρέπει να έχουν προδιαγραφές ισοδύναµες του  IEC  60794-5  όσον  

αφορά την αντοχή σε θλίψη, κρούση, συστροφή, ευελιξία, και πίεση. 

 

5.2  ΦΡΕΑΤΙΑ 

 

5.2.1. Φρεάτια µε διπλό κάλυµµα διατάσεων 400mm X 400mm & 600mm X 

400mm 

 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά παρατίθενται στη συνέχεια: 

• Μήκος  φρεατίου (εσωτερικά): >400 mm 

•  Πλάτος φρεατίου (εσωτερικά) 400mm 

• Βάθος  φρεατίου 600   µε  700mm   

•  Περιµετρική κάλυψη µε σκυρόδεµα πάχους τουλάχιστον 70mm χωρίς οπλισµό  

 

Τα  καλύµµατα  των φρεατίων  πρέπει να  υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές D 400  για αντοχή 

πάνω από 10  τόνους και πρέπει να έχουν τις αναγκαίες βεβαιώσεις του Ελληνικού Οργανισµού 

Τυποποίησης. Σε  κάθε   περίπτωση, τα φρεάτια  θα  πρέπει  να  µπορούν  να  φιλοξενήσουν 

πλεονασµατικό καλώδιο χωρίς να παραβιάζονται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή για την 

ελάχιστη ακτίνα κάµψης κλπ.  

Το τελικό κάλυμμα θα είναι τέτοιας μορφής ώστε να επιδέχεται το υλικό επίστρωσης και η τελική 

του εικόνα να μην διαφοροποιείται από την υπόλοιπη διαμόρφωση. 

 

Οι  υποψήφιοι   ανάδοχοι  καλούνται   να   προσφέρουν  λύσεις   που   θα   υπερκαλύπτουν   τις 

παραπάνω  προδιαγραφές οι οποίες  θα προσαρµόζονται στα δεδοµένα του φυσικού έργου. ∆εν  

αποκλείεται  η  χρήση  προκατασκευασµένων φρεατίων  από διαφορετικό υλικό εάν αυτά έχουν 

ισοδύναµα ή καλύτερα χαρακτηριστικά αντοχής, στεγάνωσης και ευκολίας τοποθέτησης. 

 

5.3   ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ (PROTECTIVE DUCTS) 

 

      Σε όλο το μήκος του δικτύου οδοφωτισμού και στο ίδιο χαντάκι θα διέρχεται μονός σωλήνας  

HDPE µε  εξωτερική  διάµετρο Φ50 κατάλληλη ώστε  να   διευκολύνεται  το  πέρασµα   συστοιχιών   

μικροσωλήνων. 

Ο σωλήνας θα διακόπτεται στα φρεάτια επισκέψεως του δικτύου οδοφωτισμού ενώ θα 

βρίσκεται πάνω από τον σωλήνα HDPE διέλευσης καλωδίων οδοφωτισμού.   

Ο προστατευτικός  σωλήνας θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης τµηµάτων του, χωρίς αλλαγή 

της εσωτερικής διαµέτρου για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ολίσθησης έτοιµων συστοιχιών 

µικροσωληνώσεων εξωτερικού χώρου  εντός του σωλήνα για µήκη µεγαλύτερα των 300m. Ο 

σωλήνας  θα  είναι  κατασκευασµένος από  HDPE  µε  υψηλές  προδιαγραφές  όσον   αφορά   την 

αντοχή σε θλίψη, παραµόρφωση και κρούση (βλ. παρακάτω). 

Χαµηλών προδιαγραφών σωλήνες δεν  θα χρησιµοποιηθούν. 

Οι σωλήνες θα είναι ενιαίου χρώµατος και θα έχουν εσωτερικά ιδιαίτερα λεία επιφάνεια  και 

διαµήκεις εσοχές  για µείωση της τριβής µε  τις εµπεριεχόµενες  συστοιχίες, ώστε να  διευκολύνεται  

το πέρασµα   των  τελευταίων.  Οι κενές  σωληνώσεις θα  φέρουν στο εσωτερικό τους διηλεκτρικό 

οδηγό  για έλξη  των συστοιχιών. 

