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Έργο:  Διαμόρφωση πλατείας Γλυκήδων, οδών 
Ιστορικού Προκοπίου, Γλυκήδων και  
Σουγδούρη στο Κάστρο Ιωαννίνων. 

 
 

Θέση:    Κάστρο Ιωαννίνων 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Εισαγωγή 
Η παρούσα Οριστική μελέτη με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας Γλυκήδων, οδών 

Ιστορικού Προκοπίου, Γλυκήδων και  Σουγδούρη στο Κάστρο Ιωαννίνων» έρχεται σε συνέχεια 

της με ΑΠ: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/381955/273505/4125/08-08-2018 έγκρισης της 

ομότιτλης προμελέτης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και αφορά στην παρέμβαση 

σε ένα από τα πιο ιστορικά τμήματα της πόλης των Ιωαννίνων.  

H περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός του κάστρου της πόλης και τους δημόσιους 

χώρους, πλατωμάτων και οδούς που περιβάλλουν την ΒΔ ακρόπολη του Ασλάν τζαμιού. Η 

περιοχή αυτή περιλαμβάνει ορισμένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης μεταξύ των 

οποίων τα οθωμανικά χαμάμ, την επονομαζόμενη οθωμανική βιβλιοθήκη το Σουφαρί Σαράι 

Εικόνα 1    Περιοχή  παρέμβασης με σημεία ενδιαφέροντος 
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και τον συνορεύει με τα σημαντικά μνημεία του Ασλάν τζαμιού και του οθωμανικού 

ιεροδιδασκαλείου (Μεντρεσέ), της Εβραϊκής Συναγωγής και της οικίας του Καλού Πασά.    

Η μελέτη αυτή αποτελεί τμήμα του επονομαζόμενου «Πάρκο Πολιτισμού - Κάστρο: 

Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου 

δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών»  που περιλαμβάνει εκτός από τη 

διευρυμένη περιοχή Ασλάν τζαμιού με τη οδό Γλυκήδων, την πλατεία της καθώς και τις οδούς 

Ιστορικού Προκοπίου και Γ. Σουγδούρη, την αναστήλωση των ερειπωμένων μνημείων του 

Χαμάμ και της οθωμανικής βιβλιοθήκης, και τέλος σωστικές και άλλες παρεμβάσεις στην ίδια 

την ΒΔ ακρόπολη με το Ασλάν Τζαμί, τον Μεντρεσέ και τον περιβάλλοντα χώρο της. Για το 

σκοπό αυτό έχει συνταχθεί Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων του Δήμου 

Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

Σκοπός 
Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η ανάδειξη της ΒΔ ακρόπολης του Κάστρου και 

της διευρυμένης περιοχής με την αναβάθμιση της περιοχής της πλατείας Γλυκήδων, που παρά 

τη σημαντικότητά της παρουσιάζει εδώ και δεκαετίες εικόνα εγκατάλειψης. Επίσης στοχεύει 

στη λειτουργική ολοκλήρωση της σύνδεσης του χώρου παρέμβασης, με τη δημιουργία μιας 

πολιτιστικής-ιστορικής διαδρομής, τόσο με το Ιτς Καλέ και άλλα ιστορικά σημεία του Κάστρου 

όπως την Εβραϊκή Συναγωγή όσο και τη παραλίμνια περιοχή  

 

 
 
 

  

Εικόνα 2 Ορθοφωτοχάρτης περιοχής μελέτης με την πρόταση 
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Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
Η μελέτη περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του χώρου με κύρια σημεία 

τα παρακάτω: 

 

Α1. Παρέμβαση στην είσοδο της οδού Γλυκήδων  
Σήμερα η είσοδος αυτή αποτελεί την μια από τις έξι εισόδους στο Κάστρο και παρά 

τη θέση της δίπλα στη πολυσύχναστη περιοχή της «Κυρά Φροσύνης», η ανυπαρξία 

πεζοδρομίων δημιουργεί πολλές δυσκολίες στην πρόσβαση των επισκεπτών καθιστώντας την 

μη φιλική, εκτός ίσως από τα οχήματα που νόμιμα ή παράνομα κινούνται από ή προς το 

εσωτερικό του Κάστρου.  

Η πρώτη σημαντική παρέμβαση αφορά στην χρήση της δεύτερης (αριστερής) εισόδου 

(Εικόνα 3) που σήμερα αποτελεί είσοδο του αύλειο χώρου του δημοτικού σχολείου, ως είσοδο 

πεζών και τη δημιουργία μιας διαδρομής προς τη περιοχή ενδιαφέροντος. Για το σκοπό 

απομακρύνεται η πόρτας της αυλής του δημοτικού σχολείου και η καθαίρεση του μαντρότοιχου 

(προς το Σουφαρί Σαράι) κατά μήκος της οδού Γλυκήδων. Ο ελεύθερος χώρος που προκύπτει 

από της απομάκρυνση του τοίχου  αποτελεί πεζόδρομο κατά μήκος της μεγάλης όψης του 

Σουφαρί Σαράι.  Ο νέος τοίχος του σχολείου κατασκευάζεται από λιθοδομή ίδιας μορφής με 

αυτήν που καθαιρέθηκε, ύψους 1,00μ στο συμπαγές του τμήμα και με στέψη από μεταλλικό 

κιγκλίδωμα ύψους 1,50μ .  

Εικόνα 3    Είσοδος Κάστρου οδού Γλυκήδων 



6 
 

Η ενοποίηση του χώρου (Εικόνα 4) δημιουργεί μια διαδρομή που με τη φύτευση μιας  

δενδροστοιχίας κατά μήκος της, εισάγει τον επισκέπτη με νέο ελκυστικό τρόπο και με ασφάλεια 

σε σχέση με την κίνηση των διερχόμενων οχημάτων,  στο Κάστρο από την παραλίμνια 

περιοχή. Παράλληλα αναβαθμίζει την θέαση του Σουφαρί Σαράι που σήμερα κρύβεται πίσω 

από τον μαντρότοιχο και ολοκληρώνει τη λειτουργική του σύνδεση με τον περιβάλλοντα χώρο, 

απελευθερώνοντας και αποδίδοντας προς χρήση όλες τις εισόδους του που σήμερα ήταν 

ανενεργές, κυρίως δε αυτή των ΑμεΑ στην ΒΔ πλευρά. Απομακρύνεται η άσφαλτος και από 

τον δρόμο αλλά και από την σημερινή αυλή και με πολύ μικρές υψομετρικές προσαρμογές, 

κυρίως υποβιβασμού, που δε ξεπερνούν στο μέγιστο σημείο τα 40 εκατοστά (ζώνη 

καθαιρούμενου μαντρότοιχου), δημιουργείται μια λιθόστρωτη επιφάνεια από λευκή πέτρα. Το 

υλικό που χρησιμοποιείται είναι  η γρηπίδα πλάτους 6 εκ και ελεύθερου μήκους με πάχος 5 εκ, 

από λευκό μάρμαρο κάθετα κομμένη και πελεκημένη στις ακμές τις έχει χρησιμοποιηθεί στις 

πεζοδρομήσεις στο όριο του ιστορικού κέντρου της πόλης από της οδού Αραβαντινού και σε 

άμεση γειτνίαση με το αρχοντικό Πυρσινέλλα. Οι πλάκες ΑμεΑ είναι από μάρμαρο 40x40x5εκ. 

με κατάλληλη επεξεργασία γλυφών σύμφωνα με το ΦΕΚ 2621/Β/2009 τύπου Α (Κατεύθυνση) 

ενώ  χρησιμοποιούνται πλάκες τσιμέντου 40x40x5εκ τύπου Γ (Αλλαγή κατεύθυνσης) και 

40x40x5εκ τύπου Β (Κίνδυνος) κίτρινου χρώματος .  

 

  

Εικόνα 4 Πεζόδρομος Γλυκήδων 
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Α2. Οδός Γλυκήδων και Ιστορικού Προκοπίου 
Η σημερινή εικόνα των οδών Γλυκήδων κα Ιστορικού Προκοπίου είναι η τυπική εικόνα 

μιας αστικής περιοχής που καταλαμβάνεται κατά κύριο λόγο από σταθμευμένα οχήματα των 

περιοίκων ή και επισκεπτών που παράνομα εισέρχονται στον Κάστρο. Η άναρχη αυτή εικόνα 

επιβαρύνει την ήδη υποβαθμισμένη είσοδο της οδού Γλυκήδων και δεν αρμόζει στην εικόνα 

που θα πρέπει ένας επισκέπτης να προσλαμβάνει κατά την είσοδό του στον χώρο. 

Ταυτόχρονα δημιουργεί πολύ κακές συνθήκες για τους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι 

βλέπουν τον χώρο να καταλαμβάνεται από οχήματα που δυσχεραίνουν την καθημερινότητά 

τους.  

Η οδός Γλυκήδων τροποποιείται ελαφρώς ως προς την χάραξή της με μια μετατόπιση 

του άξονα, αμέσως μετά την είσοδο της πύλης ενός περίπου μέτρου και τη δημιουργία ενός 

πεζοδρομίου σε επαφή με τον μαντρότοιχο της οικίας Καλού Πασά. Η οδός έχει τα ίδια 

υψομετρικά χαρακτηριστικά, διαχωρίζεται με κράσπεδο και ρείθρο από γκρι πέτρα δεματίου 

και επιστρώνεται με αραδωτούς λευκούς λίθους, στα πρότυπα των ήδη διαμορφωμένων στο 

Κάστρο οδών όπως για παράδειγμα οι Ανδ.Παλαιολόγου και Βησαρίωνα Μακρή (Εικόνα 5).  

Με σκοπό τη βελτίωση της σημερινής εικόνας προτείνεται η διαμόρφωση των οδών Γλυκήδων 

και Ιστορικού Προκοπίου,  με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει τη διέλευση των νομίμως 

κινούμενων οχημάτων και που καθορίζει τη στάθμευση σε συγκεκριμένα σημεία αποτρέποντας 

την παράνομη στάθμευση και το διπλοπαρκάρισμα. Έτσι το πλάτος του τμήματος των οδών 

για την κίνηση οχημάτων ορίζεται στα 5,00μ για κίνηση δύο κατευθύνσεων (μετά προσοχής) 

και 3,50μ για κίνηση μιας κατεύθυνσης.  

Οι δρόμοι αυτοί λειτουργούν ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας που εξυπηρετούν αυστηρά 

τους μονίμους κατοίκους και την εξυπηρέτηση αυτών. Συγκεκριμένα δημιουργούνται 20 θέσεις 

στάθμευσης στην Ιστορικού Προκοπίου και 32 θέσεις στάθμευσης στην οδό Γλυκήδων. Στην 

πλευρά της οδού Γλυκήδων που εφάπτεται με την πλατεία απαγορεύεται η στάση και η 

Εικόνα 5 (Διαμορφωμένη οδός στο Κάστρο) 
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στάθμευση όλων των οχημάτων. Έτσι απελευθερώνεται η περιοχή από την οπτική όχληση 

που προκαλούν τα δεκάδες σταθμευμένα οχήματα. Η οδός Γλυκήδων διαμορφώνεται μέχρι 

την Παλαιολόγου που οδηγεί στο Ιτς Καλέ ενώ η Ιστορικού Προκοπίου διαμορφώνεται μέχρι 

την οδό Ιουστινιανού που οδηγεί στην Εβραϊκή Συναγωγή. Στο νέο πεζοδρόμιο της Ιστορικού 

Προκοπίου και παράλληλα με τον τοίχο της αυλής του «αρχοντικού Τσεκούρα» και σε 

αντικατάσταση του υπέργειου μετασχηματιστή της ΔΕΗ, προτείνεται να τοποθετηθεί ο 

ημιυπόγειος υποσταθμός της ΔΕΔΔΗΕ (compact), σε σημείο που να εξασφαλίζει ελεύθερη 

ζώνη διάβασης με σαφώς μικρότερο οπτικό αποτύπωμα σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. 

Η τελική θέση του υποσταθμού θα καθοριστεί μετά από σύμφωνη γνώμη της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (Εικόνα 6). 

 

  

Εικόνα 6 Οδός Ιστορικού Προκοπίου 
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Α3. Οδός Σουγδούρη και είσοδος Ιτς Καλέ 
Η οδός Σουγδούρη αποτελεί το στενό δρόμο που βρίσκει κανείς όταν μπαίνει στο 

Κάστρο από την είσοδο της λίμνης (πύλη Διον.Φιλοσόφου). Η οδός αυτή που είναι σημαντική 

γιατί ενώνει απευθείας την παραλίμνια περιοχή τόσο με την ακρόπολη του Ασλάν, όσο και με 

το Ιτς Καλέ, σήμερα παρουσιάζει  μια κακή εικόνα με κατεστραμμένα παλαιά λιθόστρωτα. Με 

τον μελλοντικό σχεδιασμό που προβλέπει εκτός των άλλων την επαναλειτουργία της 

Βυζαντινής πύλης της ακρόπολης, θα μπορεί ο επισκέπτης να έχει μια ακόμη πιο με άμεση 

πρόσβαση και στην ακρόπολη του Ασλά, αλλά και να κινηθεί μεταξύ ακρόπολης και Ιτς Καλέ. 

Για τον σκοπό μετά από απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί 

επισκευή του υπάρχοντος λιθόστρωτου της οδού Σουγδούρη. Η επισκευή του λιθόστρωτου 

περιλαμβάνει εργασίες άρσης των τμημάτων του λιθόστρωτου που παρουσιάζουν απόκλιση 

από την αρχική στάθμη, με  προσεκτική αποξήλωση αφού έχει προηγηθεί αποτύπωση κάθε 

τμήματος και την αρίθμηση των λίθων με σκοπό την επανατοποθέτησή τους στο αρχικό 

Εικόνα 7 Οδός Σουγδούρη προς βυζαντινή πύλη και  προς Ιτς Καλέ 

Εικόνα 8 Οδός Σουγδούρη (διαμόρφωση) 
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σημείο. Επίσης περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης των φθαρμένων λίθων και την 

τοποθέτηση νέων μόνο στα σημεία που υπάρχουν κενά, ακολουθώντας την μορφή των μορφή 

που έχει σήμερα. Λιθόστρωτο σήμερα εμφανίζεται μόνο στο τμήμα από την Βόρεια είσοδο από 

την λίμνη και μέχρι τη βυζαντινή πύλη της ακρόπολης ενώ το υπόλοιπο τμήμα της οδού 

παρουσιάζει μια μικτή κατεστραμμένη λιθόστρωση ή και τμήματα με χώμα. Από την Βόρεια 

είσοδο έως και την  οδό Παλαιολόγου το σημερινό λιθόστρωτο  θα ανακατασκευαστεί σε όλο 

το μήκος και πλάτος της οδού στη μορφή του παλιού λιθόστρωτου . 

 

Η διαμόρφωση της διαδρομής από την Βυζαντινή Πύλη της ακρόπολης του Ασλάν 

μέχρι το Ιτς Καλέ περιλαμβάνει εκτός της οδού Γ.Σουγδούρη τμήμα της οδού Βάγια και Μακρή. 

Στις οδούς αυτές προβλέπεται η διατήρηση των βασικών χαράξεων των κρασπεδορείθρων με 

την απομάκρυνση της ασφάλτου πεζοδρομίου σε όλο το πλάτος του δρόμου. Το νέο 

οδόστρωμα  επιστρώνεται με αραδωτούς λευκούς λίθους και διατηρεί τα σημερινά υψομετρικά 

χαρακτηριστικά ενώ διαχωρίζεται με κράσπεδο και ρείθρο από γκρι πέτρα δεματίου. Η τελική 

μορφή ταυτίζεται με τις ήδη διαμορφωμένες οδούς στο Κάστρο και τις οδούς Γλυκήδων και 

Ιστορικού Προκοπίου.  

 

 

 

  

Εικόνα 9 Είσοδος Ιτς Καλέ 
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Α4. Πλατεία Γλυκήδων 
Η επονομαζόμενη πλατεία Γλυκήδων, αποτελεί το ευρυχώριο μεταξύ των μνημείων 

του Χαμάμ του Σουφαρί Σεράι και της οθωμανικής βιβλιοθήκης. Μαζί με την ακρόπολη του 

Ασλάν αποτελούν σημαντικότατο για την πόλη αρχαιολογικό χώρο στον οποίο έχουν 

αποκαλυφθεί σημαντικά ευρήματα των πρώιμων χρόνων της πόλης. Για χρόνια οι 

ανασκαφικές τομές παρέμεναν ανοικτές έως ότου το 2018 αυτές καταχώθηκαν σε εφαρμογή 

της εγκεκριμένης με την αρ.πρωτ. 990/8-3-2016 απόφασης της ΕΦΑΙΩΑ. Έτσι σήμερα μετά 

την κατάχωση όλων των ανοικτών τομών, ο χώρος είναι πλέον έτοιμος να αποδοθεί σε χρήση 

αναβαθμίζοντας όλη την περιοχή και τα περιβάλλοντα μνημεία. Έτσι η πλατεία   Εκτός όμως 

της πλατείας είναι το ίδιο σημαντικό να δοθεί η δέουσα προσοχή και στα μνημεία που 

βρίσκονται μέσα και γύρω από αυτή.  

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων του Δήμου 

Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου, το μνημείο του Χαμάμ πρόκειται να αναστηλωθεί και 

να αποδοθεί προς χρήση σύμφωνα την εγκεκριμένη από το ΚΑΣ «Μελέτη Αρχιτεκτονικής-

Οικοδομικής Αποκατάστασης Στερέωσης και Εγκαταστάσεων Μνημείου Χαμάμ στο Κάστρο 

Ιωαννίνων» από την ΕΦΑΙΩΑ ενώ πρόκειται να ανατεθεί η εκπόνηση της μελέτης με  τίτλο 

«Μελέτη Αρχιτεκτονικής-Οικοδομικής Αποκατάστασης Στερέωσης και Εγκαταστάσεων 

Μνημείου Οθωμανικής Βιβλιοθήκης στο Κάστρο Ιωαννίνων».  

Εικόνα 10 Πλατεία Γλυκήδων 
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Ταυτόχρονα με αυτές τις μελέτες ο Δήμος Ιωαννιτών έχει εκπονήσει και τις μελέτες 

φωτισμού ανάδειξης των παραπάνω μνημείων καθώς και προκαταρκτικές μελέτες φωτισμού 

της ακρόπολης του Ασλάν με το φωτισμό του τζαμιού και του μεντρεσέ.  

Με σκοπό τη δημιουργία λοιπόν ενός χώρου που θα εντάσσεται λειτουργικά και 

αισθητικά στον ευρύτερο χώρο της ακρόπολης του Ασλάν Τζαμιού, του Σουφαρί Σαράι και των 

υπόλοιπων μνημείων, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του σε έναν νέο πολιτιστικό πόλο, που θα 

λειτουργεί με αυτόνομο αλλά και με συμπληρωματικό τρόπο απέναντι στο πολιτιστικό χώρο 

του Ιτς Καλέ, διαμορφώνεται η πλατεία Γλυκήδων με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Α. Τα τμήματα των τοίχων βυζαντινής και οθωμανικής περιόδου που σήμερα 

σώζονται, στερεώνονται με κατάλληλο τρόπο (Αρμολόγημα της στέψης) και παραμένουν 

εμφανή, με σκοπό την διατήρηση και την προβολή στον επισκέπτη της πορείας της περιοχής 

στο χρόνο και την ιστορία.. 

Β. Δημιουργία μιας ζώνης που αποτελεί τη συνέχεια της διαδρομής που έχει προταθεί 

με το άνοιγμα της ζώνης μπροστά από το Ιτς Καλέ, ως χώρο στάσης με τη κατασκευή 

καθιστικών ,(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) που δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη, να έχει τη 

συνολική εικόνα της περιβάλλουσας περιοχής και των μνημείων. Το υλικό που χρησιμοποιείται 

είναι όμοιο με αυτό της ζώνης μπροστά από το Σουφαρί Σεράι δηλαδή γρηπίδα πλάτους 6 εκ 

και ελεύθερου μήκους με πάχος 5 εκ, από λευκό μάρμαρο κάθετα κομμένη και πελεκημένη 

στις ακμές τις. 

Γ. Αποκλεισμός από όλα τα οχήματα που σήμερα κινούνται με ελεύθερο και 

παράνομο τρόπο μέσα στην περιοχή της πλατείας και του Σουφαρί Σαράι, με τη διαμόρφωση 

σε λιθόστρωτο καλντερίμι της πορείας που σήμερα οδηγεί στην ακρόπολη από το Σουφαρί 

Σαράι και τη δημιουργία-ολοκλήρωση του καλντεριμιού που βρίσκεται σήμερα σε επαφή με 

την οθωμανική βιβλιοθήκη. Με αυτό το τρόπο, αναβαθμίζεται η σημερινή πορεία προς το τζαμί 

ενώ δημιουργείται και μια νέα, με τη διαδρομή μεταξύ του Χαμάμ και της οθωμανικής 

Εικόνα 11 Οθωμανική Βιβλιοθήκη 
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βιβλιοθήκης. Τα διαμορφούμενα καλντερίμια έχουν την μορφή των παλαιών με εξέχοντα 

διαζώματα ανά περίπου 1,50 έως 1,80 μέτρα, ανάλογα της κλίσης τους και ελεύθερα 

τοποθετημένες πέτρες ανάμεσα. Σημειώνεται ότι το καλντερίμι που κατασκευάζεται μεταξύ 

Χαμάμ και οθωμανικής βιβλιοθήκης και οδηγεί στην ακρόπολη Ασλάν θα αποτελεί 

συμπλήρωμα του υφιστάμενου καλντεριμιού με επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων λίθων 

και εξομάλυνση των επιφανειών όπου απαιτείται. Για λόγους προστασίας προβλέπεται η 

ύπαρξη χαμηλών μεταλλικών εμποδίων σε όλο το μήκος των μετώπων της πλατείας ενώ 

προβλέπεται η ύπαρξη δύο βυθιζόμενων εμποδίων στο μέτωπο της πλατείας και στη συμβολή 

των οδών Γλυκήδων και Ιστορικού Προκοπίου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των 

μνημείων. 

Δ. Δημιουργία διαδρομών ήπιας μορφής μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και ανάμεσα 

από τα σωζόμενα τμήματα των τοιχοποιιών, που εξυπηρετούν στην λειτουργική σύνδεση των 

μνημείων και δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να προσλάβει πολλαπλές οπτικές του 

χώρου. Το υλικό που χρησιμοποιείται για αυτές τις διαδρομές είναι το φυσικό σταθεροποιημένο 

χώμα μέσω ενεργών συγκολλητικών ουσιών φυσικών υλικών που έχει τη μορφή και την 

υδατοπερατότητα του χωμάτινου εδάφους αλλά με ιδιότητες ενός δαπέδου από σκληρό υλικό. 

Ε. Δημιουργία διαδρομών ΑμεΑ μέσω ραμπών ανάβασης και οδεύσεων ατόμων με 

προβλήματα όρασης προς κάθε μνημείο και μέχρι την ακρόπολη Ασλάν. Αξίζει να σημειωθεί 

πως οι ράμπες αυτές λόγω γεωμετρικών και υψομετρικών και μορφολογικών περιορισμών δεν 

μπορούν να καλύπτουν τις αυστηρές προδιαγραφές των ραμπών ΑμεΑ (κλίση <=5%) αλλά 

ακολουθούν τα υπάρχοντα υψόμετρα και κλίσεις. Παρόλα αυτά επιτρέπουν την κίνηση 

οποιουδήποτε αμαξιδίου  με τη βοήθεια συνοδού. 

Εικόνα 12Οθωμανικά λουτρά 
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ΣΤ. Όλος ο υπόλοιπος χώρος διαμορφώνεται σε ελεύθερο χώρο πρασίνου με τη 

δημιουργία επιφάνειας χαμηλής χλόης που μπορεί να συντηρείται εύκολα. 

Ζ. Ανάπλαση του χώρου γύρω από την οθωμανική βιβλιοθήκη προσαρμόζεται στις 

παρατηρήσεις της ΕΦΑΙΩΑ και διαμορφώνεται επίσης σε χώρο πρασίνου χαμηλής χλόης. 

Σημειώνεται πως οι διαμορφώσεις του εδάφους ακολουθούν κατά κανόνα τις υπάρχουσες 

κλίσεις του φυσικού εδάφους και δεν αλλοιώνουν την εικόνα που έχει σήμερα το μνημείο.  

 

Τέλος σημειώνεται ότι: 

1. Όλες οι επιφάνειες οι οποίες περιλαμβάνουν λιθόστρωτα στα οποία κινούνται οχήματα 

καθώς και οι επιφάνειες πεζοδρομίων και πλατειών λιθόστρωτων ή με πλάκες φυσικού 

υλικού, θα εδράζονται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10εκ σε υπόβαση 

από κατάλληλα συμπιεσμένο θραυστό υλικό μεταβλητού πάχους από 10-20 εκ. 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

2. Οι επιφάνειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω δηλαδή επιφάνειες με 

πατημένο χώμα, υπάρχοντα λιθόστρωτα που συμπληρώνονται κ.α,  θα εδράζονται σε 

υπόβαση από κατάλληλα συμπιεσμένο θραυστό υλικό μεταβλητού πάχους από 10-20 

εκ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

3. Για λόγους μελλοντικής διασφάλισης του έργου από τυχόν επέκταση των υπόγειων 

δικτύων, η ζώνη των διαμορφώσεων σε πλάτος 50 εκ,  που διέρχεται ακριβώς μπροστά 

από τις οικοδομικές γραμμές καθώς και στις διασταυρώσεις των οδών, θα εδράζεται 

σε υπόβαση αποκλειστικά από κατάλληλα συμπιεσμένο θραυστό υλικό μεταβλητού 

πάχους από 20-30 εκ. έτσι ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική εκσκαφή χωρίς να 

διαταράσσεται η υπόλοιπη έδραση.  

4. Η μελέτη αξιοποιεί το υπάρχον δίκτυο απορροών επιφανειακών υδάτων και δεν 

δημιουργεί νέο υπόγειο δίκτυο. Περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο μικρές μετακινήσεις σε 

νέες θέσεις των υπαρχόντων φρεατίων και εσχαρών και όπου απαιτείται, την πύκνωση 

των εσχαρών  με τοποθέτηση νέων φρεατίων για την βέλτιστη απορροή των ομβρίων 

υδάτων. 

5. Όλες οι εκσκαφές που περιλαμβάνουν υποβιβασμό της στάθμης εργασίας ,δηλαδή 

κάτω από τις στάθμες της βάσης των υπαρχόντων πλακοστρώσεων, 

ασφαλτοστρώσεων (μαζί με τις πλακοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις) θα 

πραγματοποιούνται χωρίς μηχανικά μέσα και με τα χέρια, κατόπιν οδηγίας της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, με επίβλεψη από αρχαιολόγο. 

6. Προβλέπεται η κοπή όλων των δέντρων που παρουσιάζουν επικινδυνότητα λόγω 

γήρανσης κυρίως στη διαδρομή μεταξύ του Χαμάμ και της Οθωμανικής βιβλιοθήκης, 

καθώς και η περιποίηση μέσω κλαδέματος των διατηρούμενων δένδρων τόσο στον 

κορμό όσο και στην κόμη. 
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7. Η παρούσα μελέτη δεν παρεμβαίνει στις  παρειές των κτηρίων του Χαμάμ και της 

Οθωμανικής Βιβλιοθήκης. Οι όποιες παρεμβάσεις αφορούν στις μελλοντικές 

στερεωτικές εργασίες αναστύλωσής τους. 
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Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 
Γενικά 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην περιγραφή των εργασιών και των υλικών 

για τον φωτισμό της πλατείας Γλυκήδων  και των οδών Γλυκήδων, Ιστορικού Προκοπίου και 

Σουγδούρη. Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται οι εργασίες υποδομής του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού, οι υπό προμήθεια ιστοί και φωτιστικά σώματα,  οι εργασίες υποδομής του 

δικτύου οπτικών ινών στην περιοχή της μελέτης καθώς και οι εργασίες και τα υλικά για την 

υποδομή του φωτισμού των κτιρίων η οποία θα ολοκληρωθεί σε επόμενες φάσεις. 

 

Β1. Οι οδοί του κάστρου 
Ο φωτισμός των οδών Ιστορικού Προκοπίου, Σουγδούρη,  Μακρή και τμήμα της οδού 

Γλυκήδων (από το τέλος της πλατείας και μέχρι την συμβολή της με την οδό Ανδρονίκου 

Παλαιολόγου)  προτείνεται να υλοποιηθεί με επίτοιχα φωτιστικά σώματα εγκατεστημένα σε 

κατάλληλους βραχίονες, στους τοίχους των ιδιοκτησιών, ακολουθώντας την αντίστοιχη 

αισθητική των οδών του Ιστορικού Κέντρου που έχουν ήδη αναπλαστεί ή προγραμματίζεται η 

ανάπλασή τους.  

Για τη διέλευση  του κυρίου δικτύου του οδοφωτισμού θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή, 

βάθους 60cm περίπου και πλάτους 30cm,δίπλα στην οικοδομική γραμμή.  Στη βάση της 

εκσκαφής προβλέπεται η τοποθέτηση σωλήνα από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 

90mm, πλην της περίπτωσης κάθετης διέλευσης οδού, όπου θα χρησιμοποιηθεί διπλός 

σιδηροσωλήνας 4’’. 

