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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Έργο:  Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου 

 

 

Θέση:    Ιωάννινα 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Υπάρχει κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα που δεν έχει εκτελεστεί σε πλατείες; Εμπόριο, 

φλερτάρισμα, κουτσομπολιά, καυγάδες, ζωγραφική, αποκεφαλισμός, θρησκευτική τελετή και 

στρατιωτική αναθεώρηση. Οι πλατείες της πόλης είναι τόσο βασικές μονάδες του πολιτισμού, 

όσο η εστία. Μπορεί να είναι ελάχιστα ευρύχωρες για να κρατήσουν τα τραπέζια της γωνιακής 

καφετέριας ή αρκετά μεγάλες για να χωρέσουν μια επανάσταση.  

 (Is there any human activity that hasn't been performed in city squares? Commerce, courting, 

gossiping, brawling, painting, beheading, religious ceremony and military review. City squares 

are as basic a unit of civilization as the hearth; they can be barely spacious enoug h to hold the 

tables of the corner cafe, or large enough to stage a revolution) 

                                                                                                                         Michael Web 

 

Ο όρος πλατεία, ετυμολογικά, προέρχεται από την ‘’πλατιά οδό’’. Σημαίνει μια επίπεδη έκταση 

που μπορεί να είναι το κέντρο ενός οικισμού, τόπος εμπορίου και συναντήσεων. Κατά τον 

Michael Webb, πλατεία είναι :  ’’ ο χώρος που βρίσκεται συνήθως στο κέντρο μιας κατοικημένης 

περιοχής, ορίζεται από την ιδιωτική,  ή τη δημόσια, αρχιτεκτονική και έχει για οροφή τον 

ουρανό’’.  

Η πλατεία αποτελεί το κέντρο της πόλης, είναι ο κοινόχρηστος χώρος ενός δομημένου αστικού 

περιβάλλοντος. Είναι χώρος συνάντησης, συνάθροισης και συναναστροφής των πολιτών, χώρος 

αναψυχής και διασκέδασης, τόπος όπου μπορεί να αναπτυχθεί πολιτιστική δραστηριότητα και 

να υπάρξει πολιτική δράση. Είναι ο δημόσιος χώρος που κατ' εξοχήν προάγει τον κοινωνικό 

διάλογο. Αποτελεί, μαζί με τον εμπορικό δρόμο, το κορύφωμα της  αστικής ζωής.  

Ως χώρος πολιτισμικής και κοινωνικής πρόσμιξης οφείλει να είναι έτσι σχεδιασμένη, ώστε να 

ενισχύεται η δημόσια ζωή αισθητικά και λειτουργικά, να καλλιεργείται  και να υλοποιείται η 

κοινωνική επαφή.  

Λόγω της κεντρικότητας της , των διαστάσεών της, των δημόσιων κτιρίων που συνήθως  την 

περιβάλλουν  και στα οποία αναφέρεται, αλλά και λόγω της ιστορικής της δυναμικής, η πλατεία 

αποτελεί τοπόσημο, είναι θεμελιακό στοιχείο της κίνησης και της ζωής της πόλης.  
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Η πλατεία της πόλης των Ιωαννίνων εξυπηρετεί ακριβώς τις ίδιες χωρικές συνθήκες και 

κοινωνικές ανάγκες.  Είναι το κέντρο της πόλης, είναι τόπος των βασικότερων εκδηλώσεων, 

συγκεντρώνει την μεγαλύτερη κίνηση πεζών και οχημάτων, είναι η αφετηρία του υπάρχοντος 

δικτύου πεζόδρομων, αν και το μεγαλύτερο μέρος της αποκόπτεται από αυτό λόγω της 

κυκλοφοριακής φόρτισης της λεωφόρου Δωδώνης. Αναφέρεται στο δημόσιο κτίριο της 

Περιφέρειας, έστω και προβληματικά, ενώ στις δύο παρυφές της υπάρχουν δύο ακόμη δημόσια 

κτίρια, το Δικαστικό Μέγαρο και η Λέσχη Αξιωματικών.  

Βασικό στοιχείο της πλατείας αποτελεί και το σχεδιασμένο από τον Άρη Κωνσταντινίδη, 

καφενείο-εστιατόριο της Όασης, το οποίο πρόσφατα αποκαταστάθηκε κι επαναλειτουργεί και 

το οποίο είχε σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως αναπόσπαστο στοιχείο της πλατείας ως χώρου , 

αλλά και ως έννοιας. 