Στο τέλος κάθε σωλήνα και όπου τερματίζει θα υπάρχει ειδική τάπα τερματισμού ανάλογης 

διαμέτρου για τη μελλοντική προστασία από προσχώσεις. 

Οι  σωλήνες  δεν   θα  διακόπτονται   παρά  µόνο   σε  φρεάτια  και  µόνο   εάν   συντρέχει  λόγος 

(εξάντληση  του περιθωρίου έλξης εµπεριεχόµενης  συστοιχίας, ή  εισαγωγή νέας  συστοιχίας ή 



Διαμορφώσεις Πεζοδρομήσεις στην Περιοχή Σιαράβα                                                                                  Σελίδα 106 από 115 

 

διακλάδωση εµπεριεχόµενης συστοιχίας). 

 

Οι σωλήνες  πρέπει να  συµµορφώνονται  στις οδηγίες  για προστασία του  περιβάλλοντος ISO 

GUIDE 64.2 (Guide for the inclusion of environmental aspects in product standard, draft 9/96) και 

IEC  Guide 109, Environmental  aspects  –  inclusion in electrotechnical  product  

standard,1995/08. Θα πρέπει να έχουν προδιαγραφές ισοδύναµες IEC  60794-5  όσον  αφορά 

την αντοχή σε θλίψη, κρούση, συστροφή, ευελιξία, και πίεση.  

 

5.4  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΗΞΗΣ  ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ. 

 

Στα φρεάτια διακλάδωσης του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου (600mm X 

400mm) οι συστοιχίες μικροσωλήνων διακλαδώνονται. Για την σύνδεση των μικροσωλήνων 

μεταξύ τους θα χρησιμοποιηθούν κονέκτορες (μούφες) κατάλληλων διαστάσεων. Για την σύνδεση 

κάθε μικροσωλήνα θα χρησιμοποιούνται δύο κονέκτορες. Σε κάθε περίπτωση οι κονέκτορες θα 

πρέπει να εγκριθούν από την υπηρεσία, ως προς την καταλληλότητά τους, ύστερα και από την 

γραπτή σύμφωνη γνώμη της προμηθεύτριας εταιρείας των συστοιχιών μικροσωλήνων. 

 

Οι κονέκτορες θα είναι διαστάσεων 18/3.5 και οι τάπες 7/18.1mm ενδεικτικών τύπων όπως 

φαίνονται στα κάτωθι σχέδια και κατάλληλοι για σωλήνες οπτικών ινών άμεσου ενταφιασμού (DB).  

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα: 

• Μέγιστη πίεση αέρα για εμφύσηση ίνας 16bar 

• Αντοχή σε θερμοκρασίες μεταξύ των -15 oC και 60 oC 

• Αντοχή σε κρούση 15 J έως 23 oC 

• Κατακράτηση μικροπροϊόντων 300Ν  

 

            

Σχέδιο 2α: Τάπα σωλήνα οπτικών ινών                Σχέδιο: 2β Μούφα σωλήνα οπτικών ινών  

 

 Σε κάθε φρεάτιο ιδιοκτησίας (φρεάτιο απόληξης 20Mm X 20mm) θα καταλήγει ένας 

μικροσωλήνας. Η δαπάνη  για την εργασία για το σχίσιμο του σωλήνα, την αποκάλυψη του 

μικροσωλήνα, της όδευσης αυτού μέχρι το φρεάτιο σε κατάλληλα διαμορφωμένο έδαφος (βλ. 