Το δίκτυο ολοκληρώνεται με την κατασκευή φρεατίων επίσκεψης (40cmΧ40cm), 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 

(E1VV-L1,-L2,-L3(NYY) 4Χ10mm²) και από το οποίο θα αναχωρεί το καλώδιο  (E1VV-L1,-L2,-

L3(NYY) 3Χ1,5mm²) τροφοδοσίας του φωτιστικού σώματος, ενώ παράλληλα με τον σωλήνα 

και έξω από αυτόν θα διέρχεται ο αγωγός γείωσης.  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 θα στερεώνεται κατάλληλα στον τοίχο της 

εκάστοτε ιδιοκτησίας, καταλήγοντας στη βάση του βραχίονα στήριξης του φωτιστικού 

σώματος. 

Θα τοποθετηθούν συνολικά δεκατέσσερα (14) επίτοιχα φωτιστικά σώματα  φωτεινών 

πηγών  τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύος μέχρι 23W (στους  δρόμους με 

πλάτος μεγαλύτερο των 4 μέτρων) και  έξι (6) επίτοιχα φωτιστικά σώματα  φωτεινών πηγών  
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τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύος μέχρι 20W (στους δρόμους με πλάτος 

μικρότερο των 4 μέτρων). 

Η εγκατάσταση φωτισμού θα πρέπει να καλύπτει φωτιστικά τις απαιτήσεις της 

οδηγίας ΕΝ/TR 13201-1:2014 για κλάση φωτισμού Ρ3 και σε κάθε περίπτωση θα είναι 

σύμφωνη με τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις και τα τεύχη δημοπράτησης. 

 

 
Β2. Πλατεία Γλυκήδων 
Ο κύριος φωτισμός των διαδρομών 
Ο κύριος φωτισμός των διαδρομών της πλατείας Γλυκήδων, προτείνεται να 

υλοποιηθεί με ιστούς και φωτιστικά σώματα ιδιαίτερης μορφής, φωτεινών πηγών  τεχνολογίας 

διόδων φωτοεκπομπής (LED) και ισχύος μέχρι 77W, ενώ η εγκατάστασή τους  θα 

πραγματοποιηθεί σε τρεις βασικές διαδρομές όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο 

τεύχος της πρότασης φωτισμού.  

Το κύριο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού θα υλοποιηθεί όπως περιγράφηκε προηγουμένως, 

με τη διαφορά ότι τα ακροκιβώτια θα βρίσκονται εντός των ιστών και πίσω από τη θυρίδα 

επίσκεψης τους.  

Οι θέσεις των ιστών φαίνονται στα σχέδια (Η-1 ως Η-6), ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές 

τους και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των φωτιστικών σωμάτων στα αντίστοιχα τεύχη που 

συνοδεύουν την μελέτη. 

Η εγκατάσταση φωτισμού και για τις τρεις διαδρομές εντός της πλατείας, θα πρέπει 

να καλύπτει φωτιστικά τις απαιτήσεις της οδηγίας ΕΝ/TR 13201-1:2014 για κλάση φωτισμού 

Ρ2 (κύρια διαδρομή) - P3 (δύο διαδρομές εντός της πλατείας) και σε κάθε περίπτωση θα είναι 

σύμφωνες με τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις και τα τεύχη δημοπράτησης. Η ίδια κατηγορία (P2)  

έχει επιλεγεί και για την οδό Γλυκήδων (από την συμβολή της με την Οδό Διονυσίου Φιλοσόφου 

και ως το τέλος της πλατείας). 

Στην πλατεία Γλυκήδων θα εγκατασταθούν συνολικά δεκαπέντε (15) ιστοί και δεκαέξι 

(16) φωτιστικά σώματα. Το ένα επιπλέον φωτιστικό θα εγκατασταθεί επίτοιχα με κατάλληλο 

βραχίονα στο πιο στενό σημείο του καλντεριμιού που οδηγεί στην πύλη της Ακρόπολης. 

 

Ο φωτισμός σήμανσης 
Τα μονοπάτια εντός της πλατείας επισημαίνονται και φωτίζονται διακριτικά, με 

φωτιστικά τύπου bollard, τα οποία διατάσσονται στις παρυφές των μονοπατιών σε απόσταση 

μεταξύ τους (offset) 7m. 

Τα ακροκιβώτια θα βρίσκονται εντός των bollards, ενώ το δίκτυο ηλεκτροδότησής τους 

θα υλοποιείται με σωλήνα πολυαιθυλενίου (HDPE) διαμέτρου DN 90mm. Το καλώδιο 

τροφοδοσίας (E1VV-L1,-L2,-L3(NYY) 4Χ4mm²) θα διακλαδώνεται στα ακροκιβώτια, ενώ για 

τη συγκεκριμένη υποδομή  δεν θα χρησιμοποιηθούν φρεάτια επίσκεψης. 
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Προτείνεται η τοποθέτηση δώδεκα (12) bollards, ενώ πέντε (5) φωτιστικά ίδιου τύπου 

στην επίτοιχη έκδοσή τους θα εγκατασταθούν στην ευθύγραμμη διαδρομή που συνδέει το 

κτίριο του Χαμάμ με την είσοδο της Ακρόπολης (δίπλα από την Οθωμανική Βιβλιοθήκη) στο 

τοιχίο που διαχωρίζει την πλατεία από τις όμορες ιδιοκτησίες. Τα τέσσερα (4) αυτά φωτιστικά  

σώματα τοποθετούνται εξωτερικά και σε ύψος περίπου 0,80m. 

 

Β3. Υποδομή για τον φωτισμό των κτιρίων 
Στην πρόταση  φωτισμού, που συνοδεύει την τεχνική έκθεση, περιγράφεται αναλυτικά 

το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα από τον φωτισμό των κτιρίων της πλατείας Γλυκήδων. Με την 

παρούσα μελέτη προτείνεται η υλοποίηση της υποδομής φωτισμού (σωλήνες από 

πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90mm και φρεάτια επίσκεψης), μόνο για τα κτίρια του 

Σουφαρί Σεράι και του Χαμάμ και μόνο εκεί όπου προβλέπονται διαμορφώσεις. Για το κτίριο 

της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης και καθώς στον περιβάλλοντα χώρο του αναμένονται 

εκτεταμένες παρεμβάσεις, η υποδομή θα γίνει μαζί με την  εγκατάσταση φωτισμού σε μία 

φάση.  

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η ανακατασκευή του Χαμάμ από την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (ΕΦΑΙΟΑ) με την μέθοδο της αυτεπιστασίας, ενώ για το κτίριο της 

Οθωμανικής Βιβλιοθήκης ο προγραμματισμός προβλέπει την συμβασιοποίηση της μελέτης σε 

πρώτη φάση και του έργου της ανακατασκευής αμέσως μετά. Για το κτίριο του Σουφαρί Σεράι 

και παρότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί η εγκατάσταση του φωτισμού του στην παρούσα φάση 

κάτι τέτοιο τελικά αποφεύγεται καθώς θα λειτουργήσει αποσπασματικά δημιουργώντας μια 

φωτιστική εικόνα ασαφή και μονοδιάστατη. 

Η υποδομή στην παρούσα φάση και στα πλαίσια του έργου της ανάπλασης της 

πλατείας Γλυκήδων, εξαντλείται με την  υλοποίηση του δικτύου και την εγκατάσταση των 

υποπινάκων, υπεύθυνων αποκλειστικά για τον φωτισμό των κτιρίων (ένας για κάθε κτίριο). 

Στόχος είναι  όλα τα φωτιστικά σώματα, που θα εγκατασταθούν σε επόμενη φάση, και θα είναι 

υπεύθυνα για το φωτισμό ενός κτιρίου να ηλεκτροδοτούνται από τον υποπίνακα του κάθε 

κτιρίου και να ελέγχονται αποκλειστικά από αυτόν. Η ηλεκτροδότηση κάθε υποπίνακα θα 

γίνεται με καλώδιο E1VV-L1,-L2,-L3(NYY) 5 Χ 10 mm².  

Οι θέσεις των υποπινάκων αποτυπώνονται στα σχέδια (Η-1, Η-5 & Η-6). 

Για το Σουφαρί Σεράι ο υποπίνακας εγκαθίσταται εντοιχισμένος στο νέο τοιχίο, που 

διαχωρίζει τον δημόσιο χώρο,  από τον αύλειο χώρο της Σχολικής Μονάδας του 9ου 

Διαπολιτισμικού Σχολείου. Μελλοντικά θα ηλεκτροδοτήσει τριάντα εφτά (37) ενδοδαπέδια 

φωτιστικά σώματα και τρεις (3) προβολείς εγκατεστημένους στο σχολικό κτίριο. 

Για το Χαμάμ ο υποπίνακας εγκαθίσταται στο τοιχίο που διαχωρίζει τις όμορες 

ιδιοκτησίες από την πλατεία Γλυκήδων και για το κτίριο της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης στο τοιχίο 

που διαχωρίζει το μονοπάτι που οδηγεί στην Ακρόπολη με τον περιβάλλοντα χώρο της 

Βιβλιοθήκης.  
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Β4. Γενικές υποδομές 
Για την ηλεκτροδότηση όλων των δικτύων οδοφωτισμού αλλά και των υποπινάκων 

θα τοποθετηθούν δύο (2) Pillars. Το πρώτο στην συμβολή των οδών Ιστορικού Προκοπίου  και 

Γλυκήδων και το δεύτερο στον κοινόχρηστο χώρο της Οδού Σουγδούρη. Το πρώτο Pillar θα 

έχει δώδεκα (12) αναχωρήσεις και το δεύτερο τέσσερις (4).  

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

του δικτύου οδοφωτισμού αποτυπώνονται στα σχέδια (Η–1 ως Η-6). Στα pillars και στους 

υποπίνακες θα τοποθετηθεί μεταλλικό προστατευτικό πλαίσιο. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως στα πλαίσια της συγκεκριμένης 

παρέμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ, ύστερα από απαίτηση του Δήμου Ιωαννιτών, θα προχωρήσει στην 

υπογειοποίηση των δικτύων χαμηλής τάσης στην περιοχή αναφοράς, ενώ τέλος θα καταργηθεί 

ο εναέριος υποσταθμός στην συμβολή των Οδών Ιστορικού Προκοπίου και Αψαράδων, ο 

οποίος και θα αντικατασταθεί με αντίστοιχο ημιυπόγειο, σε θέση που αποτυπώνεται στη γενική 

οριζοντιογραφία. 

 

Β5. Υποδομή δικτύου οπτικών ινών 

Σε επίπεδο ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, οι επεμβάσεις ολοκληρώνονται με την 

υλοποίηση της υποδομής του δικτύου οπτικών ινών.  

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου δικτύου, θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή 

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

διαμόρφωσης, για την τοποθέτηση των καλωδίων υποδομής των οπτικών ινών, ενώ θα 

χρησιμοποιηθεί και ο αντίστοιχος χάνδακας του οδοφωτισμού. Επίσης στον χάνδακα 

διέλευσης του δικτύου των οπτικών ινών θα τοποθετηθεί ειδικό πλέγμα σήμανσης.  

Η υποδομή προβλέπει  την τοποθέτηση τριών (3) σωλήνων πολυαιθυλενίου HDPE 

Φ50, οι οποίοι θα διατρέχουν τη διαμόρφωση παράλληλα ( σε μικρότερο βάθος) με τον 

αντίστοιχο σωλήνα του κυρίου δικτύου οδοφωτισμού, δίπλα από τις οικοδομικές γραμμές.  

Οι θέσεις διέλευσης, οι θέσεις των φρεατίων (60Χ60cm) και η αρχιτεκτονική του 

δικτύου οπτικών ινών αποτυπώνονται στο σχέδιο Ο-1 που συνοδεύει την μελέτη. 
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 B6. Σύστημα τηλεδιαχείρισης οδοφωτισμού 
Τέλος η μελέτη προβλέπει την εγκατάσταση ενός συστήματος Τηλεδιαχείρισης και 

Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού όλων των οδών της περιοχής παρέμβασης. Το 

σύστημα αποτελείται από: 

• Τους ασύρματους ελεγκτές του συστήματος  

• Τις κεντρικές μονάδες επικοινωνίας του συστήματος  

• Το πρόγραμμα λειτουργίας και προγραμματισμού του συστήματος  

Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, του συστήματος 

τηλεδιαχείρισης, περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύει 

την μελέτη. Με το εν λόγω σύστημα  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 λειτουργίας του 

δικτύου οδοφωτισμού, μέσω της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στον χώρο.  

 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

Γενικά 
Η μελέτη περιλαμβάνει εκτός των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 

και εργασίες πρασίνου με σκοπό την αξιοποίηση και ανάδειξη των υφιστάμενων φυτών, και 

ταυτόχρονα την δημιουργία περιοχών νέου πρασίνου και φυτεύσεων που θα πλαισιώσουν τις 

νέες διαμορφώσεις, κυρίως στο ευρυχώριο αρχαιολογικό χώρο της πλατείας Γλυκήδων . 

 
Γ1. Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι 
Με τη κατάργηση του μαντρότοιχου που χωρίζει την οδό Γλυκήδων από την δυτική 

πλευρά του Σουφαρί Σεράι, και την απόδοση προς χρήση πεζοδρόμου του χώρου που σήμερα 

αποτελεί τμήμα της αυλής του παρακείμενου δημοτικού σχολείου, δημιουργείται μια ευρεία 

ζώνη κατά μήκος της οδού Γλυκήδων. Στην περιοχή που εφάπτεται με το κτίριο των Γ.Α.Κ. 

δημιουργείται ζώνη πρασίνου με επιφάνεια έτοιμου χλοοτάπητα ενώ κατά μήκος του 

φυτεύονται επτά (7) νέα δέντρα Μεγανθούς Μανόλιας, σε δενδροστοιχία η οποία αποτελεί 

φυσική συνέχεια της υφιστάμενης δενδροστοιχίας, κυρίως από Φλαμουριές,  κατά μήκος της 

οδού Γλυκήδων μέχρι και τα οθωμανικά λουτρά. Όλα τα υφιστάμενα ποιοτικά δέντρα 

προβλέπεται να καλλωπιστούν με κατάλληλη μόρφωση της κόμης τους, ενώ προβλέπεται και 
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η κοπή και εκρίζωση όλων των υπολοίπων θάμνων , δενδρυλλίων και χαμηλών δένδρων 

(συνολικά επτά (7)). 

 
Γ2. Οδός Ιστορικού Προκοπίου 
Στην οδό Ιστορικού Προκοπίου πραγματοποιείται καλλωπισμός των υφιστάμενων 

υψηλών ποιοτικών δέντρων (κυρίως Φλαμουριές) με κατάλληλη μόρφωση της κόμης 

(συνολικά επτά (7)) 

 
Γ3. Ευρυχώριο πλατείας Γλυκήδων – Χαμάμ  
Η αξιοποίηση του ευρυχωρίου μεταξύ των μνημείων του Σουφαρί Σεράι, των 

οθωμανικών λουτρών (Χαμάμ) και της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης) που αποτελεί αρχαιολογικό 

χώρο με σημαντικά ευρήματα τα οποία βρίσκονται καταχωμένα, περιλαμβάνει την δημιουργία 

ενός εκτεταμένου χώρου πρασίνου (χλοοτάπητα) στον κεντρικό χώρο καθώς και σε επαφή με 

το Χαμάμ. Για τον σκοπό αυτό κλαδεύονται ή κόβονται και εκριζώνονται θάμνοι και δενδρύλλια 

και χαμηλή βλάστηση (συνολικά δώδεκα (12)) διαφόρων μεγεθών  

 

Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνουν όλες τις επιφανειακές εκσκαφές και 

διαμορφώσεις των επιφανειών, προμήθεια με φυτικό χώμα και διάστρωση στις τελικές στάθμες 

καθώς και φυτεύσεις - υποστυλώσεις των νέων  δένδρων. Τόσο οι δενδροστοιχίες όσο και οι 

επιφάνεια με χλοοτάπητα περιλαμβάνει πλήρες αυτόματο σύστημα άρδευσης.  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  Μονάδα  Ποσό 

τητα  
Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. Χωματουργικά-Καθαιρέσεις           

 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
Α  Α-2  

ΠΕΤΕΠ  
02-02-01-

00 
001  ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% m3  900  2,54 * 
(0,65+1,89) 2.286,00   

2  

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

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.10.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

15-02-01-
01 

002  ΟΙΚ 2226 
100,00% m3  13  29,89 * 

(28+1,89) 388,57   

3  

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

ΝΕΤ ΟΔΟ-
Α  Α-2.1   003  ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% m3  1010  3,34 * 
(1,45+1,89) 3.373,40   

4  Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
Α  Α-12  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

15-02-01-
01 

004  ΟΙΚ 2227 
100,00% m3  13  26,09 * 

(24,2+1,89) 339,17   

5  

Αποξήλωση πλακοστρώσεων 
πεζοδρομίων και εκσκαφή της 
βάσης έδρασής τους σε βάθος 
έως 20 εκ   

ΟΔΟ  
ΣΧΕΤ00.Ν
Β.-.1  

 005  ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 
6807 100,00% m2  1130  11,89 * 

(10+1,89) 13.435,70   

6  
Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη 
τάφρου με εργαλεία χειρός σε 
έδαφος πάσης φύσεως.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
Α  Α-4.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-01-
00 

006  ΟΔΟ 2113 
100,00% m3  2250  13,25  29.812,50   

7  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
ανωδομών από αργολιθοδομή ή 
λιθοδομή.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

14-02-02-
01 

007  ΟΙΚ 2204 
100,00% m3  39  24,39 * 

(22,5+1,89) 951,21   

8  
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση 
κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά 
κιγκλιδώματα  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.65.2   008  ΟΙΚ 2275 

100,00% Kg  980  0,35  343,00   

9  
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω 
δυσχερειών από διερχόμενα 
υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
Α  Β-2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-08-00-
00 

009  ΥΔΡ 6087 
100,00% m3  67  2,5  167,50   

10  Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
Α  Δ-1   010  ΟΙΚ 2269.A 

100,00% m  60  0,9  54,00   

11  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
Α  Γ-2.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-

00 
011  ΟΔΟ 3211.Β 

100,00% m3  3030  12,39 * 
(10,5+1,89) 37.541,70   

12  

Κόστος υποδοχής σε 
αποδεκτούς χώρους, των 
αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και  κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ)  (απόβλητα 
καθαιρέσεων - μικτά ρεύματα 
υλικών)   

ΟΔΟ  
ΝΑΕΚΚ2   012  ΑΤΕΟ 1123Α 

100,00% m3  4060  4,3  17.458,00   

     Άθροισμα Εργασιών :    106.150,75  106.150,75  

 2. Σκυροδέματα           

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 

013  ΟΙΚ 3213 
100,00% m3  19  84  1.596,00   

Σε μεταφορά: 1.596,00 106.150,75 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  Μονάδα  Ποσό 

τητα  
Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 1.596,00 106.150,75 

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 

014  ΟΙΚ 3214 
100,00% m3  690  90  62.100,00   

3  

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

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
32.5.4   015  ΟΙΚ 3214 

100,00% m3  14,5  106  1.537,00   

4  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Ξυλότυποι χυτών 
μικροκατασκευών.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
38.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-04-00-
00 

016  ΟΙΚ 3811 
100,00% m2  67  22,5  1.507,50   

5  

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα 
B500C  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
38.20.3  

ΠΕΤΕΠ  
01-02-01-

00 
017  ΟΙΚ 3873 

100,00% Kg  10350  1,01  10.453,50   

     Άθροισμα Εργασιών :    77.194,00  77.194,00  

 3. Υδραυλικά-Δίκτυα           

1  
Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα 
από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 
iron)  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
11.1.2   018  ΥΔΡ 6752 

100,00% Kg  270  2,8  756,00   

2  
Στρώσεις έδρασης και 
εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
5.7  

ΠΕΤΕΠ  
08-01-03-

02 
019  ΥΔΡ 6069 

100,00% m3  162  12,89 * 
(11+1,89) 2.088,18   

3  

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

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
5.5.1  

ΠΕΤΕΠ  
08-01-03-

02 
020  ΥΔΡ 6068 

100,00% m3  57  13,89 * 
(12+1,89) 791,73   

4  

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

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
3.12   021  ΥΔΡ 6087 

100,00% m  19  15  285,00   

5  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την 
πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
3.10.1.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-03-
01 

022  ΥΔΡ 6081.1 
100,00% m3  38  6,5  247,00   

6  

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 

023  ΥΔΡ 6620.1 
100,00% m  70  3,8  266,00   

7  

Μεταλλικές εσχάρες 
υδροσυλλογής. Εσχάρες 
υδροσυλλογής, από ελατό 
χυτοσίδηρο.  

Ω52  
011.2.4.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

1501-08-
07-01-04 

024  ΥΔΡ 6752 
100,00% Kg  240  2,8  672,00   

8  
Σύνδεση κατακόρυφων 
υδρορροών με το δίκτυο 
όμβριων υδάτων   

ΟΙΚ  ΝΒ-
66.8   025  

ΟΔΟ 2548 
70,00% 

ΥΔΡ 6711.1 
30,00% 

Τεμ.  18  110  1.980,00   

9  Φρεάτιο υδατοσυλλογής 30Χ70   ATHE-N  
Ν-1.1   026  ΥΔΡ 6326 

100,00% Τεμ.  8  250  2.000,00   

     Άθροισμα Εργασιών :    9.085,91  9.085,91  

Σε μεταφορά:  192.430,66 

Α/Α  Είδος Εργασίας  Μονάδα  Τιμή Δαπάνη  
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Κωδικός 
Άρθρου  
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ΕΤΕΠ  
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Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  
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τητα  
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Από μεταφορά:  192.430,66 
 
 4. Επενδύσεις-Επιστρώσεις           

1  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
τύπου Ελευθερουπόλεως 
ακανόνιστες.   

ΟΙΚ  
073.11.1  

ΠΕΤΕΠ  
03-07-03-

00 
027  ΟΙΚ 7311 

100,00% m2  40  25  1.000,00   

2  

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

ΟΙΚ  
073.17.2   028  ΟΙΚ 7311 

100,00% m2  1720  55  94.600,00   

3  Κατασκευή κυβολιθόστρωτου 
από κυβόλιθους σχιστολιθικούς    

ΟΙΚ  
N73.103   029  ΟΙΚ 7311 

100,00% m2  2820  95  267.900,00   

4  
Γκαλντερίμι με φιλέττα πλάτους 
6 εκ., μήκους εως 30 εκ. Και 
πάχους 5 εκ.   

ΟΙΚ-ΝΕΟ  
073.15   030  ΟΙΚ 6403 

100,00% μμ  2160  105  226.800,00   

5  Λιθόστρωτο παραδοσιακής 
μορφής   

ΟΙΚ-ΝΕΟ  
041.5   031  ΟΙΚ 6403 

100,00% μμ  55  80  4.400,00   

6  
Λιθόστρωτο παραδοσιακής 
μορφής με πλάγιο κανάλι 
απορροής   

ΟΙΚ-ΝΕΟ  
041.6   032  ΟΙΚ 6403 

100,00% μμ  150  90  13.500,00   

7  Επισκευή και στερέωση 
υφιστάμενου λιθόστρωτου   

ΟΙΚ-ΝΕΟ  
041.7   033  ΑΤΟΕ 4521Β 

100,00% μμ  500  65  32.500,00   

8  
Μαρμάρινα κράσπεδα από 
μάρμαρο Δεματίου ''καμένο'' 
διαστάσεων 15Χ 22 εκ.   

ΟΙΚ  
051.4   034  ΟΙΚ 7555 

100,00% μμ  990  70  69.300,00   

9  
Μαρμάρινα ρείθρο (τμήμα 2) 
από μάρμαρο Δεματίου ''καμένο'' 
διαστάσεων  10Χ10 εκ.   

ΟΙΚ  
051.6   035  ΟΙΚ 7555 

100,00% μμ  990  40  39.600,00   

10  
Μαρμάρινα ρείθρο (τμήμα 1) 
από μάρμαρο Δεματίου ''καμένο'' 
διαστάσεων  20Χ10 εκ.   

ΟΙΚ  
051.5   036  ΟΙΚ 7555 

100,00% μμ  990  55  54.450,00   

11  
Λίθινο κράσπεδο εγκιβωτισμού 
από σκληρό μάρμαρο (λίθου 
κοτρώνι)   

ΟΙΚ  
074.31   037  ΟΙΚ 6403 

100,00% m  540  40  21.600,00   

12  Σταθεροποιημένα χωμάτινα 
δάπεδα τύπου κουρασάνι   

ΟΙΚ  
073.100   038  ΟΙΚ 2162 

100,00% m2  290  30  8.700,00   

13  Επιστρώσεις δαπέδων δια 
πλακών τσιμέντου  για ΑΜΕΑ.    

ΟΔΟ  Β-
81   039  ΟΔΟ 2922 

100,00% Τεμ.  190  5  950,00   

14  

Επιστρώσεις δαπέδων δια 
πλακών εκ μαρμάρου τύπου 
Ιωαννίνων ή Δεματίου ή 
Μολλοσών με γλυφές ΑμεΑ 
διαστάσεων 40Χ40Χ4 εκ.    

ΟΔΟ  Β-
81.1   040  ΟΔΟ 2922 

100,00% Τεμ.  1075  15  16.125,00   

15  
Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού 
15Χ30 μαρμάρου (λίθου 
κοτρώνι)   

ΟΙΚ  
051.1   041  ΟΙΚ 7555 

100,00% m  20  70  1.400,00   

     Άθροισμα Εργασιών :    852.825,00  852.825,00  

 5. Λοιπά-Τελειώματα           

1  
Καθιστικό από ξυλεία πεύκης και 
μεταλλική στήριξη. Παγκάκια 
κήπου  

ΟΙΚ  
Β10.12.1  

ΠΕΤΕΠ  
10-02-02-

01 
042  ΟΙΚ 5104 

100,00% Τεμ.  16  650  10.400,00   

2  
Βυθιζόμενο μεταλλικό εμπόδιο, 
με αυτόματο υδραυλικό 
μηχανισμό.    

ΟΙΚ  
061.25.4.
1  

 043  ΟΙΚ 6410 
100,00% Τεμ.  2  3300  6.600,00   

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

ΟΙΚ  
061.25.4   044  ΟΙΚ 6410 

100,00% Τεμ.  125  120  15.000,00   

4  Κάδος απορριμμάτων    Ω42  Ν-
61.25.2   045  OIK 5104 

100,00% Τεμ.  15  350  5.250,00   

5  

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

ΝΕΤ 
ΟΔΟ-Α  
Ε-10.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-04-07-

00 
046  ΟΔΟ 2653 

100,00% Τεμ.  14  28,4  397,60   

6  

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

ΝΕΤ 
ΟΔΟ-Α  
Ε-9.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-06-
00 

047  ΟΙΚ 6541 
100,00% Τεμ.  14  31,5  441,00   

7  Πληροφοριακή πινακίδα.   ΟΔΟ  Ε-
8.1.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-06-
00 

048  ΟΙΚ 6541 
100,00% Τεμ.  5  100  500,00   

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

ΟΙΚ  
046.17   049  ΑΤΕΟ 2548 

100,00% μμ  25  5,2  130,00   

Σε μεταφορά: 38.718,60 1.045.255,66 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  
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Άρθρο 
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τητα  
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Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 38.718,60 1.045.255,66 

9  
Ανύψωση ή υποβιβασμός 
φρεατίου ύδρευσης, 
αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.   

ΟΔΟ  ΝΒ-
66.3   050  ΟΔΟ 2548 

100,00% m2  51  120  6.120,00   

10  Ολόσωμες λίθινες  βαθμίδες   ΟΙΚ  
075.54.4   051  ΟΙΚ 7556 

100,00% μμ  10  105  1.050,00   

11  Λιθοδομές. Κατασκευή 
λιθοδομής δύο όψεων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
43.22  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-02-01-
00 

052  ΟΙΚ 4307 
100,00% m3  39  106  4.134,00   

12  

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. 
Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων 
λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων 
ημιξέστων, εμπλέκτων, 
ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
45.5.1   053  ΟΙΚ 4511 

100,00% m2  186  22,5  4.185,00   

13  Μόρφωση εξέχουσας ακμής 
λιθοδομών    

ΟΙΚ  
042.26.1   054  ΟΙΚ 4226 

100,00% μμ  17  15  255,00   

14  Επιστρώσεις στηθαίων με 
σχιστόπλακα   

ΟΙΚ  
075.21.5  

ΠΕΤΕΠ  
03-07-03-

00 
055  ΟΙΚ 7526 

100,00% m2  39  65  2.535,00   

15  Κιγκλιδώματα εκ σφυρηλάτου 
σιδήρου, συνθέτου σχεδίου   

ΑΤΟΕ  
6406   056  ΟΙΚ 6406 

100,00% Kg  970  23,07  22.377,90   

16  
Θύραι εκ σφυρηλάτου σιδήρου, 
συνθέτου σχεδίου ανοιγόμενη ή 
συρρόμενη   

ΟΙΚ  
062.26.1   057  ΟΙΚ 6226 

100,00% Kg  270  30  8.100,00   

     Άθροισμα Εργασιών :    87.475,50  87.475,50  

 6. Φυτοτεχνικά           

1  

Χωματουργικές εργασίες. 
Συμπλήρωση παράπλευρων 
χώρων οδών και πλατειών σε 
αστικές περιοχές με φυτική γη , 
χωρίς την προμήθεια του υλικού.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Α7  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-07-05-
00 

058  ΠΡΣ 1620 
100,00% m2  2600  1,5  3.900,00   

2  Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής 
γης.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ8  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-07-05-
00 

059  ΠΡΣ 1620 
100,00% m3  1300  6  7.800,00   

3  
Εγκατάσταση χλοοτάπητα με 
προκατασκευασμένο 
χλοοτάπητα.   