Τέλος, βασική ιδιαιτερότητα της πλατείας είναι ο υπόγειος χώρος στάθμευσης, ο οποίος 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι του υπεδάφους της και η ύπαρξή του έχει τρεις βασικές 

επιπτώσεις. Τον περιορισμό χώρου και είδους φύτευσης της πλατείας, την απόσπαση μιας 

ικανής έκτασης για τη χάραξη ενός νέου δρόμου-εισόδου στον χώρο στάθμευσης και την 

διακοπή της εύκολης επικοινωνίας της πλατείας με το Πάρκο Κ. Μπέγκα.   

Η ύπαρξη βασικών χωρικών δυσλειτουργιών, η ανύπαρκτη σύνδεση της πλατείας με τον 

περιβάλλοντα χώρο, η προβληματική εφαρμογή διαφόρων αρχιτεκτονικών επιλογών όπως, ο 

φωτισμός, τα υλικά κι ο αστικός εξοπλισμός, η απουσία εφαρμογής αρχιτεκτονικών αξιών όπως 

η κλίμακα, η αισθητική συνέχεια και η οικειοποίηση της χωρικής αντίληψης, οδηγούν στην  

ανάγκη εφαρμογής ενός νέου σχεδιασμού, σε εννοιολογικό και πρακτικό επίπεδο.   

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Το πεδίο της παρέμβασης. 

Η μελέτη μας, ως πεδίο παρέμβασης θεωρεί τον χώρο που περικλείεται: βορειοδυτικά από το 

κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου, βορειοανατολικά από το χώρο του αναψυκτηρίου Όασις και 

νότια – νοτιοανατολικά από το υψομετρικό χάσμα που δημιουργεί η βύθιση της οδού 

Πυρσινέλλα. Περιλαμβάνει το ‘’ευρύ’’ πεζοδρόμιο μπροστά από την Περιφέρεια  και το 

οδόστρωμα της λεωφόρου Δωδώνης. Το Δικαστικό Μέγαρο  βρίσκεται μετά την οδό Πυρσινέλλα 

και επηρεάζει το χώρο μόνο οπτικά με τον όγκο του.  Όπως ακριβώς εγκρίθηκε από την κριτική 

επιτροπή του Διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που διενήργησε ο Δήμος.  

Θα ήταν άστοχο  η παρέμβαση να αφορά μόνο στο χώρο δίπλα στη λεωφόρο. Η λειτουργική 

σύνδεση της πλατείας με το κτίριο της Περιφέρειας, που η διακήρυξη του διαγωνισμού επιζητά, 

θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε χωρική σύνδεση.  Είναι δομικό στοιχείο της οντότητας της 

πλατείας η  άμεση συσχέτιση και αναφορά της, στο κτίριο της Περιφέρειας που την καθορίζει 

και την χαρακτηρίζει στο βορειοδυτικό άκρο της. Επίσης, θα είναι ευεργετικό για το δημόσιο 

κτίριο της Περιφέρειας να ανοιχτεί προς το χώρο της πλατείας, όπως ο μνημειακός χαρακτήρας 

του το απαιτεί, χωρίς να ασφυκτιά η έξοδός του στο   διευρυμένο, αυτή τη στιγμή, πεζοδρόμιο 

έμπροσθέν  του.  

Η χωρική αυτή σύνδεση θα συνδέσει το σύνολο χώρο της πλατείας και με το δίκτυο πεζοδρόμων 

του εμπορικού κέντρου, που τώρα σταματά ακριβώς στο κτίριο της Περιφέρειας. 
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Περιγραφή του χώρου 

Ο χώρος της πλατείας Πύρρου, έτσι όπως τον ορίζουμε πιο πάνω και στον οποίο καλούμαστε να 

παρέμβουμε, παρουσιάζει έντονη διαρροή προς όλες τις πλευρές του, πλην της βορειοδυτικής, 

η οποία ορίζεται απόλυτα από το κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Έντονο – απόλυτο αλλά όχι περίκλειστο είναι και το Ν - ΝΑ άκρο της πλατείας, όπου 

παρουσιάζεται απότομη πτώση του υψομέτρου, με τη βύθιση της οδού Πυρσινέλλα και την 

αποκοπή της πλατείας από το πάρκο Κ. Μπέγκα, με το οποίο καλούμαστε να αποκαταστήσουμε 

καλύτερη σύνδεση.   Η πλατεία σε αυτήν την πλευρά ανοίγεται προς τη θέα.  