παραπάνω) καθώς και το υλικό για το τάπωμα του μικροσωλήνα εντός του φρεατίου καλύπτεται 

από το άρθρο του τιμολογίου φρεάτιο 20mm X 20mm. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
Α  ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

Ο ασύρματος ελεγκτής του φωτιστικού είναι εκείνη η συσκευή που χρησιμοποιείται για την 

τηλεδιαχείριση και τον απομακρυσμένο έλεγχο του φωτιστικού, και συνδέεται με το τροφοδοτικό 

(driver) της οπτικής μονάδας LEDτου φωτιστικού. Ο ασύρματος ελεγκτής θα πρέπει να εκτελεί κατ’ 

ελάχιστο  τα παρακάτω γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά. 

 

6.1.1. Γενικά χαρακτηριστικά 

Ο ασύρματος ελεγκτής του φωτιστικού θα πρέπει να είναι τοποθετημένος αποκλειστικά σε εξωτερικό 

στεγανό κυτίο με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65 σε περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένος 

εντός του φωτιστικού σώματος.  

Ο ασύρματος ελεγκτής πρέπει να μπορεί να εκτελεί κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω λειτουργίες: 

• Λαμβάνει δεδομένα τα οποία προωθεί προς το υπόλοιπο σύστημα διαχείρισης αναφορικά με 

τα ηλεκτρικά μεγέθη του φωτιστικού, δηλαδή την τάση, ένταση του ρεύματος, το συντελεστή 

ισχύος, την καταναλισκόμενη ενέργεια. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από μετρητή με 

ακρίβεια μέτρησης 1%. Ο ελεγκτής να έχει ενσωματωμένη flash memory για την αποθήκευση 

των δεδομένων. 

• Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις προσδιορίζεται αν το φωτιστικό λειτουργεί φυσιολογικά 

σύμφωνα με προκαθορισμένα επίπεδα λειτουργίας. Σε περίπτωση που οι μετρήσεις δεν 

συμβαδίζουν με τα όρια που έχουν οριστεί δημιουργούνται και στέλνονται συναγερμοί στο 

κεντρικό σύστημα διαχείρισης, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα. 

• Λαμβάνει δεδομένα και προωθεί σχετικά με τις ώρες λειτουργίας του φωτιστικού.  

• Στέλνει εντολές στο τροφοδοτικό (driver) του φωτιστικού ώστε να ανάβει και να σβήνει 

τοφωτιστικόαλλά και να μπορεί να ρυθμιστεί το επιθυμητό επίπεδο ένταση φωτισμού 

(λειτουργία dimming). Ο κάθε ασύρματος ελεγκτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει 

τουλάχιστον 4 τροφοδοτικά με χρήση πρωτοκόλλου DALI και τουλάχιστον 8 τροφοδοτικά με 

τη χρήση πρωτοκόλλου 0-10/1-10V.  

• Ρυθμίζει οποιοδήποτε φωτιστικό τεχνολογίας λαμπτήρα HID, εφόσον είναι εξοπλισμένο με 

σύγχρονο ηλεκτρονικό πηνίο που υποστηρίζει πρωτόκολλα DALI ή 0-10/1-10V. Εφόσον τα 

φωτιστικά είναι εξοπλισμένα με μαγνητικό στραγγαλιστικό πηνίο να είναι δυνατή τουλάχιστον 

η έναυση/σβέση τους. 

• Οι ελεγκτές θα επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τον κεντρικό κόμβο επικοινωνίας 

(gateway) ασύρματα με χρήση του ασύρματου, βιομηχανικού πρωτοκόλλου 802.15.4 / 

ZigBeeProMeshnet καθώς απαιτείται χαμηλή ισχύς εκπομπής στην αδεσμοποίητη ζώνη 

συχνοτήτων 2.400-2483,5 MHz. Η σύνδεση με το σύστημα τηλεδιαχείρισης να βασίζεται σε 

ελεύθερες τεχνολογίες διαδικτύου (SOAP/XML/HTTP/FTP). 

• Να φέρει ενσωματωμένο αστρονομικό ρολόι με ρυθμιζόμενες από το χρήστη γεωγραφικές 

συντεταγμένες. 