ΝΑΤΕΠ  
5220   060  ΠΡΣ 5510 

100,00% Στρ.  2,6  8309,96  21.605,90   

4  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα 
κατηγορίας Δ8  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ1.8  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-09-01-
00 

061  ΠΡΣ 5210 
100,00% Τεμ.  7  170  1.190,00   

5  

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

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-05-01-
00 

062  ΠΡΣ 5120 
100,00% Τεμ.  7  1,5  10,50   

6  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Υποστύλωση δένδρων με τρεις 
πασσάλους Υποστύλωση 
δένδρου με την αξία του 
πασσάλου. Για μήκος πασσάλου 
πάνω από 2,50 m  

ΠΡΣ  
Ε11.1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-05-09-
00 

063  ΠΡΣ 5240 
100,00% Τεμ.  7  25  175,00   

7  

Αρδευτικά δίκτυα. Πλήρης 
εγκατάσταση και  αυτόματου 
ποτίσματος χλοοτάπητα με pop-
up 

ΝΕΟ ΠΡΣ  
Η10.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-06-01-
00 

064  ΠΡΣ 5522 
100,00% m2  2600  2,5  6.500,00   

8  

Προμήθεια και εγκατάσταση 
αυτόματου ποτισμού 
δενδροστοιχίας . Άρδευση 
χλοοτάπητα με επίγειο ή 
υπόγειο σύστημα άρδευσης με 
σταλάκτες, αυτοματοποιημένο  

ΠΡΣ  
ΣΤ2.2.3.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-06-01-
00 

065  ΠΡΣ 5522 
100,00% μμ  90  7  630,00   

9  Προμήθεια και τοποθέτηση 
φλοιού πεύκου   

ΠΡΣ  
ΝΕ1.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-05-01-
00 

066  ΠΡΣ 5130 
100,00% lt  3150  0,3  945,00   

10  

Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα 
φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων. Μεγάλων 
δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε 
πλατείες, πάρκα κλπ  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ4.3.1  

ΠΕΤΕΠ  
10-06-04-

01 
067  ΠΡΣ 5354 

100,00% Τεμ.  16  67,5  1.080,00   

Σε μεταφορά: 43.836,40 1.132.731,16 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  Μονάδα  Ποσό 

τητα  
Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 43.836,40 1.132.731,16 

11  

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

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ4.2.2  

ΠΕΤΕΠ  
10-06-04-

01 
068  ΠΡΣ 5354 

100,00% Τεμ.  8  20  160,00   

12  

Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - 
εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση 
μεγάλων δένδρων περιμέτρου 
κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ζ2.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-07-01-
00 

069  ΠΡΣ 5354 
100,00% Τεμ.  5  80  400,00   

13  

Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - 
εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση 
μεγάλων δένδρων περιμέτρου 
κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ζ2.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-07-01-
00 

070  ΠΡΣ 5354 
100,00% Τεμ.  3  135  405,00   

14  

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

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε9.9  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-05-01-
00 

071  ΠΡΣ 5210 
100,00% Τεμ.  7  10  70,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    44.871,40  44.871,40  

 7. Ηλεκτροφωτισμός           

1  Κόμβος επικοινωνίας (Gateway) 
Συστήματος Τηλεδιαχείρισης   

NEO  
060.20.80.1
β  

 072  ΗΛΜ 101 
100,00% Τεμ.  2  2600  5.200,00   

2  

Συσκευή τοποθέτησης 
ασύρματου ελεγκτή τύπου 
ΝΕΜΑ Socket 
συμπεριλαμβανομένου του 
ασύρματου ελεγκτή   

κολ  
ΝΕΟ60.20.
80.1γ  

 073  ΗΛΜ 101 
100,00% Τεμ.  37  340  12.580,00   

3  

Σύνολο ιστού 4 μέτρων και 
φωτιστικού σώματος κορυφής  
φωτεινών πηγών  τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED), 
ισχύος μέχρι 77W.   

NEO  
060.10.1.4   074  ΗΛΜ 103 

100,00% Τεμ.  15  3500  52.500,00   

4  

Σύνολο φωτιστικού σώματος 
κορυφής  φωτεινών πηγών  
τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 
μέχρι 77W με βραχίονα για 
επίτοιχη τοποθέτηση   

NEO  
060.10.1.5   075  103 100,00% Τεμ.  2  3300  6.600,00   

5  

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

NEO  
060.10.40.8   076  ΗΛΜ 103 

100,00% Τεμ.  14  1400  19.600,00   

6  

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

NEO  
060.10.40.1   077  ΗΛΜ 103 

100,00% Τεμ.  6  1300  7.800,00   

7  

Φωτιστικό σώμα τύπου bollard, 
μεταλλικό, σχήματος 
ορθογώνιου παραλληλόγραμμου 
τεχνολογίας led 6W για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.   

ΣΧΕΤ_ΟΔ
Ο  
Ν898.38.β  

 078  ΗΛΜ 102 
100,00% Τεμ.  12  1005  12.060,00   

8  

Επίτοιχο ή εντοιχισμένο 
φωτιστικό σώμα, μεταλλικό, 
τετράγωνου σχήματος 
τεχνολογίας led 6W για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.   

κολ  
Ν898.38.γ   079  ΗΛΜ 102 

100,00% Τεμ.  5  900  4.500,00   

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

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1   080  ΟΔΟ 2548 

100,00% Τεμ.  50  60  3.000,00   

10  
Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο 
έλξης καλωδίων 60Χ60 cm   

NEO  
060.10.85.4   081  ΟΔΟ 2548 

100,00% Τεμ.  26  120  3.120,00   

11  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών 
- Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού τεσσάρων 
αναχωρήσεων  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-07-01-

00 
082  ΗΛΜ 52 

100,00% Τεμ.  3  2500  7.500,00   

Σε μεταφορά: 134.460,00 1.177.602,56 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  Μονάδα  Ποσό 

τητα  
Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 134.460,00 1.177.602,56 

12  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών 
- Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού οκτώ 
αναχωρήσεων  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-07-01-

00 
083  ΗΛΜ 52 

100,00% Τεμ.  1  2750  2.750,00   

13  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών 
- Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού είκοσι 
αναχωρήσεων  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.3  

ΠΕΤΕΠ  
05-07-01-

00 
084  ΗΛΜ 52 

100,00% Τεμ.  1  3250  3.250,00   

14  

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

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.12   085  ΗΛΜ 5 100,00% m  250  7,5  1.875,00   

15  
Σωλήνες πολυαιθυλενίου 
διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. - 
Σωλήνες Φ50   

ΣΠΗΛΙΟΣ  
ΣΧΕΤΟΔ.Ο
-Α.Β-5.8  

 086  ΥΔΡ 66.20.1 
100,00% m  3300  3,6  11.880,00   

16  

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

Ν-ΟΔΟ  
064.1.3   087  ΟΙΚ 6402 

100,00% Τεμ.  5  600  3.000,00   

17  

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

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.2   088  ΗΛΜ 5 100,00% m  180  16  2.880,00   

19  

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Καλώδια τύπου 
E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. 
τάσης 600/1000 V με μόνωση 
από μανδύα PVC. διατομής 5 x 
10 mm²  

κολ  
062.10.41.5   089  ΗΛΜ 102 

100,00% m  235  15,45  3.630,75   

20  

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

κολ  
062.10.41.7   090  ΗΛΜ 102 

100,00% m  250  10,61  2.652,50   

21  

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

κολ  
062.10.41.8   091  ΗΛΜ 101 

100,00% m  100  12  1.200,00   

22  

Καλώδιο τύπου E1VV-U,-R,-
S(NYY), ονομ. τάσης 600/1000V 
με μόνωση από μανδύα PVC, 
διατομής 4Χ4mm2.   

 
ΝΕΟ60.10.
41.11  

 092  ΗΛΜ 102 
100,00% m  200  9,6  1.920,00   

23  Προμήθεια και εγκατάσταση 
μούφας καλωδίων   

NEO  
062.20.30α   093  ΗΛΜ 103 

100,00% Τεμ.  37  35  1.295,00   

24   Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, 
πολύκλωνοι. διατομής 10 mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.48.2   094  ΗΛΜ 45 

100,00% m  350  3,4  1.190,00   

25  
Διακόπτης Διαρροής έντασης 
τετραπολικός 25ΚVA (4X40Α,  
300ΜΑ)   

ΣΧΕΤ_ΛΙΜ  
8951.11.8   095  ΗΛΜ 56 

100,00% Τεμ.  5  259  1.295,00   

26  Πλέγμα σήμανσης υπογείων 
δικτύων πλάτους 300mm.   κολ  102   096  ΗΛΜ 102 

100,00% m  1100  1,05  1.155,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    174.433,25  174.433,25  

Άθροισμα  1.352.035,81 
 

Εργασίες Προϋπολογισμού   1.352.035,81  
Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  243.366,45  

Σύνολο :   1.595.402,26  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  239.310,34  

Σύνολο :   1.834.712,60  
Ποσό για αναθεωρήσεις   20.126,11  

Σύνολο :   1.854.838,71  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  445.161,29  

Γενικό Σύνολο :   2.300.000,00  
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

 
Είδη Εργασιών  Δαπάνη ( € )  

1. Χωματουργικά-Καθαιρέσεις  106.150,75  

2. Σκυροδέματα  77.194,00  

3. Υδραυλικά-Δίκτυα  9.085,91  

4. Επενδύσεις-Επιστρώσεις  852.825,00  

5. Λοιπά-Τελειώματα  87.475,50  

6. Φυτοτεχνικά  44.871,40  

7. Ηλεκτροφωτισμός  174.433,25  
 

Εργασίες Προυπολογισμού   1.352.035,81  
Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  243.366,45  

Σύνολο :   1.595.402,26  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  239.310,34  

Σύνολο :   1.834.712,60  
Ποσό για αναθεωρήσεις   20.126,11  

Σύνολο :   1.854.838,71  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  445.161,29  

Γενικό Σύνολο :   2.300.000,00  
 

  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Δεκέμβριος 2019 

 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Δεκέμβριος 2019 
 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 
 

4. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

5. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Δεκέμβριος 2019 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

Α/Α  Είδος Εργασίας  Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  Μονάδα  Ποσό 

τητα  
Τιμή 
( € )  Δαπάνη (€) 

 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες.   ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-2  001  m3  900  1,89 1.701,00 

2  

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

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.10.1  002  m3  13  1,89 24,57 

3  

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

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-2.1  003  m3  1010  1,89 1.908,90 

4  Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων.   ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-12  004  m3  13  1,89 24,57 

5  

Αποξήλωση πλακοστρώσεων 
πεζοδρομίων και εκσκαφή της 
βάσης έδρασής τους σε βάθος 
έως 20 εκ   

ΟΔΟ  
ΣΧΕΤ00.ΝΒ.-.1  005  m2  1130  1,89 2.135,70 

6  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
ανωδομών από αργολιθοδομή ή 
λιθοδομή.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.2  007  m3  39  1,89 73,71 

7  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Γ-2.1  011  m3  3030  1,89 5.726,70 

8  
Στρώσεις έδρασης και 
εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.7  019  m3  162  1,89 306,18 

9  

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

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.5.1  020  m3  57  1,89 107,73 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 12.009,06 

 

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 9Km συνεπώς 9x0,21=1,89€ για κάθε m3  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  
 

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

 Χωματουργικά-Καθαιρέσεις      

  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.   001  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-2  m3  900  

2  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού  002  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.10.1  m3  13  

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

003  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-2.1  m3  1010  

4  Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.   004  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-12  m3  13  

5  Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και εκσκαφή της 
βάσης έδρασής τους σε βάθος έως 20 εκ   005  ΟΔΟ  ΣΧΕΤ00.ΝΒ.-

.1  m2  1130  

6  Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε 
έδαφος πάσης φύσεως.  006  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-4.4  m3  2250  

7  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή 
λιθοδομή.   007  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.2  m3  39  

8  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά 
κιγκλιδώματα  008  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.65.2  Kg  980  

9  Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα 
υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.   009  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-2  m3  67  

10  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   010  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-1  m  60  

11  Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.  011  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Γ-2.1  m3  3030  

12  
Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και  κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  (απόβλητα 
καθαιρέσεων - μικτά ρεύματα υλικών)   

012  ΟΔΟ  ΝΑΕΚΚ2  m3  4060  

 Σκυροδέματα      

1  

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

013  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.1.3  m3  19  

2  

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

014  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.1.4  m3  690  

3  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  015  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.5.4  m3  14,5  

4  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.   016  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.2  m2  67  

5  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. 
Δομικά πλέγματα B500C  017  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.20.3  Kg  10350  

 Υδραυλικά-Δίκτυα      

1  Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 
iron)  018  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  11.1.2  Kg  270  

2  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου   019  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.7  m3  162  

3  
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης 
έως 50 cm  

020  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.5.1  m3  57  

4  
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για 
την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά 
μήκος δίκτυα ΟΚΩ.   

021  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  3.12  m  19  

5  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m  

022  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
3.10.1.1  m3  38  

6  Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 
at. Ονομαστικής διαμέτρου D90 mm  023  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

12.13.1.4  m  70  

7  Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, 
από ελατό χυτοσίδηρο.  024  Ω52  011.2.4.1  Kg  240  

8  Σύνδεση κατακόρυφων υδρορροών με το δίκτυο όμβριων 
υδάτων   025  ΟΙΚ  ΝΒ-66.8  Τεμ.  18  

9  Φρεάτιο υδατοσυλλογής 30Χ70   026  ATHE-N  Ν-1.1  Τεμ.  8  

 Επενδύσεις-Επιστρώσεις      

1  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
τύπου Ελευθερουπόλεως ακανόνιστες.   027  ΟΙΚ  073.11.1  m2  40  
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2  
Επιστρώσεις δια πλακών Ελευθερουπόλεως πάχους άνω των 3 
εκ. ορθογωνισμένες με πλάτη 50 εκ, και μήκη από 50 εκ και 
επάνω    

028  ΟΙΚ  073.17.2  m2  1720  

3  Κατασκευή κυβολιθόστρωτου από κυβόλιθους σχιστολιθικούς    029  ΟΙΚ  N73.103  m2  2820  

4  Γκαλντερίμι με φιλέττα πλάτους 6 εκ., μήκους εως 30 εκ. Και 
πάχους 5 εκ.   030  ΟΙΚ-ΝΕΟ  073.15  μμ  2160  

5  Λιθόστρωτο παραδοσιακής μορφής   031  ΟΙΚ-ΝΕΟ  041.5  μμ  55  

6  Λιθόστρωτο παραδοσιακής μορφής με πλάγιο κανάλι απορροής   032  ΟΙΚ-ΝΕΟ  041.6  μμ  150  

7  Επισκευή και στερέωση υφιστάμενου λιθόστρωτου   033  ΟΙΚ-ΝΕΟ  041.7  μμ  500  

8  Μαρμάρινα κράσπεδα από μάρμαρο Δεματίου ''καμένο'' 
διαστάσεων 15Χ 22 εκ.   034  ΟΙΚ  051.4  μμ  990  

9  Μαρμάρινα ρείθρο (τμήμα 2) από μάρμαρο Δεματίου ''καμένο'' 
διαστάσεων  10Χ10 εκ.   035  ΟΙΚ  051.6  μμ  990  

10  Μαρμάρινα ρείθρο (τμήμα 1) από μάρμαρο Δεματίου ''καμένο'' 
διαστάσεων  20Χ10 εκ.   036  ΟΙΚ  051.5  μμ  990  

11  Λίθινο κράσπεδο εγκιβωτισμού από σκληρό μάρμαρο (λίθου 
κοτρώνι)   037  ΟΙΚ  074.31  m  540  

12  Σταθεροποιημένα χωμάτινα δάπεδα τύπου κουρασάνι   038  ΟΙΚ  073.100  m2  290  

13  Επιστρώσεις δαπέδων δια πλακών τσιμέντου  για ΑΜΕΑ.    039  ΟΔΟ  Β-81  Τεμ.  190  

14  
Επιστρώσεις δαπέδων δια πλακών εκ μαρμάρου τύπου 
Ιωαννίνων ή Δεματίου ή Μολλοσών με γλυφές ΑμεΑ διαστάσεων 
40Χ40Χ4 εκ.    

040  ΟΔΟ  Β-81.1  Τεμ.  1075  

15  Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού 15Χ30 μαρμάρου (λίθου κοτρώνι)   041  ΟΙΚ  051.1  m  20  

 Λοιπά-Τελειώματα      

1  Καθιστικό από ξυλεία πεύκης και μεταλλική στήριξη. Παγκάκια 
κήπου  042  ΟΙΚ  Β10.12.1  Τεμ.  16  

2  Βυθιζόμενο μεταλλικό εμπόδιο, με αυτόματο υδραυλικό 
μηχανισμό.    043  ΟΙΚ  061.25.4.1  Τεμ.  2  

3  Εμπόδιο, από μορφοσίδηρο CHS114.3 /3mm,    044  ΟΙΚ  061.25.4  Τεμ.  125  

4  Κάδος απορριμμάτων    045  Ω42  Ν-61.25.2  Τεμ.  15  

5  Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. 
σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’).  046  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Ε-10.1  Τεμ.  14  

6  Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. 
Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.  047  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Ε-9.3  Τεμ.  14  

7  Πληροφοριακή πινακίδα.   048  ΟΔΟ  Ε-8.1.1  Τεμ.  5  

8  Αποκατάσταση διαβάσεων ΟΤΕ, ΔΕΗ, κ.λ.π.   049  ΟΙΚ  046.17  μμ  25  

9  Ανύψωση ή υποβιβασμός φρεατίου ύδρευσης, αποχέτευσης, 
ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.   050  ΟΔΟ  ΝΒ-66.3  m2  51  

10  Ολόσωμες λίθινες  βαθμίδες   051  ΟΙΚ  075.54.4  μμ  10  

11  Λιθοδομές. Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων.   052  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  43.22  m3  39  

12  
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων 
εμπλέκτων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, 
εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών  

053  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  45.5.1  m2  186  

13  Μόρφωση εξέχουσας ακμής λιθοδομών    054  ΟΙΚ  042.26.1  μμ  17  

14  Επιστρώσεις στηθαίων με σχιστόπλακα   055  ΟΙΚ  075.21.5  m2  39  

15  Κιγκλιδώματα εκ σφυρηλάτου σιδήρου, συνθέτου σχεδίου   056  ΑΤΟΕ  6406  Kg  970  

16  Θύραι εκ σφυρηλάτου σιδήρου, συνθέτου σχεδίου ανοιγόμενη ή 
συρρόμενη   057  ΟΙΚ  062.26.1  Kg  270  

 Φυτοτεχνικά      

1  
Χωματουργικές εργασίες. Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων 
οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη , χωρίς την 
προμήθεια του υλικού.   

058  ΝΕΤ ΠΡΣ  Α7  m2  2600  

2  Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης.   059  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ8  m3  1300  

3  Εγκατάσταση χλοοτάπητα με προκατασκευασμένο χλοοτάπητα.   060  ΝΑΤΕΠ  5220  Στρ.  2,6  

4  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ8  061  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ1.8  Τεμ.  7  

5  
Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με 
εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 
0,50 m  

062  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε1.2  Τεμ.  7  

6  
Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων με τρεις 
πασσάλους Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. 
Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m  

063  ΠΡΣ  Ε11.1.2  Τεμ.  7  
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7  
Αρδευτικά δίκτυα. Πλήρης εγκατάσταση και  αυτόματου 
ποτίσματος χλοοτάπητα με pop-up 
 

064  ΠΡΣ  ΣΤ2.2.3.1  Στρ.  2,6  

8  
Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου ποτισμού 
δενδροστοιχίας . Άρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο 
σύστημα άρδευσης με σταλάκτες, αυτοματοποιημένο  

065  ΠΡΣ  ΣΤ2.2.3.2  μμ  90  

9  Προμήθεια και τοποθέτηση φλοιού πεύκου   066  ΠΡΣ  ΝΕ1.1  lt  3150  

10  
Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε 
πλατείες, πάρκα κλπ  

067  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ4.3.1  Τεμ.  16  

11  
Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεσαίων δένδρων. Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 
μέχρι 8 m  

068  ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ4.2.2  Τεμ.  8  

12  Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση 
μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m  069  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ζ2.3  Τεμ.  5  

13  Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση 
μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m  070  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ζ2.5  Τεμ.  3  

14  Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με 
μπάλα χώματος όγκου 81 - 150 lt.  071  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε9.9  Τεμ.  7  

 Ηλεκτροφωτισμός      

1  Κόμβος επικοινωνίας (Gateway) Συστήματος Τηλεδιαχείρισης   072  NEO  060.20.80.1β  Τεμ.  2  

2  Συσκευή τοποθέτησης ασύρματου ελεγκτή τύπου ΝΕΜΑ Socket 
συμπεριλαμβανομένου του ασύρματου ελεγκτή   073  κολ  

ΝΕΟ60.20.80.1γ  Τεμ.  37  

3  
Σύνολο ιστού 4 μέτρων και φωτιστικού σώματος κορυφής  
φωτεινών πηγών  τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), 
ισχύος μέχρι 77W.   

074  NEO  060.10.1.4  Τεμ.  15  

4  
Σύνολο φωτιστικού σώματος κορυφής  φωτεινών πηγών  
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 77W με 
βραχίονα για επίτοιχη τοποθέτηση   

075  NEO  060.10.1.5  Τεμ.  2  

5  
Σύνολο επίτοιχου φωτιστικού σώματος  φωτεινών πηγών  
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 23W 
και βραχίονα.   

076  NEO  060.10.40.8  Τεμ.  14  

6  
Σύνολο επίτοιχου φωτιστικού σώματος  φωτεινών πηγών  
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 20W 
και βραχίονα   

077  NEO  060.10.40.1  Τεμ.  6  

7  
Φωτιστικό σώμα τύπου bollard, μεταλλικό, σχήματος 
ορθογώνιου παραλληλόγραμμου τεχνολογίας led 6W για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.   

078  ΣΧΕΤ_ΟΔΟ  
Ν898.38.β  Τεμ.  12  

8  
Επίτοιχο ή εντοιχισμένο φωτιστικό σώμα, μεταλλικό, τετράγωνου 
σχήματος τεχνολογίας led 6W για τοποθέτηση σε εξωτερικό 
χώρο.   

079  κολ  Ν898.38.γ  Τεμ.  5  

9   Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο 
έλξης καλωδίων 40x40 cm  080  ΝΕΤ ΗΛΜ  

60.10.85.1  Τεμ.  50  

10  Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης 
καλωδίων 60Χ60 cm   081  NEO  060.10.85.4  Τεμ.  26  

11  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων  082  ΝΕΤ ΗΛΜ  

60.10.80.1  Τεμ.  3  

12  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων  083  ΝΕΤ ΗΛΜ  

60.10.80.2  Τεμ.  1  

13  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού είκοσι αναχωρήσεων  084  ΝΕΤ ΗΛΜ  

60.10.80.3  Τεμ.  1  

14  
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm  

085  ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.12  m  250  

15  Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. - Σωλήνες 
Φ50   086  ΣΠΗΛΙΟΣ  

ΣΧΕΤΟΔ.Ο-Α.Β-5.8  m  3300  

16  Κατασκευή και τοποθέτηση πλαισίου από γαλβανισμένες εν 
θερμώ                λάμες για την προστασία πίλλαρ οδοφωτισμού   087  Ν-ΟΔΟ  064.1.3  Τεμ.  5  

17  

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

088  ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.2  m  180  

19  
Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, 
-R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα 
PVC. διατομής 5 x 10 mm²  

089  κολ  062.10.41.5  m  235  

20  
Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, 
-R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα 
PVC. διατομής 4 x 6 mm²  

090  κολ  062.10.41.7  m  250  

21  
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V 
με μόνωση από μανδύα PVC.  
διατομής 4 x 10 mm²  

091  κολ  062.10.41.8  m  100  
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22  Καλώδιο τύπου E1VV-U,-R,-S(NYY), ονομ. τάσης 600/1000V με 
μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 4Χ4mm2.   092   ΝΕΟ60.10.41.11  m  200  

23  Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων   093  NEO  062.20.30α  Τεμ.  37  

24   Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι. διατομής 10 mm².  094  ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.48.2  m  350  

25  Διακόπτης Διαρροής έντασης τετραπολικός 25ΚVA (4X40Α,  
300ΜΑ)   095  ΣΧΕΤ_ΛΙΜ  

8951.11.8  Τεμ.  5  

26  Πλέγμα σήμανσης υπογείων δικτύων πλάτους 300mm.   096  κολ  102  m  1100  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Δεκέμβριος 2019 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 

 
 

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Δεκέμβριος 2019 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 
 

1. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Δεκέμβριος 2019 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



34 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

Χωματουργικά-Καθαιρέσεις 
 

A.T.: 001  
 
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. 005) ως εξής:   
 
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Όγκος (μ3) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  29,47  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  598,62  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  140,00  
6 Διαδρομή Σουφαρί  64,16  
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  62,11  
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  894,37  

 
Με στρογγυλοποίηση 900μ3 
 
 (Ολογράφως):  ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 900,00   

 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού  
 
    
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Όγκος (μ3) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  2,00  
2 Οδός Γλυκήδων  2,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  2,00  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  1,00  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  1,00  
6 Διαδρομή Σουφαρί  1,00  
7 Διαδρομή Χαμάμ  1,00  
8 Οδός Σουγδούρη  1,00  
9 Οδός Μακρή  1,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  1,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  13,00  
  
 (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 13,00   



  35 
 

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

σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών.   

 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς 
Επιφάνεια (μ2) Όγκος (μ3) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  888,22   177,64  
2 Οδός Γλυκήδων  2.412,51   482,50  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  847,96   169,59  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -     -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -     -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -     -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -     -    
8 Οδός Σουγδούρη  -     -    
9 Οδός Μακρή  463,68   92,74  

10 Οδός Παλαιολόγου  424,79   84,96  
  ΣΥΝΟΛΟ  5.037,16   1.007,43  

 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων σε βάθος 20εκ. Το υπόλοιπο βάθος εκσκαφών (20 εκ) γίνεται δια χειρός 
με το άρθρο (ΑΤ006)  
  

Με στρογγυλοποίηση 1.010,00μ3 
 
 (Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΔΕΚΑ   
 (Αριθμητικώς): 1.010,00   

 

A.T.: 004  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-12  Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.   

 
  
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Όγκος (μ3) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  1,00  
2 Οδός Γλυκήδων  2,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  3,00  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  1,00  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  1,00  
6 Διαδρομή Σουφαρί  1,00  
7 Διαδρομή Χαμάμ  1,00  
8 Οδός Σουγδούρη  1,00  
9 Οδός Μακρή  1,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  1,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  13,00  
  

 
 (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 13,00   
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A.T.: 005  
 
ΟΔΟ ΣΧΕΤ00.ΝΒ.1  Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και εκσκαφή της βάσης 

έδρασής τους σε βάθος έως 20 εκ   
 
  
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Επιφάνεια 

 1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  396,74  
2 Οδός Γλυκήδων  504,12  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  44,61  
4 Ευρυχώριο Πλατείας 

 
 -    

5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  179,56  

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  1.125,03  
  

Αποξήλωση πλακοστρώσεων σε βάθος 20εκ. Το υπόλοιπο βάθος εκσκαφών (20 εκ) γίνεται δια χειρός 
με το άρθρο (ΑΤ006)  
 
Με στρογγυλοποίηση 1.130,00μ2 
 
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 1.130,00   

 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-4.4  Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος 

πάσης φύσεως.  
 
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Ε/Ασφ. 