Βορειοανατολικά εκτείνεται ο χώρος της Όασης, με το κτίριο, καφενείο - εστιατόριο του Άρη 

Κωνσταντινίδη,  ο οποίος μάλλον καλεί σε συνέχεια παρά ορίζει – περικλείει και τερματίζει το 

χώρο της πλατείας.  

Στη Νότια πλευρά του οικοπέδου,  το Δικαστικό μέγαρο, βρίσκεται μετά την οδό Πυρσινέλλα,  

έξω από την πλατεία και την ορίζει μόνο οπτικά με τον όγκο του.  

Ο χώρος διασχίζεται από τη λεωφόρο Δωδώνης ( Κων/νου Ελευθερίου). 

 

Προβλήματα 

1. Η πλατεία, σήμερα, παρουσιάζεται χωρισμένη σε τέσσερα τμήματα:  

α) Στο ‘’ευρύ’’ πεζοδρόμιο μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας.  

β) Στο χώρο που καταλαμβάνει η διερχόμενη λεωφόρος με την έντονη κίνηση οχημάτων και 

πεζών, τον  χώρο στάθμευσης κρατικών οχημάτων προς την πλευρά της Περιφέρειας και τις δύο  

λωρίδες στάθμευσης, μία  ανά κατεύθυνση. Η λειτουργία αυτή   ενεργεί έντονα διαχωριστικά.  

γ) Στον τριγωνικό χώρο που ορίζεται μεταξύ της λεωφόρου, των σιντριβανιών και των 

φυτεύσεων και λειτουργεί σήμερα ως ο κύριος ελεύθερος χώρος της πλατείας και  

δ) Στον ‘’υπόλοιπο’’ χώρο. Τον ‘’κρυμμένο’’ πίσω από τις φυτεύσεις και τις απολήξεις των 

κλιμακοστασίων του υπόγειου χώρου στάθμευσης,  που σήμερα λειτουργεί ως άλσος και 

παρουσιάζει σημάδια εγκατάλειψης. 

Ο χωρισμός αυτός  σημαίνεται εντονότατα, από τα σημερινά στοιχεία της πλατείας:  

Η δενδροστοιχία μπροστά στην Περιφέρεια, ο φωτισμός της λεωφόρου που παραπέμπει σε 

αυτοκινητόδρομο και την διαφοροποιεί σημειολογικά από την λειτουργία της πλα τείας, η 

φύτευση της νησίδας που την καθιστά απροσπέλαστη σε κάθε άλλο σημείο της πλην των 

διαβάσεων και η συστοιχία των φωτιστικών εκατέρωθεν της κίνησης των οχημάτων και 

αποκλειστικά στα όρια του ελεύθερου τριγωνικού χώρου της πλατείας σε συνδυασμό με τη ν 

σχεδόν απουσία φωτισμού στο υπόλοιπο του χώρου, επιβεβαιώνουν τον λειτουργικό 

διαχωρισμό. 

2. Οι απολήξεις των κλιμακοστασίων: 

Είναι ογκώδεις αν και κατασκευάστηκαν γυάλινες. Αναιρούν το ενιαίο του χώρου και 

αποκλείουν την πλατεία από τη θέα προς τη λίμνη  και τις οροσειρές στα νοτιοανατολικά. Η 
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φύτευση γύρω από αυτές, που προφανώς έγινε για να διασκεδάσει το μέγεθός τους, εντείνει το 

πρόβλημα. Η είσοδος δε σε αυτές  γίνεται με τρόπο που τις καθιστά ‘’κρυφές’’.  

3. Η φύτευση και τα σιντριβάνια: 

Η φύτευση και τα σιντριβάνια είναι χωροθετημένα άστοχα. Αφαιρούν χώρο από τη βασική και 

κύρια λειτουργία της πλατείας δημιουργώντας, στην καλύτερη περίπτωση, ένα αλσύλλιο στη 

νότια πλευρά του χώρου, προς το Δικαστικό Μέγαρο και στη χειρότερη, γυρίζοντας την πλάτη 

της πλατείας προς το κτίριο της Όασης αποκλείουν  την είσοδό της από τον χώρο στον οποίο 

σχεδιαστικά και λειτουργικά αναφέρεται. Δίνει δε, η φύτευση, την εντύπωση πως στόχο έχει να 

κρύψει ατέλειες και όχι να δημιουργήσει χώρο προς χρήση.  