• Να φέρει τουλάχιστον τις παρακάτω διεπαφές: 

o Είσοδο αισθητήρα, π.χ. αισθητήρα κίνησης 
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o Έξοδο για αισθητήρα  

o Είσοδο για ειδικό φωτοκύτταρο 

• Η λειτουργία του ασύρματου ελεγκτή θα είναι ανεξάρτητη από λειτουργίες που τυχόν φέρει 

το τροφοδοτικό του φωτιστικού, π.χ. stand –alone λειτουργία και λειτουργία διατήρησης 

σταθερής της φωτεινής ροής (CLO). 

 
6.1.2. Ειδικά Χαρακτηριστικά 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1. 

Λειτουργίες 

Να παρακολουθούνται και να αποστέλλονται κατ’ ελάχιστο τα 

παρακάτω μεγέθη λειτουργίας του κάθε φωτιστικού: 

Τάση 

Ρεύμα 

Συντελεστής ισχύος 

Καταναλισκόμενη ενέργεια 

Ώρες λειτουργίας 

Ο ασύρματος ελεγκτής να έχει ενσωματωμένη flashmemory για την 

αποθήκευση των δεδομένων. 

2. Να μπορεί να ρυθμίσει την φωτεινότητα του φωτιστικού (λειτουργία 

dimming) 

3. Να μπορεί να ελέγξει τη λειτουργία του φωτιστικού (άνοιγμα/κλείσιμο 

φωτιστικού) 

4. Αποστολή συναγερμών και αναφορών σε περίπτωση βλαβών 

5. 

Ασύρματη 

επικοινωνία 

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: ΙΕΕΕ 802.15.4/ ZigBeeProMeshnet 

6. Συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας: 2.400-2.483,5 ΜHz (Διεθνής 

ISM ζώνη συχνοτήτων) 

7. Κανάλια: Δυνατότητα δυναμικής επιλογής 16 καναλιών εκπομπής  

8. Ισχύς εκπομπής: ≤ 6mW 

9. Τοπολογία Δικτύου: ZigBee Meshnet 

10. Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων: ≥250 kbps 

11. 

Τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40οC έως +80οC 

12. Μέγιστη θερμοκρασία: +80οC  

13. Σχετική υγρασία λειτουργίας: 10–90% 

14. Κλάση μόνωσης: II 

15 Βαθμός προστασίας: ≥IP20 

16. Εγκατάσταση του ελεγκτή εντός εξωτερικού κυτίου ή εσωτερικά του 

φωτιστικού 

17. Τάση λειτουργίας: 230 ±20% VAC @50/60 Hz ±5% 

18. Μέγιστο ρεύμα φορτίου: 5Α, δηλαδή τουλάχιστον 1,2kVA @ 240V 
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19. 

Σήματα ελέγχου: 

1. 0-10V/1-10V 

✓ Σύμφωνα με το πρότυπο IEC60929 

✓ Ο κάθε ασύρματος ελεγκτής να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει 

τουλάχιστον 8 drivers με 0-10V/1-10V για κάλυψη πιθανής 

μελλοντικής επέκτασης του συστήματος διαχείρισης 

ή  

2. DaliInterface 

✓ Σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC62386 μέρος 101/102 

✓ Ο κάθε ασύρματος ελεγκτής να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει 

τουλάχιστον 4 drivers με DaliInterface για κάλυψη πιθανής 

μελλοντικής επέκτασης του συστήματος διαχείρισης 

20. Καταναλισκόμενη 

ισχύς 

Καταναλισκόμενη ισχύς κατά τη λειτουργία ή αναμονής (stand-by 

λειτουργίας):≤ 0,8W 

21.  Ακρίβεια πολυμέτρου: 1% 

22. 

Πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης με 

CE, συμφωνία με τα 

πρότυπα: 

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΕΜC): 

ΕΝ 301 489-1 

EN 301 489-17 

23. Ραδιοεκπομπών: 

EN 300 328 

24. 

Ασφάλειας: 

EN 61347-1 

EN 61347-2-11  

EN 60950-1 

 

Το εργοστάσιο κατασκευής του ασύρματου ελεγκτή να είναι διαπιστευμένο με σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας ISO 9001 και με σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001. 