(μ2) 
Ε/Πεζοδρ. 
(μ2) 

Ε/Χώμα 
(μ2) 

Ε/Μικτό 
(μ2)  

Όγκος 
(μ3) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  396,74   396,74   -     -     256,99  
2 Οδός Γλυκήδων  504,12   504,12   -     -     583,33  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  44,61   44,61   147,36   -     207,99  
4 Ευρυχώριο Πλατείας 

Γλ ήδ  
 -     -     

2 993 11  
 -     598,62  

5 Πλάτωμα Χαμάμ  -     -     700,02   -     140,00  
6 Διαδρομή Σουφαρί  -     -     320,80   -     64,16  
7 Διαδρομή Χαμάμ  -     -     -     -     -    
8 Οδός Σουγδούρη  -     -     -     310,57   62,11  
9 Οδός Μακρή  179,56   179,56   -     -     128,65  

10 Οδός Παλαιολόγου  -     -     -     -     84,96  
  ΣΥΝΟΛΟ  1.125,03   1.125,03   -     310,57   2.126,81  
      

Εκσκαφή σε βάθος 20εκ στις επιφάνειες ασφάλτου, πεζοδρομίων, χώματος και μικτών, κάτω από τις 
εκσκαφές που υπολογίζονται με άλλα άρθρα (ΑΤ001, ΑΤ005) 
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Με στρογγυλοποίηση Σ1=2.130,00μ3 (Αφορά Οικοδομικά) 
 

- Εκσκαφή για το άρθρο ηλεκτροφωτισμού με ΑΤ. 85 (Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου  DN 90 mm)  250Χ0,4Χ0,7=70μ3 

- Εκσκαφή για το άρθρο ηλεκτροφωτισμού με ΑΤ. 88 (Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
ονομαστ.διαμέτρου  DN 63 mm σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 χτ.) 180ΧΧ0,4Χ0,7≈50μ3 

  
Σ2= 70+50=120 μ3 (Αφορά Η/Μ) 

 
Σολ.=Σ1+Σ2= 2.130,00+120,00= 2.250,00 μ3 
 
 (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 2.250,00     

 

A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.2  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.   

 
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Μήκος (μμ) Όγκος (μ3) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -     -    
2 Οδός Γλυκήδων  -     -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  65,00   39,00  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -     -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -     -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -     -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -     -    
8 Οδός Σουγδούρη  -     -    
9 Οδός Μακρή  -     -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -     -    
  ΣΥΝΟΛΟ  65,00   39,00  
   

Καθαιρέσεις των υφιστάμενων τοίχων στο Σουφαρί Σεράι με ύψος περίπου 1,20μ και πάχος 0,50μ 
  
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ   
 (Αριθμητικώς): 39,00   

 

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

 
  
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Μήκος (μμ) Βάρος (Xγρ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -     -    
2 Οδός Γλυκήδων  -     -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  65,00   975,00  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -     -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -     -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -     -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -     -    
8 Οδός Σουγδούρη  -     -    
9 Οδός Μακρή  -     -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -     -    
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  ΣΥΝΟΛΟ  65,00   975,00  
 
Καθαιρέσεις κιγκλιδωμάτων των υφιστάμενων τοίχων στο Σουφαρί Σεράι που καθαιρούνται με το 
(ΑΤ007) με ύψος περίπου 1,20μ και πάχος 0,50μ 
Με στρογγυλοποίηση 980,00 Χγρ 
 
 (Ολογράφως):  ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 980,00 

 
 

    

A.T.: 009  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-2  Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια 

δίκτυα Ο.Κ.Ω.   
 

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Όγκος (μ3) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  20,00  
2 Οδός Γλυκήδων  20,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  20,00  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  5,00  
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  67,00  

 
Εκτίμηση με βάση τις πληροφορίες για διερχόμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. στις περιοχές παρέμβασης 
 
 (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 67,00     

 
 

A.T.: 010  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-1  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   

 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Μήκος  (μμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου - 
2 Οδός Γλυκήδων  5,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  7,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  45,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  57,00  
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Τομή οδοστρωμάτων για προσαρμογή παρειών με τις επιφάνειες που διαστρώνονται. 
 
Με στρογγυλοποίηση 60,00 μμ 
 
 (Ολογράφως):  ΕΞΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 60,00 

 
 

    

A.T.: 011  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Γ-2.1  Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.  

 
  

α/α Όνομα Περιοχής 
Αναφοράς 

Ε/Λιθ. 
(μ2) 

Ε/Καβ. 
(μ2) 

Ε/Λείο 
(μ2) 

Ε/Κασπ. 
(μ2) 

Ε/ΑμεΑ 
(μ2) 

Ε/Ν.Λιθ. 
(μ2) 

Ε/Cur. 
(μ2) 

Όγκος 
(μ3) 

1 
Οδός Ιστορικού 
Προκοπίου 

 597,28   578,10   -     101,84   -     -     -     510,89  

2 Οδός Γλυκήδων  1.517,10   848,03   294,28   215,23   32,80   -     -     1.162,98  

3 
Πλάτωμα Σουφαρί 
Σεράι 

 -     -     615,07   -     49,92   53,86   -     276,77  

4 
Ευρυχώριο 
Πλατείας Γλυκήδων 

 -     -     811,82   -     19,36   -     287,01   389,87  

5 Πλάτωμα Χαμάμ  -     -     252,94   -     25,92   -     -     111,54  

6 Διαδρομή Σουφαρί  -     -     181,29   -     46,24   146,74   -     120,36  

7 Διαδρομή Χαμάμ  -     -     -     -     -     -     -     -    

8 Οδός Σουγδούρη  -     -     -     -     -     -     -     -    

9 Οδός Μακρή  444,99   185,03   -     55,84   -     -     -     274,34  

10 Οδός Παλαιολόγου  255,54   101,49   -     68,25   28,80   -     -     181,63  

  ΣΥΝΟΛΟ 2.814,91   1.712,65   2.155,40   441,16   203,04   200,60   287,01  3.028,39  

 
Διάστρωση με θραυστό υλικό κάτω από τις επιφάνειες με (ΑΤ030, AT031, AT032, AT06, AT037, AT038, 
AT038, ΑΤ041) πάχους 40εκ και (ΑΤ033, ΑΤ034, ΑΤ040) πάχους 20εκ. 
 
Με στρογγυλοποίηση 3.030,00μ3 
 
 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 3.030,00   

 

A.T.: 012  
 
ΟΔΟ ΝΑΕΚΚ2  Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και  κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  (απόβλητα 
καθαιρέσεων - μικτά ρεύματα υλικών)   

 
α/α Όνομα Περιοχής 

Αναφοράς 
Ασφαλτ. 
(μ3) 

Καθ.οπλ. 
Σκυρ. (μ3) 

Καθ.αοπλ. 
Σκυρ. (μ3) 

Εκσκ.χειρ. 
(μ3) 

Εκσκ.Γεν. 
(μ3) 

Όγκος 
(μ3) 

1 Οδός Ιστορικού 
Προκοπίου  177,64   1,00   2,00   256,99   -     437,64  

2 Οδός Γλυκήδων  482,50   2,00   2,00   583,33   -     1.069,83  

3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  169,59   3,00   2,00   207,99   29,47   412,05  

4 Ευρυχώριο Πλατείας 
Γλυκήδων  -     1,00   1,00   598,62   598,62   1.199,24  

5 Πλάτωμα Χαμάμ  -     1,00   1,00   140,00   140,00   282,01  
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6 Διαδρομή Σουφαρί  -     1,00   1,00   64,16   64,16   130,32  

7 Διαδρομή Χαμάμ  -     1,00   1,00   -     -     2,00  

8 Οδός Σουγδούρη  -     1,00   1,00   62,11   62,11   126,23  

9 Οδός Μακρή  92,74   1,00   1,00   128,65   -     223,38  

10 Οδός Παλαιολόγου  84,96   1,00   1,00   84,96   -     171,92  

  ΣΥΝΟΛΟ  1.007,43   13,00   13,00   2.126,81   894,37   4.054,61  
 
Μεταφορά των προϊόντων διαφόρων εκσκαφών προς ανακύκλωση. Αφορά τα (ΑΤ001, AT002, AT003, 
AT004, AT006) 
  

Με στρογγυλοποίηση 4.060,00μ3 
 
 (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 4.060,00     

 
 
  



  41 
 

Σκυροδέματα 
 

A.T.: 013  
 
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  
 

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Όγκος (μ3) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  2,00  
2 Οδός Γλυκήδων  5,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  2,00  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  3,00  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  0,50  
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  0,50  
8 Οδός Σουγδούρη  2,00  
9 Οδός Μακρή  2,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  2,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  19,00  

 
Κατ’ εκτίμηση χρήση σκυροδέματος για διάφορες κατασκευές σε περιοχές  παρέμβασης ανάλογα προς 
την επιφάνειά τους και το είδος τους. 
 
 (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ   
 (Αριθμητικώς): 19,00     

 

A.T.: 014  
 
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  

 
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Ε/Καβ. 

(μ2) 
Ε/Λιθ. 
(μ2) 

Ε/Λείο 
(μ2) 

Ε/Ν.Λιθ. 
(μ2)  

Όγκος 
(μ3) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  578,10   597,28   -     -     117,54  
2 Οδός Γλυκήδων  848,03   1.517,10   294,28   -     265,94  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -     -     615,07   53,86   66,89  
4 Ευρυχώριο Πλατείας 

Γλ ήδ  
 -     -     811,82   -     81,18  

5 Πλάτωμα Χαμάμ  -     -     252,94   -     25,29  
6 Διαδρομή Σουφαρί  -     -     181,29   146,74   32,80  
7 Διαδρομή Χαμάμ  -     -     -     -     -    
8 Οδός Σουγδούρη  -     -     -     -     -    
9 Οδός Μακρή  185,03   444,99   -     -     63,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  101,49   255,54   -     -     35,70  
  ΣΥΝΟΛΟ  1.712,65   2.814,91   

2 155 40  
 200,60   688,36  

 
Χρήση σκυροδέματος έδρασης πάχους περίπου 10εκ. Αφορά στα άρθρα (ΑΤ030, ΑΤ031, ΑΤ032, 
ΑΤ033, ΑΤ034)  
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Με στρογγυλοποίηση 690,00 μ3 
 
 (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 690,00     

 

A.T.: 015  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
 

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Όγκος (μ3) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  2,00  
2 Οδός Γλυκήδων  2,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  2,00  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  3,00  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  1,00  
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  0,50  
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  2,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  2,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  14,50  

 
Κατ’ εκτίμηση χρήση σκυροδέματος για μικροκατασκευές σε περιοχές  παρέμβασης κατά περίπτωση. 
Με στρογγυλοποίηση 15,00 μ3 
 
 (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ   
 (Αριθμητικώς): 15,00 

 
    

A.T.: 016 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών. 

 
  
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Επιφάνεια 

(μ2) 
1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  8,00  
2 Οδός Γλυκήδων  14,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  8,00  
4 Ευρυχώριο Πλατείας 

Γλ ήδ  
 12,00  

5 Πλάτωμα Χαμάμ  3,00  
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  2,00  
8 Οδός Σουγδούρη  4,00  
9 Οδός Μακρή  8,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  8,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  67,00  
   

Κατασκευή ξυλότυπων  μικροκατασκευών που αφορούν στο άρθρο ΑΤ015 
 
 (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 67,00     
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A.T.: 017  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 

πλέγματα B500C  
 
  
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Όγκος (μ3) Βάρος (Χγρ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  117,54   1.763,07  
2 Οδός Γλυκήδων  265,94   3.989,12  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  66,89   1.003,40  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  81,18   1.217,73  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  25,29   379,41  
6 Διαδρομή Σουφαρί  32,80   492,05  
7 Διαδρομή Χαμάμ  -     -    
8 Οδός Σουγδούρη  -     -    
9 Οδός Μακρή  63,00   945,03  

10 Οδός Παλαιολόγου  35,70   535,55  
  ΣΥΝΟΛΟ  688,36   10.325,34  
   

Δομικά πλέγματα οπλισμού υπολογιζόμενα προς 15 Χγρ ανά μ3 σκυροδέματος του άρθρου ΑΤ014 
 
Με στρογγυλοποίηση 10.350,00 Χγρ 
 
 (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 10.350,00     
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Υδραυλικά-Δίκτυα 
 

A.T.: 018  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.1.2  Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

 
  
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Συνδέσεις (τεμ) Βάρος (Χγρ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  11,00   165,00  
2 Οδός Γλυκήδων  -     -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -     -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -     -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -     -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -     -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -     -    
8 Οδός Σουγδούρη  -     -    
9 Οδός Μακρή  7,00   105,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  -     -    
  ΣΥΝΟΛΟ  18,00   270,00  

 
Βάρος φρεατίων που αφορούν στο άρθρο ΑΤ025 υπολογιζόμενο προς 15Χγρ/τεμ 
 
 (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 270,00     

A.T.: 019  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.7  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου   
 

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Εκσκ.δικτύων (μ3) Όγκος (μ3) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  5,00   1,50  
2 Οδός Γλυκήδων  5,00   1,50  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  5,00   1,50  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  10,00   3,00  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  3,00   0,90  
6 Διαδρομή Σουφαρί   -    
7 Διαδρομή Χαμάμ   -    
8 Οδός Σουγδούρη   -    
9 Οδός Μακρή  5,00   1,50  

10 Οδός Παλαιολόγου  5,00   1,50  
  ΣΥΝΟΛΟ  18,00   11,40  

 
Διάστρωση ορυγμάτων και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο που αφορούν στο άρθρο ΑΤ022 πάχους 
περίπου 30 εκ 
 
Με στρογγυλοποίηση Σ1= 12,00 μ3 (Αφορά Οικοδομικά) 
 

- Εκσκαφή για το άρθρο ηλεκτροφωτισμού με ΑΤ. 85 (Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου    

DN 90 mm)  250Χ0,4Χ0,2=20μ3 
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- Εκσκαφή για το άρθρο ηλεκτροφωτισμού με ΑΤ. 86 (Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης 
καλωδίων 6 ατμ. - Σωλήνες Φ50  ) 1.100Χ0,4Χ0,3=132μ3 

  
Σ2= 20+132≈150 μ3 

 
Σολ.=Σ1+Σ2= 12,00+150,00= 162,00 μ3 (Αφορά Η/Μ) 
 
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ    
 (Αριθμητικώς): 162,00 

 
    

A.T.: 020  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.5.1  Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm  
   

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Εκσκ.δικτύων (μ3) Όγκος (μ3) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  5,00   1,50  
2 Οδός Γλυκήδων  5,00   0,75  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  5,00   0,75  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  10,00   1,50  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  3,00   0,45  
6 Διαδρομή Σουφαρί -  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ -  -    
8 Οδός Σουγδούρη -  -    
9 Οδός Μακρή  5,00   0,75  

10 Οδός Παλαιολόγου  5,00   0,75  
  ΣΥΝΟΛΟ  18,00   6,45  

 
Διάστρωση ορυγμάτων με αμμοχάλικο που αφορούν στο άρθρο ΑΤ022 πάχους περίπου 30 εκ. 
 
Με στρογγυλοποίηση 7,00 μ3 (Αφορά Οικοδομικά) 
 

- Εκσκαφή για το άρθρο ηλεκτοφωτισμού με ΑΤ. 85 (Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου  DN 90 mm)  250Χ0,4Χ0,5=50μ3 

  
Σ2= 50 μ3 

 
Σολ.=Σ1+Σ2= 7,00+50,00= 57,00 μ3 (Αφορά Η/Μ_ 
 
 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 57,00     

 
 

A.T.: 021  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.12  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ.   

 
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Μήκος (μμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  2,50  
2 Οδός Γλυκήδων  2,50  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  2,50  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  5,00  
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5 Πλάτωμα Χαμάμ  1,50  
6 Διαδρομή Σουφαρί - 
7 Διαδρομή Χαμάμ - 
8 Οδός Σουγδούρη - 
9 Οδός Μακρή  2,50  

10 Οδός Παλαιολόγου  2,50  
  ΣΥΝΟΛΟ  19,00  

 
Εκτίμηση με βάση τις πληροφορίες για διερχόμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. στις περιοχές παρέμβασης 
 
 (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ   
 (Αριθμητικώς): 19,00     

 

A.T.: 022  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
3.10.1.1  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m  

 
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Όγκος (μ3) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  5,00  
2 Οδός Γλυκήδων  5,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  5,00  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  10,00  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  3,00  
6 Διαδρομή Σουφαρί - 
7 Διαδρομή Χαμάμ - 
8 Οδός Σουγδούρη - 
9 Οδός Μακρή  5,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  5,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  38,00  

 
Εκτίμηση με βάση την κατάσταση και τη θέση των υπαρχόντων δικτύων Ο.Κ.Ω. στις περιοχές 
παρέμβασης και τις ανάγκες για δημιουργία νέων ορυγμάτων διέλευσης δικτύων. 
   

 
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ   
 (Αριθμητικώς): 38,00     

 

A.T.: 023  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.13.1.4  

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

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Όγκος (μμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  20,00  
2 Οδός Γλυκήδων  35,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
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7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  10,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  5,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  70,00  

   
Εκτίμηση με βάση τις ανάγκες διέλευσης νέων ή επεκτεινόμενων υπόγειων δικτύων.  
 
 (Ολογράφως):  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 70,00     

 

A.T.: 024  
 
Ω52 011.2.4.1  Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από 

ελατό χυτοσίδηρο.  
 
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Φρεάτιο (τεμ) Βάρος (Χγρ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  2,00   60,00  
2 Οδός Γλυκήδων  2,00   60,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -     -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -     -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -     -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -     -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -     -    
8 Οδός Σουγδούρη  -     -    
9 Οδός Μακρή  2,00   60,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  2,00   60,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  8,00   240,00  

 
Βάρος εσχάρων που αφορούν στο άρθρο ΑΤ026 υπολογιζόμενο προς 30 Χγρ/τεμ 
 
 (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 240,00     

 

A.T.: 025  
 
ΟΙΚ ΝΒ-66.8  Σύνδεση κατακόρυφων υδρορροών με το δίκτυο όμβριων υδάτων   

 
  
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Συνδέσεις (τεμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  11,00  
2 Οδός Γλυκήδων  -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  7,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
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  ΣΥΝΟΛΟ  18,00  
 
Συνδέσεις υδρορροών των παρόδιων ιδιοκτησιών με το εκάστοτε δίκτυο όμβριων ή των ρείθρων. 
 
 (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ   
 (Αριθμητικώς): 18,00     

 

A.T.: 026  
 
ATHΕ Ν-1.1  Φρεάτιο υδατοσυλλογής 30Χ70  

  
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Φρεάτια (τεμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  2,00  
2 Οδός Γλυκήδων  2,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  2,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  2,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  8,00  

 
Φρεάτια υδατοσυλλογής σε νέες θέσεις στις οδούς του παραπάνω πίνακα  
 
 (Ολογράφως): ΟΚΤΩ   
 (Αριθμητικώς): 8,00     

 
 
  



  49 
 

Επενδύσεις-Επιστρώσεις 
 

A.T.: 027  
 
ΟΙΚ 073.11.1  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες τύπου 

Ελευθερουπόλεως ακανόνιστες.   
 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Επιφάνεια 
(μ2) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  10,00  
2 Οδός Γλυκήδων  10,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι - 
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων - 
5 Πλάτωμα Χαμάμ - 
6 Διαδρομή Σουφαρί - 
7 Διαδρομή Χαμάμ - 
8 Οδός Σουγδούρη - 
9 Οδός Μακρή  10,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  10,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  40,00  

 
Εκτίμηση επιστρώσεων για την προσαρμογή στις υπάρχουσες διαμορφώσεις 
 
 (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 40,00     

 
 

A.T.: 028  
 
ΟΙΚ 073.17.2  Επιστρώσεις δια πλακών Ελευθερουπόλεως πάχους άνω των 3 εκ. 

ορθογωνισμένες με πλάτη 50 εκ, και μήκη από 50 εκ και επάνω    
 

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Επιφάνεια 
(μ2) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  578,10  
2 Οδός Γλυκήδων  848,03  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  185,03  

10 Οδός Παλαιολόγου  101,49  
  ΣΥΝΟΛΟ  1.712,65  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1  
Με στρογγυλοποίηση 1.720,00 μ2 
 
 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ   
 (Αριθμητικώς): 1.720,00     
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A.T.: 029  
 
ΟΙΚ N73.103  Κατασκευή κυβολιθόστρωτου από κυβόλιθους σχιστολιθικούς    

 
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Επιφάνεια 

(μ2) 
1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  597,28  
2 Οδός Γλυκήδων  1.517,10  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  444,99  

10 Οδός Παλαιολόγου  255,54  
  ΣΥΝΟΛΟ  2.814,91  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1  
Με στρογγυλοποίηση 2.820,00 μ2 
 
 (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ   
 (Αριθμητικώς): 2.820,00     

 

A.T.: 030  
 
ΟΙΚ-ΝΕΟ 073.15  Γκαλντερίμι με φιλέττα πλάτους 6 εκ., μήκους εως 30 εκ. Και πάχους 5 

εκ.   
 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Επιφάνεια 
(μ2) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  294,28  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  615,07  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  811,82  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  252,94  
6 Διαδρομή Σουφαρί  181,29  
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  2.155,40  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1  
Με στρογγυλοποίηση 2.160,00 μ2 
 
 (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 2.160,00     

 
 
 



  51 
 

A.T.: 031  
 
ΟΙΚ-ΝΕΟ 041.5  Λιθόστρωτο παραδοσιακής μορφής   

 
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Επιφάνεια 

(μ2) 
1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  53,86  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  53,86  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1  
Με στρογγυλοποίηση 55,00 μ2 
 
 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   
 (Αριθμητικώς): 55,00     

 
 

A.T.: 032  
 
ΟΙΚ-ΝΕΟ 041.6  Λιθόστρωτο παραδοσιακής μορφής με πλάγιο κανάλι απορροής   

 
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Επιφάνεια 

(μ2) 
1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  146,74  
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  146,74  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1  
Με στρογγυλοποίηση 150,00 μ2 
 
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 150,00     
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A.T.: 033  
 
ΟΙΚ-ΝΕΟ 041.7  Επισκευή και στερέωση υφιστάμενου λιθόστρωτου   

 
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Επιφάνεια 

(μ2) 
1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  95,36  
7 Διαδρομή Χαμάμ  144,83  
8 Οδός Σουγδούρη  478,78  
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  718,97  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1 και την εκτίμηση ότι απαιτείται επέμβαση (μικρή ή μεγάλη) σε περίπου 500 
μ2 επιφάνειας. 
Με στρογγυλοποίηση 500,00 μ2 
 
 (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 500,00     

 

A.T.: 034  
 
ΟΙΚ 051.4  Μαρμάρινα κράσπεδα από μάρμαρο Δεματίου ''καμένο'' διαστάσεων 

15Χ 22 εκ.   
 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Μήκος (μμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  226,30  
2 Οδός Γλυκήδων  478,29  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  124,09  

10 Οδός Παλαιολόγου  151,66  
  ΣΥΝΟΛΟ  980,34  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
Με στρογγυλοποίηση 990,00 μμ 
  
 (Ολογράφως):  ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 990,00     
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A.T.: 035  
 
ΟΙΚ 051.6  Μαρμάρινα ρείθρο (τμήμα 2) από μάρμαρο Δεματίου ''καμένο'' 

διαστάσεων  10Χ10 εκ.   
 

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Μήκος (μμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  226,30  
2 Οδός Γλυκήδων  478,29  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  124,09  

10 Οδός Παλαιολόγου  151,66  
  ΣΥΝΟΛΟ  980,34  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
Με στρογγυλοποίηση 990,00 μμ 
  
 (Ολογράφως):  ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 990,00     

 
 

A.T.: 036  
 
ΟΙΚ 051.5  Μαρμάρινα ρείθρο (τμήμα 1) από μάρμαρο Δεματίου ''καμένο'' 

διαστάσεων  20Χ10 εκ.   
 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Μήκος (μμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  226,30  
2 Οδός Γλυκήδων  478,29  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  124,09  

10 Οδός Παλαιολόγου  151,66  
  ΣΥΝΟΛΟ  980,34  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
Με στρογγυλοποίηση 990,00 μμ 
  
 (Ολογράφως):  ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 990,00     
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A.T.: 037  
 
ΟΙΚ 074.31  Λίθινο κράσπεδο εγκιβωτισμού από σκληρό μάρμαρο (λίθου κοτρώνι)   

 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Μήκος (μμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  43,00  
2 Οδός Γλυκήδων  44,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  97,43  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  282,49  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  63,35  
6 Διαδρομή Σουφαρί - 
7 Διαδρομή Χαμάμ - 
8 Οδός Σουγδούρη - 
9 Οδός Μακρή - 

10 Οδός Παλαιολόγου - 
  ΣΥΝΟΛΟ  530,27  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
Με στρογγυλοποίηση 540,00 μμ 
  
 (Ολογράφως):  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 540,00     

 
 

A.T.: 038  
 
ΟΙΚ 073.100  Σταθεροποιημένα χωμάτινα δάπεδα τύπου κουρασάνι   

 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Επιφάνεια 
(μ2) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  287,01  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  287,01  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1  
Με στρογγυλοποίηση 290,00 μ2 
 
 (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 290,00     
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A.T.: 039  
 
ΟΙΚ 073.16.1.1  Επιστρώσεις δαπέδων δια πλακών εκ μαρμάρου τύπου Ιωαννίνων ή 

Δεματίου ή Μολοσσών με γλυφές ΑμεΑ διαστάσεων 40Χ40Χ4 εκ.    
 

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Πλάκες (τεμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  75,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  275,00  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  122,00  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  165,00  
6 Διαδρομή Σουφαρί  280,00  
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  155,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  1.072,00  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1 (πλάκες όδευσης ΑμεΑ) 
Με στρογγυλοποίηση 1.075,00 τεμ 
  
 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   
 (Αριθμητικώς): 1.075,00    

 

A.T.: 040  
 
ΟΔΟ Β-81  Επιστρώσεις δαπέδων δια πλακών τσιμέντου  για ΑΜΕΑ.    

 
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Πλάκες (τεμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  130,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  40,00  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  20,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  190,00  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1 (πλάκες κινδύνου κίτρινου χρώματος) 
  
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 190,00     
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A.T.: 041  
 
ΟΙΚ 051.1  Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού 15Χ30 μαρμάρου (λίθου κοτρώνι)   

 
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Μήκος (μμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  20,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  20,00  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
  
 (Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ   
 (Αριθμητικώς): 20,00     

 
 
Λοιπά-Τελειώματα 
 

A.T.: 042  
 
ΟΙΚ Β10.12.1  Καθιστικό από ξυλεία πεύκης και μεταλλική στήριξη. Παγκάκια κήπου  

 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Καθιστικά (τεμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  11,00  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  5,00  
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  16,00  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
  
 (Ολογράφως):  ΔΕΚΑ ΕΞΙ   
 (Αριθμητικώς): 16,00     
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A.T.: 043  
 
ΟΙΚ 061.25.4.1  Βυθιζόμενο μεταλλικό εμπόδιο, με αυτόματο υδραυλικό μηχανισμό.    

 
    

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Εμπόδια (τεμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  2,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  2,00  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
  
 (Ολογράφως):  ΔΥΟ   
 (Αριθμητικώς): 2,00     

 

A.T.: 044  
 
ΟΙΚ 061.25.4  Εμπόδιο, από μορφοσίδηρο CHS114.3 /3mm,    

 
   

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Εμπόδια (τεμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  29,00  
2 Οδός Γλυκήδων  93,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  122,00  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
Με στρογγυλοποίηση 125 τεμ 
  
 (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ   
 (Αριθμητικώς): 125,00     
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A.T.: 045  
 
Ω42 Ν-61.25.2  Κάδος απορριμμάτων    

 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Κάδοι (τεμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  2,00  
2 Οδός Γλυκήδων  3,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  2,00  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  2,00  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  2,00  
9 Οδός Μακρή  2,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  2,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  15,00  

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

 

A.T.: 046  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-10.1  Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 

40 mm (1 ½ ‘’).  
 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Στύλοι (τεμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  3,00  
2 Οδός Γλυκήδων  6,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  2,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  3,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  14,00  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Σ-1. 
  
 (Ολογράφως):  ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ   
 (Αριθμητικώς): 14,00     
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A.T.: 047  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-9.3  Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες 

ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.  
 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Πινακίδες (τεμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  3,00  
2 Οδός Γλυκήδων  6,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  2,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  3,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  14,00  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Σ-1. 
  
 (Ολογράφως):  ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ   
 (Αριθμητικώς): 14,00     

 
 

A.T.: 048  
 
ΟΔΟ Ε-8.1.1  Πληροφοριακή πινακίδα.   

 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Πινακίδες (τεμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  2,00  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  1,00  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  1,00  
6 Διαδρομή Σουφαρί  1,00  
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  5,00  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Α-1. 
  
 (Ολογράφως):  ΠΕΝΤΕ   
 (Αριθμητικώς): 5,00     
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A.T.: 049  
 
ΟΙΚ 046.17  Αποκατάσταση διαβάσεων ΟΤΕ, ΔΕΗ, κ.λ.π.   

 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς διαβάσεις(μμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  5,00  
2 Οδός Γλυκήδων  10,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  5,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  5,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  25,00  

 
Εκτίμηση μηκών διαβάσεων με βάση τα στοιχεία Ο.Κ.Ω 
  
 (Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ   
 (Αριθμητικώς): 25,00     

 

A.T.: 050  
 
ΟΔΟ ΝΒ-66.3  Ανύψωση ή υποβιβασμός φρεατίου ύδρευσης, αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ 

κ.λ.π.   
 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Φρεάτια (τεμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  10,00  
2 Οδός Γλυκήδων  18,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  4,00  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  2,00  
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  2,00  
8 Οδός Σουγδούρη  2,00  
9 Οδός Μακρή  8,00  

10 Οδός Παλαιολόγου  5,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  51,00  

 
Αφορά υφιστάμενα φρεάτια ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΙ, κατά βάση των παρόδιων ιδιοκτησιών 
  
 (Ολογράφως):  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ   
 (Αριθμητικώς): 51,00     
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A.T.: 051  
 
ΟΙΚ 075.54.4  Ολόσωμες λίθινες  βαθμίδες   

 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Βαθμίδες (μμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  10,00  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  10,00  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
  
 (Ολογράφως):  ΔΕΚΑ   
 (Αριθμητικώς): 10,00     

 
 

A.T.: 052  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 43.22  Λιθοδομές. Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων.   