4. Η πίσω πλατεία: 

Το  Νοτιοανατολικό  άκρο της πλατείας παρουσιάζει σημάδια εγκατάλειψης και έχει  μετατραπεί  

σε ‘’πίσω χώρο’’ . 

5. Η σχέση με την Όαση: 

Τα σκάμματα- χωρίσματα κατά μήκος του ορίου της πλατείας με το χώρο της Όασης, 

λειτουργούν διαχωριστικά ως προς τους δύο χώρους ενώ φαντάζει αυτονόητη  η λειτουργική 

ένωση και συνέχεια τους. Ο χώρος της πλατείας και ο εξωτερικός χώρος της Όασης ως αδιάκοπη 

συνέχεια. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Η πρότασή μας θέτει τους παρακάτω στόχους: 

Α. Αποκατάσταση της ενότητας του χώρου  της Πλατείας συμπεριλαμβανομένου του χώρου που 

καταλαμβάνει η λεωφόρος και απόδοση του ενοποιημένου χώρου στην κύρια λειτουργία του, 

αυτή της ‘’πλατείας’’.  Αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα προς επίλυση.  

Β. Ενίσχυση των ορίων του χώρου και σχεδιασμό της πλατείας, κατά το δυνατόν, περίκλειστης, 

εσωτερικής και κατά συνέπεια, οικείας και φιλικής, παρά την δυσκολία του εγχειρήματος λόγω 

της διαρρέουσας  φύσης του οικοπέδου από την απουσία κτιρίων στα όριά του.  

Γ. Συσχετισμό της πλατείας με τον παρακείμενο χώρο της Όασης  

Δ. Σύνδεση της πλατείας με το πάρκο Κ. Μπέγκα. 

Ε.  Σχεδιασμό  της πλατείας, με οικοδομική ικανή να αντιμετωπίζει τις δύσκολες καιρικές 

συνθήκες  και αστικό εξοπλισμό που  να αντέχει σε βάναυση χρήση.  

ΣΤ. Πέρα από τα ζητούμενα που τέθηκαν από τον Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και μετά από εντολή 

της Δημοτικής Αρχής τον σχεδιασμό νέου κλιμακοστασίου σύνδεσης της πλατείας με την 

συμβολή  των οδών Θεοδωρίδη, Τσιρογιάννη και Μπιζανίου      στο νοτιοανατολικό άκρο της  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. Προκειμένου να ενοποιήσουμε το χώρο παρέμβασης: 

1. Ενιαία πλακόστρωση:  Το σύνολο του χώρου, όπως τον ορίσαμε παραπάνω, δηλαδή ο χώρος 

μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας, ο χώρος μετά τη λεωφόρο αλλά και ολόκληρο το τμήμα 

της λεωφόρου Δωδώνης, πλακοστρώνεται με κυβόλιθο  γκρι  χρώματος, τοπικής προέλευσης, 

διαστάσεων 15x15x8 εκ. κατ’ ελάχιστο πάχος, με προδιαγραφές αντοχής και τελικού πάχους που 

θα προσδιορίσει η στατική μελέτη οδοστρωσίας για τα επιθυμητά φορτία και τους 

κυκλοφοριακούς φόρτους της λεωφόρου Δωδώνης.  Η  πλακόστρωση θα λειτουργήσει ως ενιαίο 

χαλί που θα καταλαμβάνει τον χώρο χωρίς να δημιουργεί χαράξεις .  

  2. Ανύψωση της στάθμης του δρόμου: Το μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου μπροστά από 

κτίριο της Περιφέρειας ανυψώνεται και πλησιάζει στη στάθμη της υπόλοιπης πλατείας, ώστε να 

γίνεται αισθητό στους οδηγούς ότι βρίσκονται εντός της και όχι πως κυκλοφορούν σε μια 

λεωφόρο βαριάς κυκλοφορίας. Το κράσπεδο θα κατασκευαστεί με το μικρότερο επιτρεπτό ύψος 

που επιτρέπει η σχετική νομοθεσία, αυτό των 7 εκ.  