6.1.3.  Διασφαλίσεις – πιστοποιήσεις ασύρματου ελεγκτή φωτιστικού 

Ο ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού πρέπει να συνοδεύεται από τις αυστηρότερες διασφαλίσεις και 

συγκεκριμένα:  

1. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 & ΙSO 14001:2004 για το εργοστάσιο κατασκευής της 

συσκευής του ασύρματου ελεγκτή.  

2. Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα κατά CE και συγκεκριμένα: 

✓ Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας κατά EMC (ElectromagneticCompatibility) σύμφωνα 

με τα πρότυπα:  

o EN 301 489-1 

o EN 301 489-17 

✓ Ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα: 

o ΕΝ 61347-1 

o ΕΝ 61347-2-11 

o ΕΝ 60598-1 

✓ Ραδιοεκπομπών σύμφωνα με το πρότυπο:  

o ΕΝ 300 328 
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6.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(GATEWAY) 
 
O ασύρματος κεντρικός κόμβος επικοινωνίας (gateway)τοποθετείται στο εσωτερικό ενός εκ των 

pillar της εγκατάστασης ή σε τέτοιο εξωτερικό σημείο εντός τουλάχιστον IP65 στεγανού κυτίου, ώστε 

να διασφαλίζεται η βέλτιστη αρχιτεκτονική του δικτύου.Ο κεντρικός κόμβος επικοινωνίας πρέπει να 

εκτελεί κατ’ ελάχιστο επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά. 

6.2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

Ο κεντρικός κόμβος επικοινωνίας θα πρέπει να εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 

• Μεταφέρει τις πληροφορίες ανάμεσα στους ελεγκτές των φωτιστικών και το κεντρικό 

λογισμικό διαχείρισης, αποθηκεύει τα δεδομένα ρύθμισης που ορίζει ο χρήστης και στέλνει 

σήματα ελέγχου σε κάθε ελεγκτή φωτιστικού. 

• Ζητάει δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τις ηλεκτρικές παραμέτρους των 

φωτιστικών σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία να τα προωθεί στο κεντρικό λογισμικό 

διαχείρισης.  

• Πρέπει να έχει τη δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον 140 ελεγκτών φωτιστικών όταν ο πρώτος 

στη σειρά από αυτούς βρίσκεται σε απόσταση μέχρι και 100m, από τη θέση που είναι 

εγκατεστημένος. 

• Ο κεντρικός κόμβος θα επικοινωνεί με τους ελεγκτές φωτιστικών ασύρματα με χρήση 

πρωτοκόλλου ZigBeePro, στην αδεσμοποίητη ζώνη συχνοτήτων 2.400-2.483.5 MHz. 

• Η σύνδεση και επικοινωνία του κεντρικού κόμβου επικοινωνίας με το κεντρικό λογισμικό 

διαχείρισης  γίνεται μέσω του διαδικτύου, είτε με πρόσβαση σε υπάρχον τοπικό δίκτυο 

(εφόσον υπάρχει) μέσω καλωδίου Εthernet, είτε ασύρματα μέσω ενσωματωμένου 3G 

Modem. 

• Για τη μεταφορά δεδομένων μέσω του ενσωματωμένου modem απαιτείται μια απλή κάρτα 

SIM για M2M επικοινωνία, χωρητικότητας τέτοιας ώστε να καλύπτεται το πλήθος των 

δεδομένων αποστολής μεταξύ του κεντρικού κόμβου και του κεντρικού λογισμικού 

διαχείρισης (τουλάχιστον 50MB). H SIM card που πρέπει να φέρει ο κεντρικός κόμβος 

επικοινωνίας, μπορεί να χρησιμοποίει public IP (είτε δυναμική είτε σταθερή, με την σταθερή 

IP να είναι προτιμώμενη) είτε εσωτερική IP για σύνδεση VPN (για μεγαλύτερη ασφάλεια). 