 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Λιθοδομές (μ3) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  17,34  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  11,22  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  
6 Διαδρομή Σουφαρί  10,00  
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  38,56  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. Μήκος τοιχοποιίας 77,11μμ  Χ 1,00μ (ύψος) Χ 0,50μ (πάχος) 
Με στρογγυλοποίηση 39,00 μμ 
  
 (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ   
 (Αριθμητικώς): 39,00     
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A.T.: 053  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 45.5.1  Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων 

λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλέκτων, 
ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών  

 
    

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Λιθοδομές (μ2) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  83,23  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  53,83  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  48,00  
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  185,06  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. Μήκος τοιχοποιίας 77,11μμ  Χ 2 (πλευρές) Χ 1,20μ (ύψος) 
Με στρογγυλοποίηση 186,00 μ2 
  
 (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ   
 (Αριθμητικώς): 186.,00     

 
 

A.T.: 054  
 
ΟΙΚ-ΝΕΟ 42.26.1  Λιθοδομές. Μόρφωση εξέχουσας ακμής λιθοδομών.   

 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Λιθοδομές (μμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  6,00  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  5,00  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  6,00  
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  17,00  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
  
 (Ολογράφως):  ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 17,00     
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A.T.: 055  
 
ΟΙΚ 075.21.5  Επιστρώσεις στηθαίων με σχιστόπλακα  

 
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Στηθαία (μ2) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  17,34  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  11,22  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  10,00  
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  38,56  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
Με στρογγυλοποίηση 39,00 μ2 
  
 (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ   
 (Αριθμητικώς): 39,00     

 
 
 
 
 

A.T.: 056  
 
ΑΤΟΕ 6406  Κιγκλιδώματα εκ σφυρηλάτου σιδήρου, συνθέτου σχεδίου   

 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Κιγκλ.(Χγρ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  433,50  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  280,50  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  250,00  
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  964,00  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
Με στρογγυλοποίηση 970,00 Χγρ 
  
 (Ολογράφως):  ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 970,00     
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A.T.: 057  
 
ΟΙΚ 062.26.1  Θύραι εκ σφυρηλάτου σιδήρου, συνθέτου σχεδίου ανοιγόμενη ή 

συρρόμενη 
   

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Θύρες.(Χγρ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  265,00  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  265,00  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
Με στρογγυλοποίηση 270,00 Χγρ 
  
 (Ολογράφως):  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 270,00     

 
 
Φυτοτεχνικά 
 

A.T.: 058  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Α7  Χωματουργικές εργασίες. Συμπλήρωση παράπλν χώρων οδών και 

πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη , χωρίς την προμήθεια του 
υλικού.   

 
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Χωμ.Εργασία.(μ2) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  303,23  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  1.850,74  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  404,19  
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  2.558,16  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. Αφορά σε χωματουργικές εργασίες στις επιφάνειες χλοοτάπητα (ΑΤ060) 
Με στρογγυλοποίηση 2.600 μ2 
  
 (Ολογράφως):  ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 2.600,00     



  65 
 

A.T.: 059  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ8  Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης.   

 
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Ε.Χλοοτάπ.μ2) Όγκος (μ3) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -     -    
2 Οδός Γλυκήδων  -     -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  303,23   151,62  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  1.850,74   925,37  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  404,19   202,10  
6 Διαδρομή Σουφαρί  -     -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -     -    
8 Οδός Σουγδούρη  -     -    
9 Οδός Μακρή  -     -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -     -    
  ΣΥΝΟΛΟ  2.558,16   1.279,08  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. Αφορά σε εργασία στις επιφάνειες πρασίνου (ΑΤ060) με πάχος 50εκ 
Με στρογγυλοποίηση 1.300 μ3 
 
 (Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 1.300,00     

 
 

A.T.: 060  
 
ΝΑΤΕΠ 5220  Εγκατάσταση χλοοτάπητα με προκατασκευασμένο χλοοτάπητα.   

 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Επιφάνεια (μ2) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  -    
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  303,23  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  1.850,74  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  404,19  
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  2.558,16  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
Με στρογγυλοποίηση 2.600 μ2 ή 2,6 στέμματα 
  
 (Ολογράφως):  ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 2,60     
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A.T.: 061  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.8  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ8  

  
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Δένδρα (τεμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  7,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  -    
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  7,00  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
  
 (Ολογράφως):  ΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 7,00     

 
 

A.T.: 062  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε1.2  Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με 

εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m  
 
Ομοίως με άρθρο ΑΤ061 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
  
 (Ολογράφως):  ΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 7,00     

 

A.T.: 063  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε11.1.2  Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου 

με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m  
 
Ομοίως με άρθρο ΑΤ061, ΑΤ062 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
  
 (Ολογράφως):  ΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 7,00     
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A.T.: 064  
 
ΠΡΣ ΣΤ2.2.3.1  Αρδευτικά δίκτυα. Πλήρης εγκατάσταση και  αυτόματου ποτίσματος 

χλοοτάπητα με pop-up 
 
Ομοίως με άρθρο ΑΤ060  
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. Επιφάνεια σε μ2 
  
 (Ολογράφως):  ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 2.600     

 

A.T.: 065  
 
ΠΡΣ ΣΤ2.2.3.2  Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου ποτισμού δενδροστοιχίας . 

Άρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης με 
σταλάκτες, αυτοματοποιημένο  

 
 α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Δ/στοιχία (μμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  
2 Οδός Γλυκήδων  90,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  
6 Διαδρομή Σουφαρί  
7 Διαδρομή Χαμάμ  
8 Οδός Σουγδούρη  
9 Οδός Μακρή  

10 Οδός Παλαιολόγου  
  ΣΥΝΟΛΟ  90,00  

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1.Αφορά στο μήκος της δενδροστοιχίας της οδού Γλυκήδων 
  
 (Ολογράφως):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 90,00     

 
 

A.T.: 066  
 
ΠΡΣ ΝΕ1.1  Προμήθεια και τοποθέτηση φλοιού πεύκου   

  
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Όγκος (Λίτρα) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  1.500,00  
2 Οδός Γλυκήδων  1.650,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  
6 Διαδρομή Σουφαρί  
7 Διαδρομή Χαμάμ  
8 Οδός Σουγδούρη  
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9 Οδός Μακρή  
10 Οδός Παλαιολόγου  

  ΣΥΝΟΛΟ  3.150,00  
 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1.Αφορά στην πλήρωση βάσης των δένδρων παλαιών και νέων στις 
δενδροστοιχίες της οδού Γλυκήδων και Ιστορ.Προκοπίου. Πάχος στρώσης περίπου 15εκ. 
  
 (Ολογράφως):  ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 3.150,00     

 

A.T.: 067  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.3.1  Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 

μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, 
πάρκα κλπ  
 

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Δένδρα (τεμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  6,00  
2 Οδός Γλυκήδων  3,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι - 
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  2,00  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  1,00  
6 Διαδρομή Σουφαρί - 
7 Διαδρομή Χαμάμ - 
8 Οδός Σουγδούρη - 
9 Οδός Μακρή - 

10 Οδός Παλαιολόγου  4,00  
  ΣΥΝΟΛΟ  16,00  

 
Αφορά στα υπάρχοντα δέντρα της περιοχής παρέμβασης. 
  
 (Ολογράφως):  ΔΕΚΑ ΕΞΙ   
 (Αριθμητικώς): 16,00     

 

A.T.: 068  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.2.2  Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 

μεσαίων δένδρων. Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 
m  

 
α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Δένδρα (τεμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  2,00  
2 Οδός Γλυκήδων  2,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  2,00  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  1,00  
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  1,00  
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  ΣΥΝΟΛΟ  8,00  
 
Αφορά στα υπάρχοντα δέντρα της περιοχής παρέμβασης. 
  
 (Ολογράφως):  ΟΚΤΩ   
 (Αριθμητικώς): 8,00     

 
 

A.T.: 069  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ζ2.3  Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων 

δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m  
 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Δένδρα (τεμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  1,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  3,00  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  1,00  
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  5,00  

 
Αφορά στα υπάρχοντα δέντρα της περιοχής παρέμβασης. 
  
 (Ολογράφως):  ΠΕΝΤΕ   
 (Αριθμητικώς): 5,00     

 
 

A.T.: 070  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ζ2.5  Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων 

δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m  
 
  

α/α Όνομα Περιοχής Αναφοράς Δένδρα (τεμ) 

1 Οδός Ιστορικού Προκοπίου  -    
2 Οδός Γλυκήδων  1,00  
3 Πλάτωμα Σουφαρί Σεράι  -    
4 Ευρυχώριο Πλατείας Γλυκήδων  2,00  
5 Πλάτωμα Χαμάμ  -    
6 Διαδρομή Σουφαρί  -    
7 Διαδρομή Χαμάμ  -    
8 Οδός Σουγδούρη  -    
9 Οδός Μακρή  -    

10 Οδός Παλαιολόγου  -    
  ΣΥΝΟΛΟ  3,00  
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Αφορά στα υπάρχοντα δέντρα της περιοχής παρέμβασης. 
  
 (Ολογράφως):  ΤΡΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 3,00     

 
 

A.T.: 071  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.9  Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα 

χώματος όγκου 81 - 150 lt.  
 
    
Αφορά στο άρθρο (ΑΤ061) 
Σύμφωνα με το σχέδιο Πρ-1. 
  
 (Ολογράφως):  ΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 7,00     

 
 
Ηλεκτρομηχανολογικά - Φωτισμός 

A.T.: 72  
 
ΝΕΟ 060.20.80.1β  Κόμβος επικοινωνίας (Gateway) Συστήματος Τηλεδιαχείρισης   

 
Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6    (Τεμάχια) 
 

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

 

A.T.:  73 
 
ΗΛΜ 
ΝΕΟ60.20.80.1γ  

Συσκευή τοποθέτησης ασύρματου ελεγκτή τύπου ΝΕΜΑ Socket 
συμπεριλαμβανομένου του ασύρματου ελεγκτή   
 

Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6    (Τεμάχια) 
 

 
 (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 37,00     

 

A.T.: 74  
 
ΝΕΟ 060.10.1.4  Σύνολο ιστού 4 μέτρων και φωτιστικού σώματος κορυφής  φωτεινών 

πηγών  τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 77W.   
 
 
Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6    (Τεμάχια) 
 

 
 (Ολογράφως):  ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ   
 (Αριθμητικώς): 15,00     
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A.T.: 75  
 
ΝΕΟ 060.10.1.5  Σύνολο φωτιστικού σώματος κορυφής  φωτεινών πηγών  τεχνολογίας 

διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 77W με βραχίονα για 
επίτοιχη τοποθέτηση   
 

Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6  (Τεμάχια) 
 

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

 

A.T.: 76  
 
ΝΕΟ 060.10.40.8  Σύνολο επίτοιχου φωτιστικού σώματος  φωτεινών πηγών  τεχνολογίας 

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

Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6    (Τεμάχια) 
 
 (Ολογράφως):  ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ   
 (Αριθμητικώς): 14,00     

 

Α.T.: 77 
 
ΝΕΟ 060.10.40.1  Σύνολο επίτοιχου φωτιστικού σώματος  φωτεινών πηγών  τεχνολογίας 

διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 20W και βραχίονα   
 
Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6   (Τεμάχια)  

 
 (Ολογράφως):  ΕΞΙ   
 (Αριθμητικώς): 6,00     

 

A.T.: 78 
 
ΑΤΗΕ Ν898.38.β  Φωτιστικό σώμα τύπου bollard, μεταλλικό, σχήματος ορθογώνιου 

παραλληλόγραμμου τεχνολογίας led 6W για τοποθέτηση σε εξωτερικό 
χώρο.   
 

Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6  (Τεμάχια)   
 

 (Ολογράφως):  ΔΩΔΕΚΑ   
 (Αριθμητικώς): 12,00 

 
    

A.T.: 79 
 
ΗΛΜ Ν898.38.γ  Επίτοιχο ή εντοιχισμένο φωτιστικό σώμα, μεταλλικό, τετράγωνου 

σχήματος τεχνολογίας led 6W για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.   
  

Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6  (Τεμάχια)   
 

 (Ολογράφως):  ΠΕΝΤΕ   
 (Αριθμητικώς): 5,00     
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A.T.: 80 
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.85.1  

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

 
Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6  (Τεμάχια)   

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

 

A.T.: 81 
 
ΝΕΟ 060.10.85.4  Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης 

καλωδίων 60Χ60 cm   
 
Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6  (Τεμάχια)   

 
 (Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ   
 (Αριθμητικώς): 26,00     

 

A.T.: 82 
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.80.1  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων  
 
 

Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6   (Τεμάχια)  
 

 (Ολογράφως):  ΤΡΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 3,00     

     

A.T.: 83 
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.80.2  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων  
 

Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6  (Τεμάχια)   
 

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

 

A.T.: 84  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.80.3  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού είκοσι αναχωρήσεων  

 
Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6 (Τεμάχια)    

 
 (Ολογράφως):  ΕΝΑ   
 (Αριθμητικώς): 1,00     
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A.T.: 85  
 
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 Η1 έως Η6   (Τεμάχια)  
 

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

 

A.T.: 86 
 
ΟΔΟ ΣΧΕΤΟΔ.Ο-
Α.Β-5.8  

Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. - Σωλήνες Φ50   

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Ο1   (Μέτρα)  

 
 (Ολογράφως):  ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 3.300,00     

 

A.T.: 87 
 
ΝΕΟ 064.1.3  Κατασκευή και τοποθέτηση πλαισίου από γαλβανισμένες εν θερμώ                

λάμες για την προστασία πίλλαρ οδοφωτισμού   
 

 
Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6    (Τεμάχια) 

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

 
       

A.T.: 88 
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.2  

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

 
Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6    (Μέτρα) 
 
 (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 180,00     
     
     

A.T.: 89  
 
ΗΛΜ 062.10.41.5  Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S 

(ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 5 
x 10 mm²  
 

Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6  (Μέτρα) 
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 (Ολογράφως):  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   
 (Αριθμητικώς): 235,00     
     

 

A.T.: 90 
 
ΗΛΜ 062.10.41.7  Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S 

(ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 4 
x 6 mm²  

 
Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6  (Μέτρα) 

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

 

A.T.: 91 
 
ΗΛΜ 062.10.41.8  Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με 

μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm²  
 
Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6  (Μέτρα) 
 
 (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟ 
 (Αριθμητικώς): 100,00 

 
 

A.T.: 92 
 
ΑΤΗΕ 
ΝΕΟ60.10.41.11  

Καλώδιο τύπου E1VV-U,-R,-S(NYY), ονομ. τάσης 600/1000V με μόνωση 
από μανδύα PVC, διατομής 4Χ4mm2.    
 

Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6  (Μέτρα) 
 

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

 
 

A.T.: 93 
 
ΝΕΟ 062.20.30α  Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων   

 
  

Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6  (Τεμάχια) 
 

 (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 37,00 

 

A.T.: 94 
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.48.2  

 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι. διατομής 10 mm².  

 
Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6  (Μέτρα) 
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 (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 350,00 

 

A.T.: 95 
 
ΑΤΗΕ 8951.11.8  Διακόπτης Διαρροής έντασης τετραπολικός 25ΚVA (4X40Α,  300ΜΑ)   

 
 

Σύμφωνα με τα σχέδια Η1 έως Η6  (Τεμάχια) 
 

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

 

A.T.: 96 
 
ΗΛΜ 102  Πλέγμα σήμανσης υπογείων δικτύων πλάτους 300mm.   

 
Σύμφωνα με το σχέδιο Ο1    (Μέτρα) 

 
  

 (Ολογράφως):  ΧΙΑΛΙΑ ΕΚΑΤΟ 
 (Αριθμητικώς): 1.100,00 

 
 
 
 

  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Δεκέμβριος 2019 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Δεκέμβριος 2019 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 
 

1. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Δεκέμβριος 2019 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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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 
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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. 
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 
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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, 

(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, 
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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. 

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

προσωπικού 
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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. 
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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. 

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. 
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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 

• 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 
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- 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 
- 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. 
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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: 

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 
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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 
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 



88 
 

- 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 
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 
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 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 

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. 
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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-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 ΠΕΤΕΠ 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  
- 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.  
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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): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,54  [*] (0,65+1,89)  

 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού  
 

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 29,89  [*] (28+1,89)  

 

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. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,34  [*] (1,45+1,89)  
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A.T.: 004  
 
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 ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 26,09  [*] (24,2+1,89)  

 

A.T.: 005  
 
ΟΔΟ ΣΧΕΤ00.ΝΒ.-
.1  

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και εκσκαφή της βάσης 
έδρασής τους σε βάθος έως 20 εκ   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6807  100,00%  

 
      Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων εντός πόλεως και εντός κατοικημένης περιοχής με την 
υπόβασή τους από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, με χρήση αεροσφυρών με ή χωρίς υποβοήθηση 
μηχανικού εξοπλισμού, την απαραίτητη εκσκαφή της βάσης έδρασής τους με την βοήθεια μηχανικών 
μέσων ή χειρών δηλαδή του υπάρχοντος επιχώματός κάτω από τις πλάκες  και σε βάθος έως 40 εκ. 
από την ανώτερη στάθμη των υφιστάμενων πλακών,  με την φόρτωση επί αυτοκινήτου των πλακών και 
των προϊόντων εκσκαφής της βάσης έδρασης τους και την μεταφορά αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Στην εργασία περιλαμβάνεται και η κατάλληλη διαμόρφωση της βάσης έδρασης πάνω από την οποία 
θα κατασκευασθεί η νέα πλακόστρωση με τυχόν προσεχτικούς καθαρισμούς και κοπής επιφανειακών 
ριζών δένδρων οι οποίες έχουν δημιουργήσει ρηγματώσεις και ανωμαλίες στην επίπεδη επιφάνεια των 
υπαρχουσών πλακοστρώσεων    
Η εργασία κατά την αποξήλωση των πλακοστρώσεων θα εκτελείται χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια και 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.  
Η εργασία εκσκαφής των επιχωμάτων κάτω από τα πλακόστρωτα αντιθέτως θα γίνεται με ιδιαίτερη 
επιμέλεια για να μη θιγεί η ακεραιότητα και λειτουργικότητα συναντώμενων αγωγών Ο.Κ.Ω.σε 
λειτουργία, υπάρχοντων φρεατίων ή φωταγωγών υπογείων που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου καθώς 
τυχόν τέτοιες ζημιές θα αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση μετά 
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από επίβλεψη των αντίστοιχων υπηρεσιών Ο.Κ.Ω.. Η εργασία ανυψωσης ή κατεβιβασμού φρεατίων 
πληρώνεται ιδιαίτερα. 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,89  [*] (10+1,89)  

 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-4.4  Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος 

πάσης φύσεως.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2113  100,00%  
 
      Διάνοιξη με εργαλεία χειρός τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής, μεμονωμένα και 
ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, πλάτους έως 3.00 m, σε έδαφος πάσης φύσεως, στους 
πόδες των επιχωμάτων σε οποιουδήποτε στάθμη από τις προσπελάσεις (στέψη επιχώματος κ.λπ.), με 
την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
08-01-01-00. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η εκσκαφή με εργαλεία χειρός,  
· η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε 
για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη  
· η μόρφωση των πρανών της τάφρου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,25      

 

A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.2  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2204  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 24,39  [*] (22,5+1,89)  
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A.T.: 008  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.65.2  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

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

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

 

A.T.: 009  
 
ΝΕΤ 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      
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A.T.: 010  
 
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.: 011  
 
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 ΠΕΤΕΠ 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,  
· 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): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,39  [*] (10,5+1,89)  

 

A.T.: 012  
 
ΟΔΟ ΝΑΕΚΚ2  Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και  κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  (απόβλητα 
καθαιρέσεων - μικτά ρεύματα υλικών)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΑΤΕΟ 1123Α  100,00%  

 
      Εναλλακτική διαχείριση κάθε είδους αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές  
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), ανεξάρτητα από την μορφή τους, τον όγκο, το βάρος 
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ήκαι τα επιμέρους υλικά από τα οποία συντίθενται, όπως αυτά προσδιορίζονται  
στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β/2010) και σε κάθε διάταξη που  
αναφέρεται σ΄ αυτή. 
 
Με το παρόν άρθρο (Ρεύμα ΑΕΚΚ 2 : ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΜΙΚΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ,  
Κ.ΕΚΑ170904-1οπλισμένο σκυρόδεμα, άσφαλτος, χώματα, πέτρες, αμμοχάλικα, 
Κ.ΕΚΑ 170504 Απόβλητα εκσκαφών, Κ.ΕΚΑ 170506 Μπάζα εκσκαφών)  
αποζημιώνεται το κόστος που προκύπτει από την συνολική διαδικασία εναλλακτικής  
διαχείρισης των ΑΕΚΚ, όπως αυτή περιγράφεται στην παραπάνω ΚΥΑ, 
χωρίς τις δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων), οι οποίες περιλαμβάνονται ανοιγμένες τις δαπάνες του τιμολογίου, όπως ρητά αναφέρεται 
στους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου και συγκεκριμένα στην παράγραφο  
1.2 και στην Εγκύκλιο 11 - ΔΝΣγ/οικ44038/ΦΝ466/19-6-2017 του Υ.ΥΠ.ΜΕ. 
 
Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ του έργου θα πραγματοποιείται από εγκεκριμένο 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με την διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  
Ο ανάδοχος του έργου είναι και ο Διαχειριστής των ΑΕΚΚ του έργου και δεσμεύεται 
από την κείμενη νομοθεσία για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. 
 
Για την πληρωμή της εν λόγω εργασίας, απαιτείται η προσκόμιση στην Υπηρεσία 
 από τον Διαχειριστή των ΑΕΚΚ, Στοιχείων για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ), 
 πρίν από την έναρξη των εργασιών και Βεβαίωση Παραλαβής των αποβλήτων από  
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, μετά την αποπεράτωση των  
εργασιών διαχείρισης τους, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της παραπάνω ΚΥΑ. 
 
Τέλος, στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται κάθε εργασία, ενέργεια, προσωπικό,  
υλικό, εξοπλισμός κ.λπ. που απαιτείται προκειμένου η εργασία να εκτελείται  
σύμφωνα  με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, 
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) ΑΕΚΚ, όπως προκύπτουν από την επιμέτρηση των εργασιών (άρθρα 
εκσκαφών από τα οποία προκύπτει περίσσεια υλικών, καθαιρέσεις) από τις οποίες προέκυψαν τα 
ΑΕΚΚ.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,30      

 

A.T.: 013  
 
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,τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
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01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον 
το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών 
(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά 
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο 
σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας 
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από 
την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

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

 

A.T.: 014  
 
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), 
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με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί 
των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον 
το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών 
(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά 
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο 
σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας 
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από 
την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 90,00      
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A.T.: 015  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
 

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

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

 

A.T.: 016  
 
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.: 017  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 

πλέγματα B500C  
 

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

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

 

A.T.: 018  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 11.1.2  Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6752  100,00%  

 
      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) 
 



102 
 

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.: 019  
 
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 ΠΕΤΕΠ 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. 
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): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,89  [*] (11+1,89)  

 

A.T.: 020  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 5.5.1  Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 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 ΠΕΤΕΠ 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 ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,89  [*] (12+1,89)  
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A.T.: 021  
 
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.  
 
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.: 022  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
3.10.1.1  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 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 ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου.  
 
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).   
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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): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,50      

 

A.T.: 023  
 
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      

 
 
 



  105 
 

A.T.: 024  
 
Ω52 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.: 025  
 
ΟΙΚ ΝΒ-66.8  Σύνδεση κατακόρυφων υδρορροών με το δίκτυο όμβριων υδάτων   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2548  70,00%  

 ΥΔΡ 6711.1  30,00%  
 
      Η σύνδεση κατακόρυφων υδρορροών με το δίκτυο όμβριων υδάτων περιλαμβάνει: 
α) την κατασκευή φρεατίου στην οικοδομική γραμμή για τον έλεγχο της κατακόρυφης υδρορρόης 
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.  6ΑΤ ή αναλόγου διατομής 
της υπο σύνδεσης υδροροής του κτιρίου από το παταπάνω φρεάτιο ελέγχου μέχρι και το φρεάτιο 
υδροσυλλογής του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Περιλαμβάνονται στην τιμή όλα τα 
απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (γωνίες , στηρίγματα, μούφες, σέλες κ.λ.π) συνδέσεως και στερεώσεως και 
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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.: 026  
 
ATHE-N Ν-1.1  Φρεάτιο υδατοσυλλογής 30Χ70   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6326  100,00%  

 
      Φρεάτια υδατοσυλλογής 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 Φ200  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, οι πλαστικοί σωλήνες PVC Φ100 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): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 250,00      

 

A.T.: 027  
 
ΟΙΚ 073.11.1  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες τύπου 

Ελευθερουπόλεως ακανόνιστες.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7311  100,00%  
 
      Επιστρώσεις με χονδρόπλακες τύπου Ελευθερουπόλεως ακανόνιστες πάχους μεγαλύτερου των 3 
cm και επιφανείας ως επι των πλείστων, άνω των 0,20 m², επί υποστρώματος από 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm 
αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου 
και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 
''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 25,00      
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A.T.: 028  
 
ΟΙΚ 073.17.2  Επιστρώσεις δια πλακών Ελευθερουπόλεως πάχους άνω των 3 εκ. 

ορθογωνισμένες με πλάτη 50 εκ, και μήκη από 50 εκ και επάνω    
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7311  100,00%  
 
      Επιστρώσεις δια πλακών Ελευθερουπόλεως πάχους άνω των 3 εκ. ορθογωνισμένες με πλάτη 50 
εκ, και μήκη από 50 εκ και επάνω , Οι πλάκες τοποθετούνται κατόπιν διαβροχής με αρμούς τουλάχιστον 
1 εκ. επί υποστρώματος εκ τσιμεντοκονιάματος των 450 χιλ. Τσιμέντου μετά του καθαρισμού των αρμών 
από του κονιάματος και πλήρους αρμολογήματος δια τσιμεντοκονιάματος των 600 χιλ. τσιμέντου δια 
λεπτοκόκκου καθαράς άμμου, ήτοι υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.     
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

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

 

A.T.: 029  
 
ΟΙΚ N73.103  Κατασκευή κυβολιθόστρωτου από κυβόλιθους σχιστολιθικούς    

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7311  100,00%  

 
      Κατασκευή κυβολιθόστρωτου από κυβόλιθους σχιστολιθικούς , ενδεικτικών διαστάσεων  μεταξύ 20 
Χ 10 Χ12 ,  20 Χ 15Χ12  και 20 Χ 18 Χ12 εκατοστα.   
Τοποθέτηση του δαπέδου με χρήση κονιάματος από χονοδρόκοκκη άμμο και 450 - 600 χλγρ τσιμέντου 
ανά κυβικό μέτρο, με προσθήκη μικρής ποσότητας ασβέστη. Αρμολόγηση  με μεγάλη επιμέλεια και  
καθαρισμός της επιφάνειας έγκαιρα αλλά πάντως όχι αμέσως μετά την αρμολόγηση. Το αρμολόγημα 
μπορεί να γίνει  είτε με άμμο στεγνή και καθαρισμό της επιφάνειας με σκούπα, είτε με τσιμεντοκονίαμα 
στεγνό που με βοήθεια σκούπας ή και δονητικής πλάκας θα γεμίσει τους αρμούς, επιμελημένος  
καθαρισμός της επιφάνειας και ακολούθως διαβροχή της επιφάνειας και ενυδάτωση της κονίας ή τέλος 
με το τσιμεντοκονίαμα που χρησιμοποιείται για τη διάστρωση. 
Δηλαδή για την πλήρη κατασκευή του δαπέδου, εργασία και απαιτούμενα υλικά επί τόπου, όπως 
παραπάνω, (μη) συμπεριλαμβανομένης της βάσης από σκυρόδεμα και  3Α, συμπεριλαμβανομένης 
στην τιμή μονάδας και της δαπάνης του εγκιβωτισμού του δαπέδου αλλά και κάθε σχετικής εργασίας, 
έστω και αν δεν μνημονεύεται ρητά, για την πλήρη κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ( 1 m2 ) 
επιφάνειας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 95,00      

 

A.T.: 030  
 
ΟΙΚ-ΝΕΟ 073.15  Γκαλντερίμι με φιλέττα πλάτους 6 εκ., μήκους εως 30 εκ. Και πάχους 5 

εκ.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6403  100,00%  
 
      Γκαλντερίμι από φιλέττα πλάτους 6 εκ., μήκους εως 30 εκ. και πάχους 5 εκ.   με κομμένη τουλάχιστον 
την επάνω επιφάνεια και πελεκημένες τις τέσσερις κάθετες πλευρές κάθε τεμαχίου με σκοπό τη 
δημιουργία ελαφρώς ακανόνιστων ακμών, με τις οδηγίες και την έγκριση της επίβλεψης του βαθμού 
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πελεκήματος) από λευκό μάρμαρο Ιωαννίνων, με αρμό 1 εκ., ήτοι υλικά εν γένει επί τόπου και εργασία 
πλήρους κατασκευής.    
 