Προτιμότερη είναι η χρήση σταθερής ΙP. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται δυναμική IP, 

ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη υπηρεσίας DNS.  

• Σε περίπτωση που τύχει και διακοπεί η σύνδεση στο διαδίκτυο η κάρτα θα πρέπει να έχει 

ενεργοποιημένη την υπηρεσία SMS για επικοινωνία του τοπικού κόμβου επικοινωνίας με το 

κεντρικό λογισμικό διαχείρισης. 

Ο ανάδοχος οφείλει να καλύψει όλα τα έξοδα και τέλη που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη 

λειτουργία του συστήματος διαχείρισης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το χρόνο εγγύησης 

του εξοπλισμού.  

• Ο κεντρικός κόμβος επικοινωνίας θα πρέπει να είναι μια συσκευή εύκολα 

προγραμματιζόμενη με γλώσσα προγραμματισμού Python. 

• Ο κεντρικός κόμβος επικοινωνίας θα πρέπει να είναι εύκολα ρυθμιζόμενος και να 

μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω 

ενσωματωμένου webserver. 
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• Όλες οι παράμετροι λειτουργίας του τοπικού κόμβου πρέπει να είναι προσαρμόσιμες 

ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, αλλά η πρόσβαση σε αυτές θα πρέπει να προστατεύεται 

με κωδικό.  

• Βασικό χαρακτηριστικό του κεντρικού κόμβου επικοινωνίας πρέπει να είναι η 

ασφαλής μετάδοση δεδομένων. 

 

6.2.2. Ειδικά χαρακτηριστικά 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1. 

Λειτουργίες 

Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα Δικτύων: UDP/TCP, DHCP 

2. Ασφάλεια: SSL tunnel, SSHv2, FIPS 197 (ΙPsec, HTTPS) 

3. Χαρακτηριστικά Δρομολόγησης: ΝΑΤ, PortForwarding, IP filtering 

4. 

Σύνδεση VPN: IPsec με IKE/ISAKMP, πολλαπλά κανάλια πρόσβασης 

Κρυπτογράφηση δεδομένων:DES/3DES μέχρι και 256-bit ΑΕS 

VPN pass-through, GRE  forwarding 

5. 

Διαχείριση: διεπαφή διαδικτύου HTTP/HTTPS, πρόσβαση μέσω 

κωδικού, υπηρεσία ελέγχου πυλών πρόσβασης (serviceportcontrol), 

υπηρεσία ελέγχου πυλών IP (IP serviceportcontrol)  

6. 

Επικοινωνία: 

• με τους ελεγκτές των φωτιστικών μέσω πρωτοκόλλου IEEE 

802.15.4/ZigBee PRO Meshnet 

• με το διαδίκτυο μέσω Ethernetport ή  3G Modem 

7. 

Τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -30οC έως +70οC  

8.  Προστασία από υπερτάσεις: τουλάχιστον  2kV 

9. Καταναλισκόμενη Ισχύς: ≤ 20 W 

10. Βαθμός προστασίας από εισχώρηση σκόνης και νερού: IP66 

11. Τάση λειτουργίας: 90-254 VAC ±10% @50/60 Hz ±5% 

12. 
MόνωσηEthernet:  κατ’ ελάχιστο 1500 VAC σύμφωνα με ΙΕΕΕ 

802.3/ANSI X3.263 

13. 

Διεπαφές 

(Τουλάχιστον τις 

αναγραφόμενες 

Σειριακή διεπαφή : 1 x RS232/485 port 

14. 1 x USB Type A connector 

15. Ethernet: 1 x RJ45 port 
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16. 
διεπαφές 

σύνδεσης)  
ZigBee: 1 x XBee-Pro ® module  

17. GSM: 2,4 GHz κυψελωτό 3G Modem 

18. Τουλάχιστον 2 x Ψηφιακές εισόδους  

19. 

Πιστοποιήσεις  

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC): 

EN 301 489-1 

ΕΝ 301 489-7 

EN 301 489-17 

ΕΝ 301 489-24 

ΕΝ 55024 

ΕΝ 55022  

EN 61000-6-2 

21. 

Ασφάλεια: 

ΕΝ 60950-1 

EN 50385 

22. 

Ραδιοεκπομπών: 

EN 301 511 

EN 301 908-1 

EN 301 908-2 

EN 300 328 

23. 
Περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (RoHS) 

ΕΝ 50581 

 

Το εργοστάσιο κατασκευής του κεντρικού κόμβου επικοινωνίας θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο με 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001. 

6.2.3.  Πιστοποιήσεις – διασφαλίσεις ασύρματου κεντρικού κόμβου επικοινωνίας (gateway) 

Ο τοπικός κόμβος επικοινωνίας πρέπει να συνοδεύεται από τις αυστηρότερες διασφαλίσεις και 

συγκεκριμένα:  

1. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 & ΙSO 14001:2004 για το εργοστάσιο κατασκευής της 

συσκευής του τοπικού κόμβου επικοινωνίας.  

2. Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα κατά CE και συγκεκριμένα: 

✓ Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας κατά EMC (ElectromagneticCompatibility) σύμφωνα με 

τα πρότυπα: 

o EN 301 489-1 

o ΕΝ 301 489-7 

o EN 301 489-17 

o ΕΝ 301 489-24 

o ΕΝ 55024 

o ΕΝ 55022 

o ΕΝ 61000-6-2 
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✓ Ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπο: 

o ΕΝ 60590-1 

o ΕΝ 50385 

✓ Ραδιοεκμπομπών σύμφωνα με το πρότυπο: 

o EN 301 511 

o EN 301 908-1 

o EN 301 908-2 

o ΕΝ 300 328 

✓ Περιορισμού της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (RoHS) 

o ΕΝ 50581 

3. Υπεύθυνη Δήλωση από τον ανάδοχο ότι θα καλύψει οποιαδήποτε τέλη προκύψουν για τη 

διασύνδεση του κεντρικό κόμβου επικοινωνίας με το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης (μέσω 

του δικτύου κινητής τηλεφωνίας) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

 

6.3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
Μέσω του κεντρικού λογισμικού διαχείρισης ο διαχειριστής του δικτύου θα μπορεί κατ’ ελάχιστο 

να μπορεί να εκτελέσει τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες: 

• Να έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης των παραμέτρων λειτουργίας του 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Να υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθούνται παράμετροι σε 

επίπεδο τόσο ελεγκτή (κατ’ ελάχιστο τάση, ρεύμα, συντελεστής ισχύος, κατανάλωση 

ενέργειας, ώρες λειτουργίες, πιθανές αστοχίες, κατάσταση λειτουργίας) όσο και κεντρικού 

κόμβου επικοινωνίας.   

• Να αποθηκεύει διαφορετικά προγράμματα αυξομείωσης της έντασης του φωτισμού. Σε αυτά 

τα πλαίσια θα πρέπει να υπάρχει επίσης δυνατότητα να οριστούν διαφορετικά προφίλ 

ελέγχου της φωτεινότητας για τα σαββατοκύριακα και τις ημέρες της βδομάδας.  

• Να παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μεμονωμένων φωτιστικών αλλά και 

δυνατότητα ομαδοποίησης τους, ώστε να γίνεται ομαδικός έλεγχος.  

• Να εντοπίζονται αστοχίες σημείων φωτισμού και τροφοδοτικών φωτιστικών, π.χ. απώλειες 

ασύρματου κόμβου, ενεργειακά όρια, απώλειες επικοινωνίας κ.α. 

• Να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης χρηστών βασισμένη σε ρόλους (RBAC). Ο 

διαχειριστής να μπορεί να τροποποιεί, να διαγράφει χρήστες, ομάδες και επίπεδα 

πρόσβασης στο Λογισμικό. 