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 105,00      

 

A.T.: 031  
 
ΟΙΚ-ΝΕΟ 041.5  Λιθόστρωτο παραδοσιακής μορφής   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6403  100,00%  

 
      Κατασκευή λιθοστρώτου με λίθους της περιοχής, πάχους 12 – 20 cm, χρώματος λευκού και πάντως 
ίδιας ποιότητας με αυτή των υφιστάμενων λιθόστρωτων,  Το λιθόστρωτο περιλαμβάνει μια σειρά 
«κοθράκια», εγκιβωτισμού από κάθε του πλευρά, πλάτους 8-12 cm, λευκού χρώματος, σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης.  Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι αρκάδες, πάχους 5 – 7cm, οι οποίοι θα είναι 
πλήρως υπερυψωμένοι του υπολοίπου λιθόστρωτου 3 – 5 cm και θα τοποθετούνται ανά 1,00 ή 1,50 m 
περίπου και ανάλογα με τα σχέδια, κάθετα προς την διεύθυνση του δρόμου..  
Οι λίθοι θα τοποθετούνται όρθιοι, αραδωτοί – ψευτοαραδωτοί και θα συνδέονται  μεταξύ των με 
υπόστρωμα ισχυρής τσιμεντοκονίας των 600 Kgr  τσιμέντου. Οι κατακόρυφοι αρμοί θα πληρούνται  με 
το ίδιο κονίαμα χωρίς να υπάρχει ίχνος κονιάματος στην επιφάνεια του λιθόστρωτου που θα είναι 
πλήρως κατεργασμένη. Για την πλήρη  κατασκευή ενός τ. μ. λιθόστρωτου,  ήτοι προμήθεια των λίθων 
και την κατεργασία αυτών  μετά της αξίας του τσιμεντοκονιάματος και γενικά κάθε εργασίας που 
απαιτείται, μετά της μεταφοράς όλων των υλικών  επί  τόπου του έργου συμπεριλαμβανομένης κάθε 
απαιτούμενης εκσκαφής και μορφώσεως της επιφανείας εδράσεως καθώς και της αποξηλώσεως του 
τυχόν λιθοστρώτου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται τυχόν βάση έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα η 
οποία πληρώνεται με άλλο άρθρο. 
 
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

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

 

A.T.: 032  
 
ΟΙΚ-ΝΕΟ 041.6  Λιθόστρωτο παραδοσιακής μορφής με πλάγιο κανάλι απορροής   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6403  100,00%  

 
      Κατασκευή λιθοστρώτου με λίθους της περιοχής, πάχους 12 – 20 cm, χρώματος λευκού και πάντως 
ίδιας ποιότητας με αυτή των υφιστάμενων λιθόστρωτων, με πλάγιο διάδρομο απορροής ομβρίων 
πλάτους 40  cm, ο οποίος θα αποτελείται από πλακόστρωτο με λευκές χονδρόπλακες,   και θα 
ευρίσκεται 2-4 cm χαμηλότερα των εκατέρωθεν πλευρών. Ο διάδρομος αυτός θα διαχωρίζεται από το 
λιθόστρωτο με μια σειρά «κοθράκια», εγκιβωτισμού από κάθε του πλευρά, πλάτους 8-12 cm, λευκού 
χρώματος, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι αρκάδες, πάχους 
5 – 7cm, οι οποίοι θα είναι πλήρως υπερυψωμένοι του υπολοίπου λιθόστρωτου 3 – 5 cm και θα 
τοποθετούνται ανά 1,00 ή 1,50 m περίπου και ανάλογα με τα σχέδια, κάθετα προς την διεύθυνση του 
δρόμου..  
Οι λίθοι θα τοποθετούνται όρθιοι, αραδωτοί – ψευτοαραδωτοί και θα συνδέονται  μεταξύ των με 
υπόστρωμα ισχυρής τσιμεντοκονίας των 600 Kgr  τσιμέντου. Οι κατακόρυφοι αρμοί θα πληρούνται  με 
το ίδιο κονίαμα χωρίς να υπάρχει ίχνος κονιάματος στην επιφάνεια του λιθόστρωτου που θα είναι 
πλήρως κατεργασμένη. Για την πλήρη  κατασκευή ενός τ. μ. λιθόστρωτου,  ήτοι προμήθεια των λίθων 
και την κατεργασία αυτών  μετά της αξίας του τσιμεντοκονιάματος και γενικά κάθε εργασίας που 
απαιτείται, μετά της μεταφοράς όλων των υλικών  επί  τόπου του έργου συμπεριλαμβανομένης κάθε 
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απαιτούμενης εκσκαφής και μορφώσεως της επιφανείας εδράσεως καθώς και της αποξηλώσεως του 
τυχόν λιθοστρώτου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται τυχόν βάση έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα η 
οποία πληρώνεται με άλλο άρθρο. 
 
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

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

 

A.T.: 033  
 
ΟΙΚ-ΝΕΟ 041.7  Επισκευή και στερέωση υφιστάμενου λιθόστρωτου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΑΤΟΕ 4521Β  100,00%  

 
      Επισκευή και στερέωση υφιστάμενου λιθόστρωτου. Η επισκευή περιλαμβάνει την άρση των 
τμημάτων του λιθόστρωτου που παρουσιάζουν καθίζηση ή οποιαδήποτε απόκλιση από την κατ' 
εκτίμηση αρχική στάθμη, με  αποξήλωση με προσοχή των λίθων, αφού προηγηθεί φωτογραφική 
αποτύπωση κάθε τμήματος και την αρίθμηση των λίθων με σκοπό την επανατοποθέτησή τους στο 
αρχικό σημείο. Οι λίθοι που παρουσιάζουν πολύ μεγάλη φθορά που δεν επιτρέπει την 
επανατοποθέτησή τους, αντικαθίστανται από νέες ίδιων διαστάσεων και μορφής. Στα τμήματα του 
υφιστάμενου λιθόστρωτου που δεν υπάρχουν λίθοι, αυτοί συμπληρώνονται με νέους ή λίθους που 
έχουν προέλθει από κατάλληλη διαλογή με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση του 
γκαλντεριμιού  
Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες αποξύλωσης, εκσκαφών και διαμόρφωσης βάσεως έδρασης καθώς 
και όλα τα υλικά επίστρωσης οποιοδήποτε διαστάσεων, μόρφωσης και τοποθέτησής τους, τα κονιάματα 
έδρασης και αρμολογήματος καθώς και κάθε άλλη εργασία και υλικό που δεν περιγράφεται στο παρόν 
άρθρο με στόχο την πλήρη και έντεχνη επισκευή και αποκατάσταση του λιθόστρωτου στην αρχική του 
μορφή.  
 
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 65,00      

 

A.T.: 034  
 
ΟΙΚ 051.4  Μαρμάρινα κράσπεδα από μάρμαρο Δεματίου ''καμένο'' διαστάσεων 

15Χ 22 εκ.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7555  100,00%  
 
      Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μέτρου μήκους  κράσπεδων από μάρμαρο Δεματίου 
''καμένο'', , διαστάσεων 15Χ22 εκ.  μετά της δαπάνης κατασκευής της βάσεως έδρασης του κρασπέδου 
καθώς και της βάσεως του ρείθρου Α και ρείθρου Β (που πληρώνονται με άλλα άρθρα) . Περιλαμβάνεται 
η δαπάνη λαξεύσεως , μορφώσεως των επιφανειών με γλυφή ή/και τυχόν κτένισμα αυτών,  της κοπής 
της εξωτερικής ακμής , της προετοιμασίας της άνω επιφάνειας της βάσεως εδράσεις των κράσπεδων , 
της στηρίξεως των κράσπεδων , της αρμολογήσεως , καθώς και μετά της δαπάνης των απαιτούμενων 
ξυλότυπων (που αφορούν το ρείθρο και την έδραση του κρασπέδου.  Χωρίς ιδιαίτερη πρόσθετη τιμή 
πληρώνεται η προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδων μικρότερων διαστάσεων (μήκος) για την 
δημιουργία κυκλικής μορφής κρασπεδόρειθρου όπου και ο αρμός μεταξύ αυτών να παραμένει στην ίδια 
διάσταση (πλάτος αρμού) με τα υπόλοιπα ευθύγραμμα τμήματα.    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 70,00      
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A.T.: 035  
 
ΟΙΚ 051.6  Μαρμάρινα ρείθρο (τμήμα 2) από μάρμαρο Δεματίου ''καμένο'' 

διαστάσεων  10Χ10 εκ.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7555  100,00%  
 
      Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μέτρου μήκους  ρείθρου από μάρμαρο Δεματίου ''καμένο'', 
διαστάσεων 10Χ10 εκ.  χωρίς τη δαπάνη της κατασκευής της βάσεως έδρασης του ρείθρου (τμήμα 2) 
(που πληρώνονται με άλλο άρθρο) . Περιλαμβάνεται η δαπάνη λαξεύσεως , μορφώσεως των 
επιφανειών, το κάψιμο της άνω επιφάνειας 10 εκ.  Χωρίς ιδιαίτερη πρόσθετη τιμή πληρώνεται η 
προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδων μικρότερων διαστάσεων (μήκος) για την δημιουργία κυκλικής 
μορφής ρείθρου όπου και ο αρμός μεταξύ αυτών να παραμένει στην ίδια διάσταση (πλάτος αρμού) με 
τα υπόλοιπα ευθύγραμμα τμήματα. 
 
τρέχον μέτρο (μ/μ)    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 40,00      

 

A.T.: 036  
 
ΟΙΚ 051.5  Μαρμάρινα ρείθρο (τμήμα 1) από μάρμαρο Δεματίου ''καμένο'' 

διαστάσεων  20Χ10 εκ.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7555  100,00%  
 
      Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μέτρου μήκους  ρείθρου από μάρμαρο Δεματίου ''καμένο'', 
διαστάσεων 20Χ10 εκ.  χωρίς τη δαπάνη της κατασκευής της βάσεως έδρασης του ρείθρου (τμήμα 1) 
(που πληρώνονται με άλλο άρθρο) . Περιλαμβάνεται η δαπάνη λαξεύσεως , μορφώσεως των 
επιφανειών, το κάψιμο της άνω επιφάνειας 20 εκ.  Χωρίς ιδιαίτερη πρόσθετη τιμή πληρώνεται η 
προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδων μικρότερων διαστάσεων (μήκος) για την δημιουργία κυκλικής 
μορφής ρείθρου όπου και ο αρμός μεταξύ αυτών να παραμένει στην ίδια διάσταση (πλάτος αρμού) με 
τα υπόλοιπα ευθύγραμμα τμήματα. 
 
τρέχον μέτρο (μ/μ)    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

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

 

A.T.: 037  
 
ΟΙΚ 074.31  Λίθινο κράσπεδο εγκιβωτισμού από σκληρό μάρμαρο (λίθου κοτρώνι)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6403  100,00%  

 
      Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μέτρου μήκους  κράσπεδων από σκληρό μάρμαρο (λίθου 
κοτρώνι) περιοχής Ιωαννίνων, διαστάσεων 10Χ15 εκ.  μετά της δαπάνης κατασκευής της βάσεως 
έδρασης του κρασπέδου. Περιλαμβάνεται η δαπάνη λαξεύσεως , μορφώσεως των επιφανειών με γλυφή 
ή/και τυχόν κτένισμα αυτών,  της κοπής της εξωτερικής ακμής , της προετοιμασίας της άνω επιφάνειας 
της βάσεως εδράσεις των κράσπεδων , της στηρίξεως των κράσπεδων , της αρμολογήσεως , καθώς 
και μετά της δαπάνης των απαιτούμενων ξυλότυπων που αφορούν την έδραση του κρασπέδου.  Χωρίς 
ιδιαίτερη πρόσθετη τιμή πληρώνεται η προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδων μικρότερων διαστάσεων 
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(μήκος) για την δημιουργία κυκλικής μορφής κρασπεδόρειθρου όπου και ο αρμός μεταξύ αυτών να 
παραμένει στην ίδια διάσταση (πλάτος αρμού) με τα υπόλοιπα ευθύγραμμα τμήματα. 
 
τρέχον μέτρο (μ/μ)    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 40,00      

 

A.T.: 038  
 
ΟΙΚ 073.100  Σταθεροποιημένα χωμάτινα δάπεδα τύπου κουρασάνι   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2162  100,00%  

 
      Xωμάτινα δάπεδα από κουρασάνι, αποτελούμενα από την ανάμειξη ποζολανικών, φυσικών 
αδρανών υλικών και φυσικών ενεργών ουσιών με την προσθήκη μη αλκαλικού τσιμέντου και την 
ανάμειξή τους με νερό για τη δημιουργία ενός συνεκτικού μείγματος σταθεροποιημένων αδρανών με 
χωμάτινη όψη . Το χωμάτινο δάπεδο από κουρασάνι, που προκύπτει από τον διαφορετικό συνδυασμό 
των αδρανών υλικών θα έχει απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

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

 

A.T.: 039  
 
ΟΔΟ Β-81  Επιστρώσεις δαπέδων δια πλακών τσιμέντου  για ΑΜΕΑ.    

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2922  100,00%  

 
      Επιστρώσεις δια πλακών τσιμέντου διαστάσεων 30x30x4 εκ. ή 40x40x4 εκ. , κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 
από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε 
παλέτες,  
• η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά). 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.  
• η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη 
(συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με 
χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),  
• η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),  
• ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς 
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων 
πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.  
Οι πλάκες που θα χρησιμοποιηθούν για όδευση τυφλών στους πεζοδρόμους θα είναι τεσσάρων τύπων 
και όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία ΦΕΚ 2621 Β / 31-12-2009 : 
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 
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……………………….. 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    
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) Τεμάχιο    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

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

 

A.T.: 040  
 
ΟΔΟ Β-81.1  Επιστρώσεις δαπέδων δια πλακών εκ μαρμάρου τύπου Ιωαννίνων ή 

Δεματίου ή Μολλοσών με γλυφές ΑμεΑ διαστάσεων 40Χ40Χ4 εκ.    
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2922  100,00%  
 
      Επιστρώσεις δια πλακών εκ μαρμάρου τύπου Ιωαννίνων ή Δεματίου ή Μολλοσών με γλυφές ΑμεΑ 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τη χάραξη αυτών, διαστάσεων 40x40x4 εκ.Η άνω 
επιφάνεια των γλυφών θα είναι με επεξεργασία που θα εξασφαλίζει αντιολισθηρότητα δηλαδή 
''κτενισμένη'', ''καμένη'' κλπ.  
Οι πλάκες όδευσης κατασκευαστούν(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  

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

 

A.T.: 041  
 
ΟΙΚ 051.1  Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού 15Χ30 μαρμάρου (λίθου κοτρώνι)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7555  100,00%  

 
      Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μέτρου μήκους (1μ.μ.) λίθινων κρασπέδων εκ σκληρού 
μαρμάρου (λίθου κοτρώνι) περιοχής Ιωαννίνων καθαράς διατομής (10-16)Χ30 cm, διατομής 0,045 μέχρι 
0,06 μ2 συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής της βάσεως εδράσεως του κρασπέδου και του 
ρείθρου από τσιμέντο (το οποίο πληρώνεται με ξεχωριστό άρθρο), 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 με υπόστρωμα εκ κονιαδέματος των 200 Kgr 
τσιμέντου δια τσιμεντοκονιάματος των 450 Κgr της στήριξης των κρασπέδων, της αρμολόγησης δια 
τσιμεντοκονιάματος των 600Κgr, των απαιτούμενων ξυλοτύπων και της λείανσης της επιφάνειας του 
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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.    
 
τρέχον μέτρο (μ/μ)    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 70,00      

 

A.T.: 042  
 
ΟΙΚ Β10.12.1  Καθιστικό από ξυλεία πεύκης και μεταλλική στήριξη. Παγκάκια κήπου  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  

 
      Καθιστικό από ξυλεία πεύκης και μεταλλική στήριξη. Το παγκάκι αποτελείται από καθιστικό τμήμα 
(56εκ Χ 250εκ) το οποίο κατασκευάζεται από 5 τεμάχια πλανισμένης ξυλείας διαστάσεων το κάθε ένα 
250 εκ μήκους,  20 εκ πάχους και 9,5 εκ πλάτους στερεωμένα μεταξύ τους με μεταλλικές ντίζες και με 
διάκενα 2 εκ.. Το καθιστικό τμήμα εδράζεται (βιδώνεται) σε 2 μεταλλικές στηρίξεις από μορφοσίδηρο 
τύπου HEB240 μήκους 52 εκ το κάθε ένα. Στην τιμή περιλαμβάνονται  
-η τοποθέτηση σε σειρά των καθιστικών για τη δημιουργία ενιαίου καθιστικού σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης, δηλαδή η προσαρμογή εκάστου καθιστικού στο απαιτούμενο σχέδιο και τις κλίσεις. 
-η κατασκευή βάσης στήριξης (εσκαφή δια χειρός και σκυρόδεμα) των μεταλλικών ποδιών η πλήρης 
κατασκευή και τοποθέτηση του καθιστικού μαζί με πάσης φύσεως υλικό και μικρουλικό που απαιτείται 
για την πλήρη και έντεχνη  κατασκευή , σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της 
επάλλειψης με ειδικό συντηρητικό προστασίας (μη τοξικό) των ξύλινων επιφανειών  και της βαφής των 
μεταλλικών στοιχείων με την κατάλληλη προεργασία.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένου καθιστικού.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

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

 

A.T.: 043  
 
ΟΙΚ 061.25.4.1  Βυθιζόμενο μεταλλικό εμπόδιο, με αυτόματο υδραυλικό μηχανισμό.    

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6410  100,00%  

 
      Μεταλλλικό εμπόδιο με διάμετρο από 120mm ;evw 140 mm και ύψους (εμφανούς) 700 ή -800 mm. 
Η τιμή περιλαμβάνει: 
-Την οποιαδήποτε εκσκαφή και την επίχωση 
-Την διαμόρφωση του χώρου τοποθέτησης 
-Την προμήθεια και τοποιθέτηση επι τόπου του έργου. 
-Το πλήρη αυτοματοποιημένο μηχανισμό με τηλεχειρισμό και χειροκίνητη λειτουργία. 
Το εμπόδιο θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ και βαμμένο ηλεκτροστατικά σε απόχρωση RAL επιλογής 
της επίβλεψης. Περιλαμβάνεται περιμετρικός φωτισμός LED , κατά την λειτουργία και πίνακας ελέγχου 
έως 2 τεμάχια ταυτόχρονη λειτουργία..  
 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 3300,00      
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A.T.: 044  
 
ΟΙΚ 061.25.4  Εμπόδιο, από μορφοσίδηρο CHS114.3 /3mm,    

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6410  100,00%  

 
      Εμπόδιο από μορφοσίδηρο κυλινδρικής διατομής CHS114.3  πάχους 3mm, συνολικού ύψους 
τοποθετημένου 80 εκ με βάθος έμπηξης τουλάχιστον 30εκ, όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. 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): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 120,00      

 

A.T.: 045  
 
Ω42 Ν-61.25.2  Κάδος απορριμμάτων    

 
Κωδ. αναθεώρησης :  OIK 5104  100,00%  

 
      Προμήθεια και εργασία κάδου απποριμμάτων 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.: 046  
 
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.: 047  
 
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.: 048  
 
ΟΔΟ Ε-8.1.1  Πληροφοριακή πινακίδα.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6541  100,00%  

 
      Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας. 
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται: 
- Κατασκευή στήριξης από έναν ή δύο (ανάλογα με το μέγεθος  και την αναλογία της πινακίδας) 
κατακόρυφα τοποθετημένους γαλβανισμένους σωλήνες DN 40mm  (1 1/2'') ύψους 200cm πακτωμένους 
επί του εδάφους.  
- Επιφάνεια στήριξης από Λαμαρίνα αλουμινίου τύπου 1050 Η14 τουλάχιστον 3 χιλ. διαστάσεων από 
40 εκ έως 90εκ ανάλογα με τη μορφή και το περιεχόμενο της πινακίδας. 
- Εκτυπώσιμη επιφάνεια από λευτκό βινύλιο 40-10 ή ανώτερο με ψηφιακή εκτύπωση από υλικό 3Μ ή 
παρόμοιο και πλαστικοποίηση 40-114 mat ή γυαλιστερή με εγγύηση 5 ετών ή ανώτερο. 
- η μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση με τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο 
χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, των πινακίδων, των πλαισίων και των υλικών σύνδεσης 
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και στήριξης, καθώς και η προσωρινή αποθήκευση και η απαιτουμένη συσκευασία κατά τη μεταφορά-
αποθήκευση. 
- η ανύψωση και ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) της πινακίδας και των πλαισίων της επί του φορέα 
στήριξης, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 
εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

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

 

A.T.: 049  
 
ΟΙΚ 046.17  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    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

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

 

A.T.: 050  
 
ΟΔΟ ΝΒ-66.3  Ανύψωση ή υποβιβασμός φρεατίου ύδρευσης, αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ 

κ.λ.π.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 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 ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 120,00      

 

A.T.: 051  
 
ΟΙΚ 075.54.4  Ολόσωμες λίθινες  βαθμίδες   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7556  100,00%  

 
      Ολόσωμες λίθινες βαθμίδες κοινής διατομής, χωρίς προεξοχή και κυμάτιο βατήρων, από λευκό 
μονόλιθο τοποθετημένες σε υπάρχουσα κεκλιμένη ή κλιμακωτή βάση, σύμφωνα με την μελέτη.  
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά της βαθμίδας επί τόπου, τα υλικά λείανσης και καθαρισμού, 
τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισματος, 
τοποθέτησης, αρμολογήματος και καθαρισμού  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 105,00      

 

A.T.: 052  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 43.22  Λιθοδομές. Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4307  100,00%  

 
      Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή 
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από 
εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από επεξεργασία ώτε να 
αποκτήσουν κανονικά σχήματα και διακριτές επιφάνειες (ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά σχήματα σε 
σταθερά μεγέθη και ομοιόμορφες επιφάνειες (λαξευτή λιθοδομή). 
 
Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν 
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με 
αρμούς το πολύ 8 mm στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδομής και 15 mm περίπτωση της ημιλαξευτής 
λιθοδομής. 
 
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 
- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, 
χρώματα κλπ), 
- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων 
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE, 
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της 
συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
998-2), 
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 
 
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή 
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία 
αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες 
αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότηταςς 45. 
 
Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους και κατεργασία του 
κονιάματος των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 ''Λιθόκτιστοι τοίχοι''. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 106,00      
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A.T.: 053  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 45.5.1  Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων 

λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλέκτων, 
ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4511  100,00%  

 
      Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών, από σκληρούς λίθους λατομείου, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων.  
 
Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια, η κατεργασία των 
προσώπων σε ορθογωνικά σχήματα ποικίλου ύψους, η επεξεργασία των επιφανειών έδρασης και 
επαφής αυτών ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει το 1,0 cm, η επεξεργασία των προσώπων, 
η δόμηση κατά εμπλέκτους ανισουψείς δόμους και ο καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

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

 

A.T.: 054  
 
ΟΙΚ 042.26.1  Μόρφωση εξέχουσας ακμής λιθοδομών    

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4226  100,00%  

 
      Μόρφωση εξέχουσας ακμής λιθοδομών (γωνιών, παραστάδων, λαμπάδων κ.λπ.) με χρήση και 
κατεργασία ευμεγέθων λίθων.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

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

 

A.T.: 055  
 
ΟΙΚ 075.21.5  Επιστρώσεις στηθαίων με σχιστόπλακα   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7526  100,00%  

 
      Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με πέτρα (σχιστόπλακα) φυσικής επιφάνειας όμοια με την 
λιθοδομή στην οποία επιστρώνεται, πάχους τουλάχιστον 5 εκ, και επιφάνειας > 0,20 μ2 σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών  επί τόπου, η μόρφωση των ακμών , τα 
τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών,, στρώσης, 
αρμολογήματος και καθαρισμού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 65,00      
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A.T.: 056  
 
ΑΤΟΕ 6406  Κιγκλιδώματα εκ σφυρηλάτου σιδήρου, συνθέτου σχεδίου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6406  100,00%  

 
      Κιγκλιδώματα εκ σφυρηλάτου σιδήρου, συνθέτου σχεδίου ή απλού σχεδίου και ελαφράς 
κατασκευής, εκ ράβδων σφυρηλατημένων εξ' όλων των εδρών των, κατά τα λοιπά ως εν 6402.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 23,07      

 

A.T.: 057  
 
ΟΙΚ 062.26.1  Θύραι εκ σφυρηλάτου σιδήρου, συνθέτου σχεδίου ανοιγόμενη ή 

συρρόμενη   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6226  100,00%  
 
      Θύραι εκ σφυρηλάτου σιδήρου, συνθέτου σχεδίου , ή απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής, εκ 
ράβδων σφυρηλατημένων εφ'όλων των εδρών των,  ανοιγόμενη ή συρρόμενη  κατά σχέδιον της εκλογής 
της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά ως εν 6222.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

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

 

A.T.: 058  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Α7  Χωματουργικές εργασίες. Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών 

και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη , χωρίς την προμήθεια 
του υλικού.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1620  100,00%  

 
      Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση παραπλεύρων 
χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 
‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των 
αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση 
και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι 
τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης 
και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση 
συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.  
   
Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα άρθρα  Δ7 
και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,50      
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A.T.: 059  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ8  Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1620  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 6,00      

 

A.T.: 060  
 
ΝΑΤΕΠ 5220  Εγκατάσταση χλοοτάπητα με προκατασκευασμένο χλοοτάπητα.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5510  100,00%  

 
      Εγκατάσταση χλοοτάπητα με προκατασκευασμένο χλοοτάπητα. 
Η εργασία εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:   
1.  την αφαίρεση τυχόν υπάροχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με  φρέζα σε βάθος 
20 cm, όσες φορές και να απαιτηθεί για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους και τη δημιουργία της 
προβλεπόμενης κλίσης. 
2.  την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου 
και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε  βάθος  10-12 cm  
3.  την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια. 
4.  την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο  σκεύασμα. 
5.  τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου 
χλοοτάπητα.   
6.  την άμεση άρδευση καθώς και τις καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα με το αρδευτικό δίκτυο, τα 
συχνά βοτανίσματα και την απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν, την 
επανασπορά ή επανατοποθέτηση τμημάτων του χλοοτάπητα σε όσα σημεία η εγκατάστασή του δε 
θεωρείται επιτυχής.  
7.  τη λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
8.  την απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που προέκυψαν από την εγκατάσταση του 
χλοοτάπητα. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των υλικών, 
των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την επιτυχημένη εγκατάσταση του 
χλοοτάπητα.    
( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 8309,96      
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A.T.: 061  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.8  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ8  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 170,00      

 
 

A.T.: 062  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε1.2  Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με 

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

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

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

 
 

A.T.: 063  
 
ΠΡΣ Ε11.1.2  Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων με τρεις πασσάλους 

Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου 
πάνω από 2,50 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5240  100,00%  

 
      Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-09-00. 
 
Yποστύλωση δέντρου με την αξία τριών πασσάλων ευθυτενώ, αποφλοιωμένων, βαμμένου, πελεκητών 
στο κάτω άκρο, πισσαρισμένων μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τ’οπου των πασσάλων και η δημιουργία τρίγωνης 
υποστύλωσης, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που 
θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή τους σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, 
και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτούς με κατάλληλο μέσον. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

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

 

A.T.: 064  
 
ΠΡΣ ΣΤ2.2.3.1  Αρδευτικά δίκτυα. Πλήρης εγκατάσταση και  αυτόματου ποτίσματος 

χλοοτάπητα με pop-up 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5522  100,00%  
 
Πλήρης εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος χλοοτάπητα με pop-up. 
Περιλαμβάνει τα υλικά και την εργασία για τις συνδέσεις του επι μέρους συστήματος και τις συνδέσεις 
με τον κεντρικό αγωγό της ΔΕΥΑI και την παροχή ρεύματος από την ΔΕΗ, για κάθε προγραμματιστή 
στο αντίστοιχο ερμάριο, όπου και όταν χρειαστεί. Ο αριθμός των αυτονομιών θα εξαρτηθεί από την 
παροχή που θα έχουμε. 
Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Τις επί μέρους υδραυλικές και ηλεκτρικές εργασίες και τα σκαψίματα και τις επιχωματώσεις. 
Β) ΥΛΙΚΑ  
(Με ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά) 
1) Σωλήνες άρδευσης PE.HD, 6 - 16 Atm, Pop-up, υλικά συνδεσμολογίας κτλ. 
2) Προγραμματιστές και ηλεκτροβάνες ρεύματος ή  μπαταριάς ανάλογα με την περίπτωση, με τα 
ανάλογα υπόγεια η υπέργεια  φρεάτια  ή ερμάρια κτλ. 
Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει εγγύηση καλής λειτουργείας μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, 
για τα επί μέρους εξαρτήματα και για την συνολική λειτουργία του δικτύου και θα γίνει σύμφωνα με την 
μελέτη άρδευσης (διάταξη και είδος εκτοξευτήρων, διατομές σωλήνων άρδευσης, θέση εκτοξευτήρων, 
φρεατίων, ηλεκτροβανών, προγραμματιστών) που θα πρέπει να καταθέσει στην Υπηρεσία ο ανάδοχος  
πριν τη έναρξη των εργασιών, χωρίς αποζημίωση .     
Άρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης με σταλάκτες (αυτοματοποιημένο) 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός, 
ο έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του δικτύου άρδευσης. 
 