• Να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου και παραγωγής Reports (αναφορών) και alarms 

(συναγερμούς) ανάλογα με τα δεδομένα που λαμβάνει από τους ελεγκτές τουλάχιστον για τα 

παρακάτω: κατανάλωση ενέργειας, βλάβες, ώρες λειτουργίας του φωτιστικού, τάση, ρεύμα, 

συντελεστής ισχύος. Ανάλογα με το ρόλο που έχει ο χρήστης, μπορεί να έχει πρόσβαση σε 

αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις. Επιπλέον θα πρέπει να απεικονίζονται τόσο οι ενεργοί όσο και 

εξυπηρετηθέντες συναγερμοί. 

• Να υποστηρίζει ειδικό module αποστολής συναγερμών και βλαβών μέσω sms και e-mail. 

Επιπλέον, ο διαχειριστής να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί νέα reports και 

alarms ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του. 

• Η όποια ενημέρωση του λογισμικού να μην απαιτεί κάποια ενέργεια από το τελικό χρήστη. 
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• Όλα τα δεδομένα να αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων MySQL ούτως ώστε να είναι δυνατή 

η μελλοντική αξιολόγηση τους και η εκμετάλλευσή τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων, 

όπως ανάλυση ενέργειας, πρόβλεψη για τη διάρκεια ζωής των φωτιστικών, ανίχνευση 

προβλημάτων. 

• Να παρέχει δεδομένα σε μορφή πινάκων και γραφημάτων. Να υπάρχει πρόσβαση και σε 

ιστορικά δεδομένα. 

• Να παρέχεται η δυνατότητα στον τελικό χρήστη να βλέπει reports/alarms, κατανάλωση 

ενέργειας, προφίλ φωτεινότητας, ώρες λειτουργίας, διάρκεια ζωής μεταξύ δύο ημερομηνιών.  

• Να παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης και γεωγραφικής παρουσίασης του 

εγκατεστημένου στο σύστημα δικτύου ηλεκτροφωτισμού πάνω σε αναγνωρισμένο  

χαρτογραφικό υπόβαθρο (GoogleMaps). Η επαφή με κάθε ελεγκτή γίνεται μέσω της 

μοναδικής ZigBeeaddress που φέρει ο κάθε ελεγκτής. 

• Το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης παρέχεται σαν cloud-based λύση. Η πρόσβαση 

στο κεντρικό λογισμικό διαχείρισης γίνεται μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή (webbrowser). 

Για του λειτουργία του κεντρικού λογισμικού δεν πρέπει να απαιτείται η αγορά άδειας χρήσης 

ή κάποιου άλλου λογισμικού και υλικού από την υπηρεσία. 

Για την πιστοποίηση των ανωτέρω λειτουργιών να παρέχονται ενδεικτικά 

screenshots από το λογισμικό διαχείρισης  

• Απαιτείται η συμμετοχή του κατασκευαστή του συστήματος διαχείρισης σε κάποιο 

ενεργό σύνδεσμο εταιρειών που στόχο έχει την πραγματική διαλειτουργικότητα των 

ετερογενών δικτύων. Για την εξακρίβωση αυτή απαιτείται η παροχή δήλωσης,  με τον 

ιστότοπο του ανωτέρω συνδέσμου. 

Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τις κάτωθι υπεύθυνες δηλώσεις: 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο επιπλέον κόστος για την απόκτηση 

του Κεντρικού Λογισμικού Διαχείρισης, καθώς και για τη διαχρονική συντήρηση και 

διαχείρισή του από την πλευρά του Δήμου, εκτός από την πληρωμή των αντίστοιχων 

τελών διασύνδεσης με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (μετά την παρέλευση του 

χρόνου εγγύησης του εξοπλισμού) και εφόσον δεν υπάρχει στο Δήμο άλλος τρόπος 

επικοινωνίας του συστήματος (ενσύρματο δίκτυο Ethernet ή υφιστάμενη ασύρματη 

σύνδεση Wi-Fi). 

Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη εγχειριδίου (manual) του Λογισμικού Διαχείρισης στην ελληνική 

γλώσσα, το οποίο και ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με την τεχνική προσφορά. 
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