Τιμή ανά (μ2)    
( 1 μ2 )  m2 Επιφάνειας (m2)  

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

 
 
 

A.T.: 065  
 
ΠΡΣ ΣΤ2.2.3.2  Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου ποτισμού δενδροστοιχίας . 

Άρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης με 
σταλάκτες, αυτοματοποιημένο  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5522  100,00%  

 
      Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου ποτισμού δενδροστοιχίας . 
Πρίν από την τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου θα πρέπει με δικά του έξοδα να καταθέτει στην 
υπηρεσία  για έγκριση  πλήρες αρδευτικό σχέδιο όπου θα φαίνονται λεπτομερώς τα σημεία όπου θα 
περάσουν οι σωλήνες ,οι θέσεις των φρεατίων των ηλεκτροβαλβίδων ,των pop-up ,των σταλακτοφόρων 
κ.λ.π. βασισμένο στην συγκεκριμένη διαθέσιμη παροχή  της κάθε πλατείας ή νησίδας. 
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Περιλαμβάνει τα υλικά και την εργασία για την  σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό της ΔΕΥΑΙ  με σωλήνα 
Φ40 ,16 atm και παροχή 1& ½ ίντας ,  ένα φρεάτιο ½ ίντσας  σε κάθε χώρο πρασίνου συνδεδεμένο με 
την κεντρική παροχή με σωλήνα φ25 . 
Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι αυτοματισμοι ( προγραμματιστές , ηλεκτροβάννες , κτλ  ) και η εγγύηση 
καλής λειτουργείας  
του συνολικού συστήματος . 
 Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον : 
Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Τις επι μέρους υδραυλικές εργασίες και τα σκαψίματα και τις επιχωματώσεις . 
B) ΥΛΙΚΑ( Με ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά ) 
1) Σωλήνες άρδευσης PE ,LD , 6 Αtm τουλάχιστον  
2)  Υλικά συνδεσμολογίας , φρεάτια πλαστικά , κτλ. 
Για τον αυτόματο πότισμα των δένδρων της δενδροστοιχίας  πρέπει να τρέχει ένας σωλήνας Φ25 
άρδευσης PE μέσα σε σπιράλ Φ40 κατά μήκος της γραμμής φύτευσης  των δένδρων με δύο σταλάκτες  
( 2Χ4 lit / h ) ανά δένδρο .Η αυτονομία θα εξαρτηθεί από την παροχή του διαθέτουμε .   
Η εγκατάσταση θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 12 μήνες για τα επί μέρους εξαρτήματα και για τη 
συνολική λειτουργία  του δικτύου και θα γίνει σύμφωνα με τη μελέτη άρδευσης ( διάταξη και είδος 
εκτοξευτήρων , διατομή σωλήνα άρδευσης  , κτλ ) που πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία μας ο 
ανάδοχος του έργου .    
 
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

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

 

A.T.: 066  
 
ΠΡΣ ΝΕ1.1  Προμήθεια και τοποθέτηση φλοιού πεύκου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5130  100,00%  

 
      Προμήθεια και τοποθέτηση φλοιού πεύκου, που προέρχεται από δένδρα πεύκης της λεκάνης της 
Μεσογείου, είναι 100% φυσικό προϊόν χωρίς χημικές προσμήξεις, Είναι οικολογικό και δρα σαν φυσικό 
ζιζανιοκτόνο. Είναι εύκολο στη χρήση και δίνει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα με μεγάλη χρονική 
διάρκεια. Βοηθά επίσης στη μείωση της εξάτμισης νερού από το χώμα, (οικονομία νερού) μειώνει την 
επιφανειακή απορροή και προστατεύει τις ρίζες των φυτών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα 
. Μέγεθος τεμαχίων 15-25 cm περίπου και τοποθέτηση στα παρτέρια θάμνων ή ετήσιων ανθόφυτων σε 
στρώση 3 - 4 cm περίπου. 
 
Τιμή ανά λίτρο ( Lit)    
( 1 lt )  Λίτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,300      

 

A.T.: 067  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.3.1  Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 

μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, 
πάρκα κλπ  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5354  100,00%  

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

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

 
 
 

A.T.: 068  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.2.2  Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή 

μεσαίων δένδρων. Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 
m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5354  100,00%  

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

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

 

A.T.: 069  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ζ2.3  Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων 

δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m  
 

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

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

 

A.T.: 070  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ζ2.5  Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων 

δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m  
 

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 135,00      

A.T.: 071  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.9  Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα 

χώματος όγκου 81 - 150 lt.  
 

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

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

 

A.T.: 072  
 
NEO 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.: 073  
 
κολ 
ΝΕΟ60.20.80.1γ  

Συσκευή τοποθέτησης ασύρματου ελεγκτή τύπου ΝΕΜΑ Socket 
συμπεριλαμβανομένου του ασύρματου ελεγκτή   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία μιας συσκευής για  
τοποθέτηση  στον ιστό φωτισμού είτε σε άλλο σημείο της εγκατάστασης. Η συσκευή θα φέρει  βάση 
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NEMA Socket C136.41 7 PIN στην κορυφή της και έναν ενσωματωμένο ταχυσύνδεσμο για την εύκολη 
διασύνδεση των καλωδίων σήματος και τροφοδοσίας του φωτιστικού (ή των φωτιστικών) που ελέγχει. 
Το αρσενικό μέρος του συνδέσμου είναι ενσωματωμένο και το θηλυκό μέρος παρέχεται χωριστά για 
χρήση κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Οι διαστάσεις της συσκευής είναι περίπου 110x100mm. Η 
διάταξη θα είναι κατάλληλη για έλεγχο φορτίου τουλάχιστον 5Α ήτοι 1,2 kVA. Θα φέρει προστασία IP66 
με τοποθετημένο τον ασύρματο ελεγκτή. 
Η συσκευή θα τοποθετείται πάνω στον ιστό μέσω ειδικών μεταλλικών ιμάντων 18mm και θα 
τροφοδοτείται με καλώδιο πενταπολικό min. 1-1.5 mm2 / 17-16 AWG διαμέτρου 6-11mm.  
Η συσκευή θα περιλαμβάνει τον ασύρματο ελεγκτή NEMA ο οποίος σε κάθε περίπτωση σύμφωνος με 
τις τεχνικές προδιαγραφές και την Τεχνική Έκθεση.  
Τιμή ανά σημείο ασύρματου ελεγκτή φωτιστικού σώματος, ως εξής:    
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 340,00      

 

A.T.: 074  
 
NEO 060.10.1.4  Σύνολο ιστού 4 μέτρων και φωτιστικού σώματος κορυφής  φωτεινών 

πηγών  τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 77W.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
            Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη 
εγκατάσταση ενός ιστού 4 μέτρων με ένα φωτιστικό σώμα κορυφής φωτεινών πηγών  τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 77W, IP65, IK08, θερμοκρασίας 3000Κ. 
Ο ιστός θα είναι βαμμένος (σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας), σταθερής κυκλικής διατομής Φ89 με 
απόληξη Φ60,  κατασκευασμένoς κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 
χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 
05-07-02-00 ''Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα'' και σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
• Η εκσκαφή τάφρων  με εργαλεία χειρός, μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της 
οδού, σε έδαφος πάσης φύσεως,  και σε βάθος τουλάχιστον 70cm καθώς και η επανεπίχωση τους. 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
• Η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους για απόρριψη σε αποδεκτούς 
χώρους απόθεσης αποβλήτων εκσκαφής. 
• 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 πίλλαρ (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 τη μελέτη  καλώδια τροφοδότησης E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ)  διατομής 5Χ1,5 
mm² από το ακροκιβώτιο του ιστού ως το φωτιστικό σώμα, 4 x 10 mm² του υπόγειου δικτύου. 
• H προμήθεια και προσκόμιση, επί τόπου του έργου, του χαλύβδινου ιστού και της 
προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης 
από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ).  
• το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού μονό ή πολλαπλό.  
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• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, 
με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  
• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το 
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 
 • Η διαιρετή διακοσμητική ποδιά αλουμινίου κατάλληλης διάστασης  για την κάλυψη των κοχλιών  
• Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και 
μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής δια χειρός και 
επανεπίχωσης με θραυστό υλικό λατομείου,  το σχετικό φρεάτιο,  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 το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και τα λοιπά 
τεύχη δημοπράτησης. 
Τιμή για ένα τεμάχιο συνόλου ιστού 4 μέτρων και φωτιστικού σώματος κορυφής φωτεινών πηγών  
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 77W.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 3500,00      

 

A.T.: 075  
 
NEO 060.10.1.5  Σύνολο φωτιστικού σώματος κορυφής  φωτεινών πηγών  τεχνολογίας 

διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 77W με βραχίονα για 
επίτοιχη τοποθέτηση   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  103  100,00%  

 
            Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη 
εγκατάσταση συνόλου φωτιστικού σώματος κορυφής φωτεινών πηγών τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 77W, IP65, IK08, θερμοκρασίας 3000Κ, με βραχίονα για επίτοιχη 
τοποθέτηση μήκους μήκους 77,5cm.  Ο βραχίονας  θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα βαμμένος (σε 
χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας), με απόληξη Φ34,  κατασκευασμένoς κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι 
φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-
01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 05-07-02-00 ''Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα'' και 
σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
• Η εκσκαφή τάφρων με εργαλεία χειρός, μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της 
οδού, σε έδαφος πάσης φύσεως, και σε βάθος τουλάχιστον 70cm καθώς και η επανεπίχωση τους.  
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
• Η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους για απόρριψη σε αποδεκτούς 
χώρους απόθεσης αποβλήτων εκσκαφής. 
• 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 πίλλαρ (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 τη μελέτη  καλώδια τροφοδότησης E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ)  διατομής 5Χ1,5 
mm² από το ακροκιβώτιο του που βρίσκετε στο φρεάτιο του υπόψη φωτιστικού σώματος  μέχρι το 
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φωτιστικό σώμα.ως το φωτιστικό σώμα, καθώς και όλα τα προβλεπόμενα καλώδια 4 x 10 mm² του 
υπόγειου δικτύου και τροφοδοσίας του ακροκιβωτίου . 
• 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 δια χειρός και 
επανεπίχωσης με θραυστό υλικό λατομείου,  το σχετικό φρεάτιο, 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. 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 το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης. 
Τιμή για ένα τεμάχιο συνόλου φωτιστικού σώματος κορυφής φωτεινών πηγών  τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 77W, με βραχίονα για επίτοιχη τοποθέτηση.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

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

 

A.T.: 076  
 
NEO 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, τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις  και τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης. 
 
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
 
• Η εκσκαφή τάφρων με εργαλεία χειρός, μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της 
οδού, σε έδαφος πάσης φύσεως, και σε βάθος τουλάχιστονν 70cm καθώς και η επανεπίχωση τους. 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
• Η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους για απόρριψη σε αποδεκτούς 
χώρους απόθεσης αποβλήτων εκσκαφής. 
• 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 4Χ10mm²) 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 δια χερός 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.: 077  
 
NEO 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, τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις  και τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης. 
 
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
 
Η εκσκαφή τάφρων με εργαλεία χειρός, μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, 
σε έδαφος πάσης φύσεως, και σε βάθος τουλάχιστονν 70cm καθώς και η επανεπίχωση τους. 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
• Η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους για απόρριψη σε αποδεκτούς 
χώρους απόθεσης αποβλήτων εκσκαφής. 
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• 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 (ΝΥΥ4Χ10mm²) 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 δια χειρός 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.: 078  
 
ΣΧΕΤ_ΟΔΟ 
Ν898.38.β  

Φωτιστικό σώμα τύπου bollard, μεταλλικό, σχήματος ορθογώνιου 
παραλληλόγραμμου τεχνολογίας led 6W για τοποθέτηση σε εξωτερικό 
χώρο.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 102  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, προσκόμιση και ενσωμάτωση στο έργο φωτιστικού σώματος, τύπου bollard  για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο του έργου, μεταλλικό σχήματος ορθογώνιου παραλληλόγραμμου 
τεχνολογίας led 6W wide beam, , διαστάσεων  0.9X0.2X0.1m, 3000Κ, ΙΡ65 και φωτεινής ροής 435lm. 
Το bollard θα έχει εργοστασιακά ενσωματωμένο ακροκιβώτιο και η διακλάδωση του δικτύου θα 
υλοποιείται εντός του. Στην τιμή περιλαμβάνεται η ειδική βάση στήριξης του bollard για τον εγκιβωτισμό 
του στο τσιμένο,  η σύνδεση του υλικού και υλικού και η δοκιμή του σε πλήρη λειτουργία. Σε κάθε 
περίπτωση σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια 
που συνοδεύουν τη μελέτη.    
 Τεμάχιο  
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( 1 Τεμ. )  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 1005,00      

 
 
 

A.T.: 079  
 
κολ Ν898.38.γ  Επίτοιχο ή εντοιχισμένο φωτιστικό σώμα, μεταλλικό, τετράγωνου 

σχήματος τεχνολογίας led 6W για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 102  100,00%  
 
      Για την προμήθεια, προσκόμιση και ενσωμάτωση στο έργο τετράγωνου επίτοιχου ή εντοιχισμένου 
φωτιστικού σώματος, για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο του έργου, μεταλλικό σχήματος ορθογώνιου 
παραλληλόγραμμου τεχνολογίας led 6W wide beam, , κατάλληλων ενδεικτικών 
διαστάσεων200Χ200Χ81mm, 3000Κ, ΙΡ65 και φωτεινής ροής 435lm. Στην τιμή περιλαμβάνεται η 
σύνδεση του υλικού και υλικού και η δοκιμή του σε πλήρη λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη.  
   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 900,00      

 

A.T.: 080  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.85.1  

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

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2548  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      
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A.T.: 081  
 
NEO 060.10.85.4  Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης 

καλωδίων 60Χ60 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): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 120,00      

 
 

A.T.: 082  
 
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 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 
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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.: 083  
 
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 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      
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A.T.: 084  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.80.3  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού είκοσι αναχωρήσεων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 3250,00      

 

A.T.: 085  
 
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.  
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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.: 086  
 
ΣΠΗΛΙΟΣ 
ΣΧΕΤΟΔ.Ο-Α.Β-
5.8  

Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. - Σωλήνες Φ50   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 66.20.1  100,00%  

 
            Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.-
Η.D. (HIGH DENSITY) με πίεση λειτουργίας 6 ατμοσφαιρών, σύμφωνα με το DIN 8074 (σειρά 4), εν 
ξηρώ ή μέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων 
Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για δίκτυα πυρασφάλειας κλπ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των σωλήνων, του 
σύρματος τραβήγματος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής 
δια χειρός, η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους για απόρριψη σε 
αποδεκτούς χώρους απόθεσης αποβλήτων εκσκαφής, η δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για 
την ευθυγράμμισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα μήκη που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα 
γίνει με κατάλληλες πλαστικές μούφες, τοποθέτησης του σύρματος καλωδίων, η δαπάνη επισήμανσης 
των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσμης σωλήνων. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη 
τυχόν περιβλημάτων προστασίας του σωλήνα, η ανηγμένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και 
κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που 
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ), 6 ατμοσφαιρών.   
( 1 m )  Μέτρο    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,60      

 

A.T.: 087  
 
Ν-ΟΔΟ 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 
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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. 
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      

 

A.T.: 088  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.2  

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

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 16,00      

 
 

A.T.: 089  
 
κολ 062.10.41.5  Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S 

(ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 5 
x 10 mm²  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 102  100,00%  

 
      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, 
σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), 
E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων 
των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, 
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου    
( 1 m )  Μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,45      

 
 
 
 

A.T.: 090  
 
κολ 062.10.41.7  Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S 

(ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 4 
x 6 mm²  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 102  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,61      

 

A.T.: 091  
 
κολ 062.10.41.8  Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με 

μόνωση από μανδύα PVC.  
διατομής 4 x 10 mm²  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 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.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), 
E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων 
των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, 
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 12,00      
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A.T.: 093  
 
NEO 062.20.30α  Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων κατάλληλη οποιδήποτε διατομή του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· Η απασχόληση του προσωπικού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 
· H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ελαστικού μανδύα και των απαιτουμένων μικροϋλικών 
συνδέσεως (συνδετήρες για τα καλώδια, ειδικά σωληνάκια χάλκινα για τα καλώδια υψηλής, ταινίες κλπ.) 
· Η ανάπτυξη και σύνδεση των καλωδίων με τους συνδετήρες ή τα σωληνάκια 
· Η θέρμανση με φλόγιστρο για τη θερμοσυστολή 
· Η δοκιμή καλής λειτουργίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 35,00      

 

A.T.: 094  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.48.2  

 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι. διατομής 10 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  

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

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

 

A.T.: 095  
 
ΣΧΕΤ_ΛΙΜ 
8951.11.8  

Διακόπτης Διαρροής έντασης τετραπολικός 25ΚVA (4X40Α,  300ΜΑ)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 56  100,00%  

 
      Διακόπτης Διαρροής έντασης τετραπολικός 25ΚVA (προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας 4Χ40Α 
300ΜΑ) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 259,00      
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A.T.: 096  
 
κολ 102  Πλέγμα σήμανσης υπογείων δικτύων πλάτους 300mm.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 102  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση επί τόπου του έργου και διάστρωση ενός μέτρου δικτυωτού 
πλέγματος  σήμανσης πλάτους 300mm, για την επισήμανση και προστασία υπογείων καλωδίων. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλέγματος σήμανσης    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,05      

 

 

  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Δεκέμβριος 2019 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Δεκέμβριος 2019 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 
 

1. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Δεκέμβριος 2019 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
1. ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΤΟΥ 4 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ  ΦΩΤΕΙΝΩΝ 
ΠΗΓΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED), ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 77W 

 
1.1.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ  
 
1.1.1. Γενικά 
 
Το φωτιστικό σώμα θα είναι διακοσμητικού τύπου τοποθετημένο επί κορυφής ιστού, φωτεινών 
πηγών  τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 77W.  
Το φωτιστικό σώμα θα είναι τυποποιημένη βιομηχανική κατασκευή, δημοσιευμένο σε επίσημο 
κατάλογο του κατασκευαστή, δεν θα αποτελεί ιδιοκατασκευή και θα είναι κατάλληλο για 
λειτουργία στην ύπαιθρο. 
 
1.1.2. Αισθητική 
 
Θα πρέπει να είναι κλασσικής μορφής με μοντέρνα αισθητική, με μορφή και διαστάσεις όπως 
στο παρακάτω σχέδιο 1. 
 
Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις ακόλουθες απαιτήσεις της 
υπηρεσίας: 
 

• Εξάλειψη της φωτορύπανσης και 
• Προστασία του περιβάλλοντος. 

 
Για να επιτευχθούν αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει,  το φωτιστικό σώμα αφ’ ενός να μην 
επιτρέπει την εκπομπή φωτός προς τα άνω και αφ’ ετέρου να είναι εξ’ ολοκλήρου 
κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμα υλικά. 
 

 
 
 

Σχέδιο 1 
 
1.1.3. Προδιαγραφή 
 
Υλικά κατασκευής 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο επεξεργασμένο για 
ανάγλυφη υφή και βαμμένο σε χρώμα γκρι ανθρακί (ή επιλογής της Υπηρεσίας). Στο άνω 
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μέρος θα φέρει ένα ελαφρά φωτιζόμενο θόλο από ανάγλυφο κρύσταλλο ασφαλείας στο οποίο 
θα μπορεί να προσαρμοστεί χρωματιστό φίλτρο.  
Το σώμα του φωτιστικού θα πρέπει να έχει μεγάλη αντοχή σε κρούσεις και βαθμό 
αντιβανδαλικής προστασίας τουλάχιστον ΙΚ 08. 
 
Εγκατάσταση 
Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για εύκολη τοποθέτηση στην κορυφή ιστού και η στερέωσή 
του θα γίνεται με τρεις ανοξείδωτους χωνευτούς κοχλίες Μ8. 
 
Πιστοποίηση 

Το φωτιστικό σύστημα καθώς επίσης και τα επί μέρους τμήματά του θα πρέπει απαραιτήτως 
να φέρουν σήμανση CE και να είναι σύμφωνο με τις διεθνείς προδιαγραφές ΕΝ 60-598. 
 
Θα κατασκευάζεται από εταιρεία η οποία θα διαθέτει πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά 
ISO 9001 και δικό της εργαστήριο, πιστοποιημένο από διεθνή αναγνωρισμένο φορέα 
πιστοποίησης. Απαιτείται η υποβολή του σχετικού πιστοποιητικού SMT.  
 
1.1.4. Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Το φωτιστικό θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Εξωτερικές διαστάσεις 446Χ446Χ1004mm 
• Ισχύς: έως 77W 
• Βάρος: μέχρι 16,5Kg 
• Αντίσταση στην ανεμόπτωση: 0,14m3 
• Θερμοκρασία χρώματος:  3000Κ  
• Αντοχή σε κρούση: ΙΚ08 
• Class I 
• IP 65 
• 230V 
• Φωτεινή ροή φωτιστικού: έως 8.635lm 
• Rated useful life (B10)*: 100000h L90 at 25°C 
• Απόδοση φωτιστικού : τουλάχιστον  110 lm/W 

 

 
 
Ενδεικτικό πολικό διάγραμμα φωτιστικού 
 
 
 



142 
 

1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 4Μ.  
 
1.2.1. Γενικά 
 
Ο ιστός θα είναι τυποποιημένη βιομηχανική κατασκευή, σύμφωνα με πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-
5, θα είναι ύψους 4 μέτρων και θα αποτελείται από : 
α) Το σώμα του ιστού θα είναι κατασκευασμένο από ένα τεμάχιο χαλυβοελάσματος, σταθερής 
κυκλικής διατομής Φ89mm, πάχους 3χιλ. συγκολλούμενο με μια συνεχή ραφή κατά μήκος, 
χωρίς εγκάρσια ηλεκτροσυγκόλληση. Η απόληξη το ιστού θα είναι Φ60mm και θα φέρει 
κατάλληλες οπές (για 3 κοχλίες Μ8) για την εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος στην 
κορυφή του. Σε ύψος 800mm από το έδαφος ο ιστός θα φέρει θυρίδα επίσκεψης. 
β) Την πλάκα εδράσεως, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στη βάση του ιστού και θα έχει 
διαστάσεις 265x265 χιλ. με 4 οπές διέλευσης αγκυρίων σε άξονες κέντρων 200x200 χιλ. Η 
συγκόλληση του ελάσματος της πλάκας έδρασης με το έλασμα του σώματος του ιστού θα είναι 
βαθιάς εγκαύσεως με σύντηξη των μετάλλων. 
γ)  4 αγκύρια  θεμελίωσης, ειδικής κατασκευής τύπου 16/14 από χάλυβα με όριο διαρροής 
500Ν/mm, διατομής 16χιλ., μήκους 300 χιλ.  Κάθε αγκύριο θα συνοδεύεται από 2 περικόχλια 
και 2 ροδέλες. 
δ)  Διακοσμητική διαιρετή ποδιά από αλουμίνιο, κατάλληλης διάστασης για την κάλυψη των 
κοχλιών. Η τελική μορφή θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 
 

• Ύψος ιστού                                                                         4.000 mm 
• Διάμετρος  κυλινδρικού ιστού          89 mm 
• Διάμετρος απόληξης ιστού στην κορυφή                             60 mm 
• Διαστάσεις πλάκας έδρασης  265Χ265 mm 
• Ύψος θυρίδας από την βάση του ιστού         600mm 
• Διαστάσεις θυρίδας            300 Χ 65 mm 

 
1.2.2. Επιφανειακή προστασία 
 
Ο ιστός μετά την κατεργασία του θα γαλβανίζεται εν θερμώ, κατά ENISO 1461.  
 
1.2.3. Προδιαγραφές 
 
Οι ιστοί θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5. Το 
εργοστάσιο κατασκευής των ιστών πρέπει, να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 
κατά ISO 9001. 
 
1.2.4. Βαφή 
 
Ο ιστός θα βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή,  µε χρώματα σκόνης (πούδρας) αρίστης 
ποιότητας. Το χρώμα θα είναι επιλογή της υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση θα είναι ίδιο με 
αυτό των φωτιστικών σωμάτων. 
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2. ΣΥΝΟΛΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ  ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED), ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 77W ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 
2.1.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ 
 
Το φωτιστικό σώμα θα είναι ίδιο με αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 1.1. με  μόνη 
διαφορά την ύπαρξη ειδικού σπειρώματος στο κάτω ή στο πάνω (επιλογή της Υπηρεσίας)  
τμήμα  του φωτιστικού σώματος για την στερέωσή του στον επίτοιχο βραχίονα. 
  
2.2. ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

 
Ο επίτοιχος βραχίονας (σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα) θα είναι βαμμένος, 
κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα με μήκος 77,5cm, θα περιλαμβάνει ένα οριζόντιο 
σωλήνα διαμέτρου 6cmκαι ένα σωλήνα μήκους 17,5cm και διαμέτρου 7,6cm με σπέιρωμα ¾΄΄ 
για τη στήριξη του φωτιστικού σώματος. Θα περιλαμβάνει ειδικό στήριγμα από χάλυβα πλάκα, 
ύψος 60 cm, πλάτος 13 cm και πάχος 8 mm, με στρογγυλεμένες γωνίες.  
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3. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED), ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 23W ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ. 
 

 
Σχέδιο 2 

 
 
3.1. ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ  
 
Ο επίτοιχος  βραχίονας για φωτισμό (σχέδιο 2), θα είναι κατάλληλος για αστικό φωτισμό και 
να τοποθετηθεί σε αυτόν ένα φωτιστικό με σχήμα και μέγεθος σύμφωνα με το σχέδιο που 
φαίνεται. 
 
3.1.1. 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 UNIISO 2081,  
σχήματος και μορφής όπως σχέδιο 2. 
 
3.1.2. 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 
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οπής (Β). 
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. 
 

 
3.1.3. 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 εποξειδικούprimer 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 μονοσυνθετικούprimer με βάση ψευδάργυρο. 
• Εφαρμογή δύο στρώσεων με ψεκασμό εποξειδικούprimer 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. 
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3.2.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 23W ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
 
3.2.1.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. 
 
 

 
 

     σχέδιο 3                                 ενδεικτικό 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 
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Υλικά κατασκευής : 
 

- Πρεσσο-χύτευση αλουμινίου (ΕΝ 1706) 
- Περίβλημα επίπεδο από γυαλί θερμικά κατεργασμένο, 
- Αντοχή σε κρούση ΙΚ09, 
- Βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 
3.2.2. 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. 

• Ένα διαφανές κάλυμμα προστασίας του οπτικού χώρου από επίπεδο γυαλί θερμικά 
κατεργασμένο, υπερ-υψηλής διαφάνειας. 
 

3.2.3. 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. 

 
3.2.4. 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). 
 

 
3.2.5. 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 IESFullcut-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,  
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 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). 
 
3.2.6. 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 (NeriConstantLumen) 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. 
     Τάση τροφοδοσίας : 220-240V,   Συχνότητα : 50 Hz,  Cos φ > 0,9  . 
 
3.2.7. 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. 
 

3.2.8. 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 εποξειδικούprimer σε σκόνη, 
     - μια στρώση βαφής ειδικού πολυουρεθανικού σμάλτου 2 συνθετικών. 
 

3.2.9. Αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία (QUV)    
 
Έλεγχος σύμφωνα με ENISO 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. 
 
3.2.10. Αντοχή στην οξείδωση  

 
Έλεγχος σύμφωνα με ENISO 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. 
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4. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED), ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 20W ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 

 
 
                                                      Σχέδιο 4 
 
 

4.1.  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. 
 
4.1.1. 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 UNIISO 2081,  σχήματος και μορφής όπως σχέδιο 4. 
 
4.1.2. Δομή  
 
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 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. 
 

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 τμημα 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 
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(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. 
 
4.1.3. 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 εποξειδικούprimer 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 μονοσυνθετικούprimer με βάση ψευδάργυρο. 
• Εφαρμογή δύο στρώσεων με ψεκασμό εποξειδικούprimer 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. 

 
 
4.1.4. 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 
 
4.1.5. 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. 
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4.2.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LEDΙΣΧΥΟΣ 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:  Μορφή & ενδεικτικό πολικό διάγραμμα 

 
4.2.1 Πιστοποιήσεις και κανονισμοί 
 
ΕΝ 60598 – 1, ΕΝ 60598 – 2 – 3, EΝ 62031, ΕΝ 55015 EMC,  EN 61547 EMC, EN 
61000-3-2/3, EN 62471,  CE. 
 
4.2.2. Υλικά κατασκευής  
 
Κατασκευασμένο από έλασμα αλουμινίου UNI  ΕΝ 1706, 
Έλασμα χαλύβδινο γαλβανισμένο UNIISO 2081. 
 
4.2.3.Προστασία Επιφανειών -Βαφή  
 
Επιτυγχάνεται σύμφωνα με τις κατεργασίες που καταγράφονται στην αντίστοιχη 
παράγραφο του κύκλου (επεξεργασίας) βαφής. 
 
4.2.4. 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. 
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4.2.5. 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. 
 
4.2.6. Οπτικά LED 
 
- Γεωμετρία κατανομής φωτεινής ροής : κυκλο-συμμετρική, 
- Ύψος εγκατάστασης : 3,5 – 5,0 μέτρα, 
- Φωτεινή πηγή LEDPhilipsFortimoDLM, 
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, 
- Διάρκεια ζωής : L70B50 @ 75 ⁰C = 60.000 ώρες. 
- Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό (driver) συμπαγές. 
 
4.2.7. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά  
 
-Τάση 230V, 
-Συχνότητα 50 Hz, 
-Κλάση μόνωσης CLII, 
-Βαθμός προστασίας ΙΡ 44, 
-Cos φ>0,9, 
-Θερμοκρασία λειτουργίας : -30⁰  έως  +40 ⁰C . 
-Ισχύς: έως 20W 
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5. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ BOLLARD, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 6W  
 

5.1. Γενικά 
 
Φωτιστικό σώμα τύπου bollard, από αλουμίνιο υψηλής ανθεκτικότητας στην διάβρωση, 
σχήματος ορθογώνιου παραλληλόγραμμου με φωτεινή πηγή τεχνολογίας led και 
πιστοποίηση ENEC, διαστάσεων σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο 7. Το bollard θα έχει 
εργοστασιακά ενσωματωμένο ακροκιβώτιο και η διακλάδωση του δικτύου θα υλοποιείται 
εντός του. 

 

                      
Σχέδιο 7: Μορφή και ενδεικτικό πολικό διάγραμμα 

 
 
5.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 
• Βαθμός προστασίας ΙΡ65 
• Βάρος bollard 7,10Kg 
• Βάρος επίτοιχου 2,40kg  
• Αντοχή στην ανεμόπτωσηbollard0,18m 
• Θερμοκρασίας 3000Κ  
• CRI 95 
• Φωτεινή ροή φωτιστικού 435lm 
• Ισχύς 6W 
• Διάρκεια ζωής : L90 = 100.000 ώρες. 
• Απόδοση Φωτιστικού: τουλάχιστον 56-58lm/W 
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6.ΕΠΙΤΟΙΧΟ Η ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 6W ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ. 
 

6.1. Γενικά  
 
Επίτοιχο ή εντιχοισμένο φωτιστικό σώμααπό αλουμίνιο υψηλής ανθεκτικότητας στην 
διάβρωση, σχήματος ορθογώνιου παραλληλόγραμμου με φωτεινή πηγή τεχνολογίας led 
και πιστοποίηση ENEC, διαστάσεων σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο 
 
 

 
 

Σχέδιο 8: Μορφή και ενδεικτικό πολικό διάγραμμα 
 

6.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά  
 

• Βαθμός προστασίας ΙΡ65 
• Βάρος bollard 7,10Kg 
• Βάρος επίτοιχου 2,40kg  
• Αντοχή στην ανεμόπτωσηbollard0,18m 
• Θερμοκρασίας 3000Κ  
• CRI 95 
• Φωτεινή ροή φωτιστικού 435lm 
• Ισχύς 6W 
• Διάρκεια ζωής : L90 = 100.000 ώρες. 
• Απόδοση Φωτιστικού: τουλάχιστον 56-58lm/W 
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7. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
7.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το ασύρματο σύστημα θα επικοινωνεί µε μορφή πλέγματος (MESH) µέσω ραδιοσυχνότητας 
RF και συγκεκριμένα 2400ΜΗz. Το ασύρματο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου θα 
αποτελείται από τα εξής: 
-την ασύρματη Τοπική Μονάδα Ελέγχου (Wireless Local Control Unit) 
-τους Κεντρικούς Ελεγκτές Επικοινωνίας (Gateway) 
-το Λογισμικό Κεντρικής Διαχείρισης & Ελέγχου (Central Control Management Software) 
 
7.1.1. Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού σώματος 
 
Ασύρματος Ελεγκτής Φωτιστικού Σώματος, είναι εκείνη η συσκευή που συνδέεται με το 
φωτιστικό σώμα. Ο ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού θα τοποθετείται είτε: 

• σε ειδική βάση NEMASocket (βλ. 5.6.) κατάλληλα διαμορφωμένη για την τοποθέτηση 
του επί του ιστού (ή σε άλλο ασφαλές σημείο της εγκατάστασης). 

• εντός του φωτιστικού σώματος (εργοστασιακά) 
• εξωτερικά και επί του φωτιστικού σώματος με NEMASocket, εφόσον κάτι τέτοιο 

προβλέπεται από τις πιστοποιήσεις του φωτιστικού σώματος. 
7.1.2. Κεντρικός Ελεγκτής Επικοινωνίας  
 
Ο Κεντρικός Ελεγκτής Επικοινωνίας είναι εκείνη η συσκευή που συλλέγει/συγκεντρώνει τα 
δεδομένα που προέρχονται από τις Τοπικές Μονάδες Ελέγχου και τα προωθεί στο Λογισμικό 
Κεντρικής Διαχείρισης και Ελέγχου. Επιπλέον λαμβάνει τις εντολές του χρήστη από το 
Λογισμικό Κεντρικής Διαχείρισης και Ελέγχου και τις προωθεί στους ελεγκτές φωτιστικών. 
Για τη βέλτιστη αρχιτεκτονική του δικτύου τοποθετείται σε κατάλληλη θέση και εντός κυτίου 
βαθμού στεγανότητας τουλάχιστον IP65.  
Οι Ασύρματοι Ελεγκτές Επικοινωνίας θα εγκατασταθούν σε κατάλληλα σημεία που θα 
υποδειχθούν από τον Ανάδοχο, ανάλογα µε τις δυνατότητες του κάθε συστήματος και θα 
εγκριθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου.  
Ο αριθμός των Κεντρικών Ελεγκτών Επικοινωνίας στο σύστημα τηλεδιαχείρισης έχει 
προκύψει από την απαίτηση του ενός (1) Κεντρικού Ελεγκτή για κάθε εκατόν είκοσι (120) 
Τοπικές Μονάδες Ελέγχου. Στην περίπτωση που για την ολοκλήρωση του Συστήματος 
Τηλεδιαχείρισης απαιτηθεί μεγαλύτερος αριθμός Κεντρικών Ελεγκτών τότε το επιπλέον 
κόστος θα αναληφθεί από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση που για την ολοκλήρωση του 
Συστήματος Τηλεδιαχείρισης απαιτηθεί μικρότερος αριθμός Κεντρικών Ελεγκτών τότε τα 
επιπλέον τεμάχια θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην Αποθήκη του Δήμου. 
 
7.1.3. Λογισμικό Κεντρικής Διαχείρισης & Ελέγχου 
 
 Το λογισμικό κεντρικής διαχείρισης και ελέγχου θα έχει την δυνατότητα να εκτελεί τις 
παρακάτω λειτουργίες: 

• Αυτόματη συλλογή και απεικόνιση όλων των στοιχείων που θα προέρχονται από την 
εγκατάσταση  

• Δυνατότητα πληροφόρησης µέσω στατιστικών, σε επίπεδο φωτιστικού, οδού ή 
περιοχής. 

Τα επιμέρους λειτουργικά χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές του Λογισμικού 
Κεντρικής Διαχείρισης και Ελέγχου καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους. 
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7.2. ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 
 Ο ασύρματος ελεγκτής του φωτιστικού είναι εκείνη η συσκευή που χρησιμοποιείται 
για τον απομακρυσμένο έλεγχο και την τηλεδιαχείριση του φωτιστικού. Συνδέεται µε το 
τροφοδοτικό (driver) της οπτικής μονάδας LED του φωτιστικού. Ο ασύρματος ελεγκτής θα 
πρέπει να εκτελεί κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες λειτουργίες και να πληροί τα περιγραφόμενα 
τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Γενικά χαρακτηριστικά  
 Ο ασύρματος ελεγκτής του φωτιστικού θα πρέπει: 
να είναι εγκατεστημένος εκτός του φωτιστικού σώματος και συνδέεται µέσω ειδικής 
υποδοχής NEMA socket (7 pins ANSI136.41).  
 
 Ο ασύρματος ελεγκτής πρέπει να μπορεί να εκτελεί τις λειτουργίες και να πληροί τα 
βασικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω: 

• Λήψη δεδομένων αναφορικά µε τα ηλεκτρικά μεγέθη του φωτιστικού, δηλαδή την τάση, 
ένταση του ρεύματος, το συντελεστή ισχύος και την καταναλισκόμενη ενέργεια και 
προώθησή τους στο υπόλοιπο σύστημα διαχείρισης. Καταγραφή των ωρών 
λειτουργίας  των φωτιστικών σωμάτων (burninghours, δηλαδή ώρες σε κατάσταση 
ON). 

• Προσδιορισμός της σωστής λειτουργίας του φωτιστικού σώματος. Πιο συγκεκριμένα με 
βάση τις παραπάνω μετρήσεις προσδιορίζεται αν το φωτιστικό λειτουργεί σύμφωνα µε 
προκαθορισμένα επίπεδα λειτουργίας. Στην περίπτωση που οι μετρήσεις δεν 
συμβαδίζουν µε τα όρια που έχουν οριστεί δημιουργούνται και στέλνονται συναγερμοί 
στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης.  

• Αποστολή εντολών στο τροφοδοτικό (driver) του φωτιστικού, για τον έλεγχο της αφής 
και της σβέσης του καθώς και της ρύθμισης της ρύθμισης της φωτεινής ροής του 
φωτιστικού σώματος  (λειτουργία dimming). 

• Λήψη και προώθηση δεδομένων σχετικά µε τις ώρες λειτουργίας του φωτιστικού. 
• Η επικοινωνία των ελεγκτών τόσο μεταξύ τους όσο και µε τον κεντρικό κόμβο 

επικοινωνίας (gateway) θα υλοποιείται ασύρματα µε χρήση ασύρματου ανοιχτού 
βιομηχανικού πρωτοκόλλου. (ενδεικτικός τύπος Zigbee 2.4 GHz). 

• Οι συχνότητες επικοινωνίας μπορούν να είναι 2.400-2.483,5MHz. 
• Το σχηματιζόμενο δίκτυο είναι τύπου MeshNet.  
• Ο ασύρματος ελεγκτής θα έχει ένα μοναδικό κωδικό αριθμό για το σύστημα (ID 

number). 
• Σε περίπτωση βλάβης, θα γίνεται αποστολή συναγερμού/αναφοράς. 

 
7.2.1. Ειδικά χαρακτηριστικά 
 
 Ο ελεγκτής θα παρακολουθεί και αποστέλλει κατ’ ελάχιστο τιμές για τα μεγέθη και θα 
εκτελεί τις λειτουργίες, που ακολουθούν: 

• Τάση εισόδου (Volts) 
• Ρεύμα εισόδου (Amps) 
• Συντελεστής Ισχύος (cosφ) 
• Ώρες λειτουργίας(σε κατάσταση on – burninghours) 
• Ρύθμιση της φωτεινής ροής του φωτιστικού σώματος (λειτουργία dimming). 
• Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 οC έως +70 οC 
• Κλάση μόνωσης: I ή II 
• Τάση λειτουργίας: 230VAC  
• Καταναλισκόμενη ισχύς λειτουργίας ή αναμονής (stand-by λειτουργίας): ≤2W  
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• Σύστημα ελέγχου: Ο ελεγκτής θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει τα φωτιστικά σώματα 
που θα συνδεθεί με DALI & 1-10V ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο Driver του 
φωτιστικού. Δηλαδή επιλογή πρωτοκόλλου Dimming μέσω του συστήματος. 

• Δεδομένου πως ο ασύρματος ελεγκτής τοποθετείται εκτός φωτιστικού σώματος, θα 
πρέπει να μπορεί να ελέγχει ομάδες φωτιστικών. Απαιτείται να μπορεί να ελέγχει 
τουλάχιστον 4 φωτιστικά στην περίπτωση χρήσης του πρωτοκόλλου 1-10Vκαι 
τουλάχιστον 4 φωτιστικά στην περίπτωση χρήσης του πρωτοκόλλου DALI.  

• Στην περίπτωση απώλειας σήματος με τον κεντρικό ελεγκτή επικοινωνίας, τότε ο 
ελεγκτής θα πρέπει αυτόματα να μπαίνει σε προφίλ «ασφαλούς λειτουργίας» και να 
επιστρέφει σε λειτουργία ΟΝ /OFF βάσει περιβάλλουσας φωτεινότητας 

• Να μπορεί να ελέγχει φορτία ρεύματος τουλάχιστον 5Α. 
• Θα πρέπει να φέρει GPSmodule 
• Θα πρέπει να υπάρχει παροχή για αισθητήρα 12Vdc. 
• Θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο αλγόριθμο CLO (ConstantLight Output) για 

απαλοιφή του συντελεστή συντήρησης της εγκατάστασης και πρόσθετη εξοικονόμηση 
ενέργειας. 

• Οι ελεγκτές δεδομένης της τεχνολογίας GPS που διαθέτουν, θα πρέπει για ευκολία 
εγκατάστασης, αλλά και αναβάθμισης- επέκτασης, να υποστηρίζουν την αυτόματη 
εισαγωγή της GPS τοποθεσίας τους στο σύστημα. Επίσης, βάσει της τοποθεσίας τους, 
το σύστημα θα πρέπει να τα διανέμει στον κατάλληλο ελεγκτή/τομέα. 

Διασφαλίσεις –πιστοποιήσεις ασύρματου ελεγκτή φωτιστικού  
 Ο ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού πρέπει να συνοδεύεται από τις διασφαλίσεις 
ποιότητας: 

1. Να είναι σύμφωνος µε όλα τα πρότυπα που αφορούν την τεχνολογία και συχνότητα 
επικοινωνίας που χρησιμοποιείται. Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα Ασφάλειας, 
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EMC και Ραδιοεκπομπών. 

2. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 5 έτη, συνοδευόμενη 
από δήλωση του κατασκευαστή. 

 Για το λόγο αυτό, κάθε προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα, 
μέσω των οποίων πιστοποιούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ασύρματου ελεγκτή: 

1. Επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή καταλόγους που να επαληθεύουν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των ασύρματων ελεγκτών φωτιστικών. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι η τεχνική προσφορά των ασύρματων ελεγκτών 
φωτιστικών πληροί όλα τα ελάχιστα απαιτούμενα του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. 
Επιπλέον, θα δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του κατασκευαστή των ασύρματων 
ελεγκτών, καθώς και του επίσημου αντιπρόσωπου του στην ελληνική αγορά (εάν 
υπάρχει). 

3. Έγγραφο δήλωσης του κατασκευαστή της συσκευής του ασύρματου ελεγκτή για όλα τα 
επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά 
φυλλάδια του (όπου και εάν απαιτείται). 

 
7.3. ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ) ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(GATEWAY) 
 
 Ο ασύρματος κεντρικός ελεγκτής - μονάδα (κόμβος) ελέγχου-επικοινωνίας (gateway) 
τοποθετείται στο εσωτερικό ενός εκ των pillar της εγκατάστασης ή σε εξωτερικό σημείο, 
τέτοιο που να διασφαλίζεται η βέλτιστη αρχιτεκτονική του δικτύου. 
 Η εγκατάσταση θα γίνει εντός στεγανού κυτίου, στεγανότητας τουλάχιστον IP65. Ο 
κεντρικός κόμβος επικοινωνίας πρέπει να εκτελεί κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες λειτουργίες και 
να έχει τα περιγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
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7.3.1. Λειτουργικά και Γενικά χαρακτηριστικά 
 
 Η κεντρική μονάδα ελέγχου - επικοινωνίας θα πρέπει να εκτελεί τις παρακάτω 
λειτουργίες : 

1. Μεταφορά πληροφορίας ανάμεσα στους ελεγκτές των φωτιστικών και το κεντρικό 
λογισμικό διαχείρισης, αποθήκευση των δεδομένα ρύθμισης που ορίζει ο χρήστης και 
αποστολή σημάτων ελέγχου σε κάθε ελεγκτή φωτιστικού. 

2. Λήψη δεδομένων σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας / δεδομένων σφαλμάτων σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, και προώθησή τους στο κεντρικό λογισμικό διαχείρισης. 

3. Λήψη εντολών έναυσης / σβέσης (switchingsignal) μέσω ψηφιακής εισόδου και 
αποστολή εντολής  έναυσης / σβέσης στους ασύρματους ελεγκτές. 

4. Επικοινωνία µε τους ελεγκτές φωτιστικών ασύρματα µε χρήση ανοιχτού 
πρωτοκόλλου χαμηλής ισχύος εκπομπής και σε ελέυθερη ζώνη συχνοτήτων, ώστε να 
λειτουργεί ομαλά χωρίς παρεμβολές από άλλα δίκτυα. Οι συχνότητες επικοινωνίας 
μπορούν να είναι 2.400-2.483,5 MHz. Ο κεντρικός κόμβος θα επικοινωνεί µε τους 
ελεγκτές φωτιστικών ασύρματα µε χρήση κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου, 128 
bitAESEncryption ή ανώτερου.  

5. Σύνδεση και επικοινωνία του κεντρικού κόμβου επικοινωνίας µε το κεντρικό λογισμικό 
διαχείρισης µέσω του διαδικτύου, είτε µε πρόσβαση σε υπάρχον τοπικό δίκτυο 
(εφόσον υπάρχει) µέσω καλωδίου Εthernet, είτε ασύρματα µέσω ενσωματωμένου 2G 
ή 3G ή 4GModem στον τοπικό κόμβο επικοινωνίας. 

6. Κάλυψη των απαιτήσεων για τη μεταφορά των δεδομένων µέσω του ενσωματωμένου 
modem. Ενδεικτικά αναφέρεται 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 
300 MB). H SIM card που πρέπει να φέρει ο κεντρικός κόμβος επικοινωνίας, μπορεί 
να χρησιμοποιεί public IP (δυναμική ή σταθερή, µε την σταθερή IP να είναι 
προτιμώμενη) είτε εσωτερική IP για σύνδεση VPN (για μεγαλύτερηασφάλεια). 
Επιθυμητή είναι η χρήση σταθερής ΙP. Ωστόσο, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται 
δυναμική IP, ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη υπηρεσίας Dynamic 
DNS ή αντίστοιχης. Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης με το διαδίκτυο η κάρτα 
θα πρέπει να έχει ενεργοποιημένη την υπηρεσία SMS για επικοινωνία του τοπικού 
κόμβου επικοινωνίας µε το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης. Όλες οι παράμετροι 
λειτουργίας του τοπικού κόμβου πρέπει να προσαρμόζονται στις  ανάγκες του 
χρήστη, αλλά η πρόσβαση σε αυτές θα πρέπει να προστατεύεται µε κωδικό. Για 
λόγους ασφάλειας ο τοπικός κόμβος πρέπει να υποστηρίζει την λειτουργία IP Filtering 
ώστε να είναι θωρακισμένος από κακόβουλες απομακρυσμένες συνδέσεις 

. 
7.3.2. Ειδικά χαρακτηριστικά 
 
 Ο κεντρικός ελεγκτής λειτουργεί ως γέφυρα διασύνδεσης των ελεγκτών των 
φωτιστικών σωμάτων µε το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης. Όλα τα δεδομένα, που αφορούν 
τα φωτιστικά  καταγράφονται και αποστέλλονται από τους ελεγκτές, προωθούνται στο 
κεντρικό λογισμικό διαχείρισης. 
Ασύρματη επικοινωνία 

• Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης: Τουλάχιστον ≥IP66.  
• Θερμοκρασία λειτουργίας: -30οC έως +70οC 
• Προστασία από υπερτάσεις : τουλάχιστον2kV 
• Καταναλισκόμενη Ισχύς: ≤ 20 W 
• Τάση λειτουργίας: 230 VAC  
• Μία τουλάχιστον σειριακή διεπαφή (1 x RS 232/485port) 
• Μίαθύρα Ethernet : (1 x RJ45 port) 
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• Τουλάχιστον 2 x Αναλογικές ή ψηφιακές εισόδους ή εξόδους για αισθητήρες ή άλλες 
συσκευές 

• GSM : κυψελωτό 2G ή 3G Modem ή 4G modem (ενσωματωμένο στη συσκευή). 
 
7.3.3. Λειτουργίες 

• Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα Δικτύων: UDP/TCP, DHCP 
• Ασφάλεια: SSL tunnels, SSHv2, FIPS 197 (ΙPsec, HTTPS) ή άλλα ισοδύναμα 
• Ύπαρξη πραγματικού ρολογιού (Real TimeClock) 
• Χαρακτηριστικά Δρομολόγησης: ΝΑΤ, PortForwarding, IP filtering 
• Επικοινωνία: 

Με τους ελεγκτές των φωτιστικών: Αποδεκτά πρωτόκολλα μετάδοσης RF, όπως το ΙΕΕΕ 
802.15.4, Zigbee ή παρόμοιο, ή άλλη αναγνωρισμένη μέθοδος εκπομπής με την απαραίτητη 
προϋπόθεση ότι η εκπομπή γίνεται σε αδεσμοποίητη ζώνη συχνοτήτων 2,4GHz.  
Με το διαδίκτυο: μέσω Ethernetport 2G ή 3G ή 4GModem 
 Η ασύρματη κεντρική μονάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες 
διασφαλίσεις ποιότητας: 

1. Συμφωνία µε όλα τα πρότυπα που αφορούν την τεχνολογία και συχνότητα 
επικοινωνίας που χρησιμοποιείται. Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα Ασφάλειας, 
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EMC και Ραδιοεκπομπών. 

2. Να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 5 έτη, συνοδευόμενη 
από δήλωση του κατασκευαστή. 

Για το λόγο αυτό, κάθε προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα, μέσω 
των οποίων πιστοποιούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ασύρματου ελεγκτή 

1. Επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή καταλόγους που να επαληθεύουν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των ασύρματων κεντρικών ελεγκτών. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντοςότι η τεχνική προσφορά των ασύρματων κεντρικών 
ελεγκτών πληροί όλα τα ελάχιστα απαιτούμενα του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. 
Επιπλέον, θα δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του κατασκευαστή των ασύρματων 
κεντρικών ελεγκτών, καθώς και του επίσημου αντιπρόσωπου του στην ελληνική αγορά 
(εάν υπάρχει). 

3. Έγγραφο δήλωσης του κατασκευαστή της συσκευής του ασύρματου κεντρικού ελεγκτή 
για όλα τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα 
τεχνικά φυλλάδια του (όπου και εάν απαιτείται). 

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη για τους ασύρματους κεντρικούς ελεγκτές. 
 
7.4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
 Μέσω του λογισμικού κεντρικής διαχείρισης, ο διαχειριστής του δικτύου θα μπορεί 
κατ’ ελάχιστο να εκτελέσει τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες : 

1. 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) όσο 
και πληροφοριών του τοπικού κόμβου επικοινωνίας.  

2. Να αποθηκεύει διαφορετικά προγράμματα αυξομείωσης της φωτεινής ροής των 
φωτιστικών σωμάτων. Σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να υπάρχει επίσης, δυνατότητα 
να οριστούν διαφορετικά προφίλ ελέγχου της φωτεινότητας για τα σαββατοκύριακα 
και τις ημέρες της εβδομάδας (σενάρια). 

3. Το σύστημα γενικότερα θα μπορεί να προβαίνει σε έναυση και σβέση των φωτιστικών 
σωμάτων της εγκατάστασης στις διαφορετικές ώρες της ημέρας κατά τη διάρκεια του 
έτους µε βάση το γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος της εγκατάστασης και 
τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. 
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4. Να παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μεμονωμένων φωτιστικών 
αλλά και δυνατότητα ομαδοποίησης τους, ώστε να πραγματοποιείται ομαδικός 
έλεγχος. Η ομαδοποίηση (groups) θα μπορεί να γίνεται και σε ελεγκτές που ανήκουν 
σε διαφορετικούς ελεγκτές τομέα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα ομαδοποίησης των 
σημείων με κοινά χαρακτηριστικά στην περιοχή παρέμβασης.  Επίσης, θα πρέπει να 
μπορεί να δίνει χειροκίνητες εντολές σε επίπεδο οδών και να εμφανίζει το πλήθος των 
φωτιστικών που βρίσκονται συνολικά σε αυτή. 

5. Να εντοπίζονται αστοχίες σημείων φωτισμού και τροφοδοτικών φωτιστικών, π.χ. 
απώλειες ασύρματου κόμβου, ενεργειακά όρια, απώλειες επικοινωνίαςκ.α. 

6. 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. 

7. Να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου και παραγωγής reports (αναφορών) και alarms 
(συναγερμών) ανάλογα µε τα δεδομένα πουλαμβάνει από τους ελεγκτές. 

8. Να υποστηρίζει ειδικό module αποστολής συναγερμών και βλαβών µέσω sms και e-
mail. Επιπλέον, ο διαχειριστής και οι χρήστες, ανάλογα με το ρόλο τους, να μπορούν 
να δημιουργούν ενδεικτικά: νέα reports και alarms ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις 
ανάγκες τους. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να απεικονίζονται τόσο οι ενεργοί, όσο και οι 
εξυπηρετηθέντες συναγερμοί. 

9. Η όποια ενημέρωση του λογισμικού να µην απαιτεί καμία ενέργεια από τον τελικό 
χρήστη. 

10. Να παρέχει δεδομένα σε μορφή πινάκων και γραφημάτων. Να υπάρχει πρόσβαση 
και σε ιστορικά δεδομένα. 

11. Να παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης και γεωγραφικής 
παρουσίασης του εγκατεστημένου στο σύστημα δικτύου ηλεκτροφωτισμού πάνω σε 
αναγνωρισμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο (π.χ. Google-Maps). 

12. Το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης θα είναι τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα και θα παρέχεται σαν cloud-based λύση 

13. Η πρόσβαση στο κεντρικό λογισμικό διαχείρισης γίνεται µέσω οποιουδήποτε 
φυλλοµετρητή (web-browser) 

14. Για τη λειτουργία του κεντρικού λογισμικού δεν πρέπει να απαιτείται η αγορά επιπλέον 
άδειας χρήσης ή κάποιου άλλου λογισμικού και υλικού από την Υπηρεσία εντός του 
διαστήματος εγγύησης καλής λειτουργίας των δέκα (10) ετών. 

 
7.5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 
 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει την λύση του λογισμικού σε μορφή 
Cloud και να διασφαλίζει όλα τα ζητήματα λειτουργίας του. 
Να σημειωθεί ότι κάθε δαπάνη που πιθανόν απαιτηθεί για τη λειτουργία του λογισμικού στη 
διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών, θα αναληφθεί από τον Ανάδοχο. 
Για το σκοπό αυτό θα κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. Τόσο το λογισμικό όσο και οι 
κεντρικοί ελεγκτές θα εγκατασταθούν με ευθύνη του Αναδόχου και θα παραδοθούν σε 
κατάσταση πλήρους λειτουργίας.Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κάθε απαραίτητη εργασία 
όπως π.χ. παραμετροποίηση, αντιστοίχιση της ταυτότητας των ελεγκτών με την ακριβή θέση 
τους, κλπ) 
 
7.6. ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΥΠΟΥ ΝΕΜΑ SOCKET  

 
 Η συσκευή τοποθετείται στον ιστό φωτισμού είτε σε άλλο σημείο της εγκατάστασης 
και φέρει βάση NEMASocketC136.41 7 PIN στην κορυφή της και έναν ενσωματωμένο 
ταχυσύνδεσμο για την εύκολη διασύνδεση των καλωδίων σήματος και τροφοδοσίας του 
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φωτιστικού (ή των φωτιστικών) που ελέγχει. Το αρσενικό μέρος του συνδέσμου είναι 
ενσωματωμένο και το θηλυκό μέρος παρέχεται χωριστά για χρήση κατά τη διάρκεια της 
εγκατάστασης. Οι διαστάσεις της συσκευής είναι περίπου 110x100mm. Η διάταξη θα είναι 
κατάλληλη για έλεγχο φορτίου τουλάχιστον 5Α ήτοι 1,2 kVA. Φέρει προστασία IP66 με 
τοποθετημένο τον ασύρματο ελεγκτή. 

 Η συσκευή τοποθετείται πάνω στον ιστό μέσω ειδικών μεταλλικών ιμάντων 18mm. 
Τροφοδοτείται με καλώδιο πενταπολικό min. 1-1.5mm2 / 17-16 AWG διαμέτρου 6-11mm.  
  
8.  ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ 400mmX400mm & 600mmX600mm 
 

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. 
 

9. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ (PROTECTIVEDUCTS) 
 

      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 
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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 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 
ισοδύναµεςIEC  60794-5  όσον  αφορά την αντοχή σε θλίψη, κρούση, συστροφή, ευελιξία, 
και πίεση.  
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