 3. Τροποποίηση νησίδας και κρασπέδων : Η νησίδα κυκλοφορίας, όπως και τα κράσπεδα  

των πεζοδρομίων, διατηρείται, για την απρόσκοπτη κι ασφαλή χρήση της λεωφόρου από τους 

πεζούς-χρήστες της πλατείας αλλά κατασκευάζεται με το μικρότερο επιτρεπτό ύψος που 

επιτρέπει η σχετική νομοθεσία αυτό των 7 εκ..  Αφαιρούνται οι υπάρχοντες θάμνοι και 

επιστρώνεται, η νησίδα,  με το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται στην υπόλοιπη έκταση.  

 Οι παραπάνω τρεις παρεμβάσεις αποτελούν τα μέσα με τα οποία προσπαθούμε να αμβλύνουμε  

τη  λειτουργία της λεωφόρου ως διαχωριστικό στοιχείο και να την μετατρέψουμε τοπικά σε 

μέρος του ενιαίου χώρου της πλατείας. 

 4. Αφαίρεση δέντρων: Από την δεντροστοιχία μπροστά από το δημόσιο κτίριο, 

αφαιρούνται δύο δέντρα, που βρίσκονται μπροστά από την είσοδό του  και αποτελούν χωρικό 

και οπτικό εμπόδιο στην ενοποίηση του χώρου και το ‘’άνοιγμα’’ του κτιρίου προς το χώρο της 

πλατείας.  

 5. Απαγόρευση στάθμευσης: Απαγορεύουμε τη στάση και τη στάθμευση και στις δύο 

πλευρές της λεωφόρου  και καταργούμε τις  υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης για κυβερνητικά 

αυτοκίνητα. Για την αποφυγή δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών για ‘’διπλοπαρκάρισμα’’ 

μειώνουμε το πλάτος του οδοστρώματος και των δύο κατευθύνσεων στα 6,50 μ., το ακριβώς 

απαραίτητο από τη σχετική νομοθεσία για διπλή  κυκλοφορία ανά κατεύθυνση. 

 7. Φωτισμός:    Τοποθετούμε τα φωτιστικά στοιχεία σε εξ, 18μετρους, πυλώνες οι οποίοι 

αναφέρονται στο σύνολο του χώρου της πλατείας. Δεν διαχωρίζεται ο δρόμος από τον υπόλοιπο 

χώρο με χρήση ειδικών φωτιστικών εκατέρωθέν του, αλλά ούτε και υποφωτίζεται, κάτω των 

απαιτούμενων ορίων των φωτιστικών εντάσεων, η λειτουργία του. Ο χώρος αντιμετωπίζεται ως 

ενιαίος και φωτίζεται σε ολόκληρη την έκτασή του ώστε να μην σχηματίζονται ‘’νεκρές’’, 

αφώτιστες περιοχές. Χρησιμοποιούνται τα ίδια ιστία και στο τμήμα που καταλαμβάνει η 

λεωφόρος γιατί είναι σημαντικό, θεωρούμε, να αναιρεθεί η εικόνα αυτοκινητόδρομου που 

εκπέμπει αυτή σήμερα και να αποκτήσει τα ίδια φωτιστικά ποιοτικά  χαρακτηριστικά η πλατεία 

σε ολόκληρη την έκτασή της  . Για τον ίδιο σκοπό,   στο επίπεδο του δαπέδου προτείνουμε, έναν 

επιδαπέδιο φωτιστικό κάναβο από αντιθαμβωτικά φωτιστικά, ώστε να  ενισχυθεί η αίσθηση του 

ενιαίου του χώρου κατά τις βραδινές ώρες.  
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 8. Απολήξεις κλιμακοστασίων: Οι απολήξεις των κλιμακοστασίων του υπόγειου χώρο υ 

στάθμευσης εντάσσονται στο χώρο της πλατείας και δεν αποκρύβονται. Μειώνεται το ύψος τους 

και αφήνονται να προεξέχουν μόνο οι απολήξεις των ανελκυστήρων.  Η πλακόστρωση της 

πλατείας εισέρχεται στο εσωτερικό τους και χάρη στα  διάφανα υαλοστάσια που ορίζουν το 

χώρο τους, αυτός γίνεται μέρος της πλατείας. Η σύμμεικτη μπετονένια κατασκευή που τα 

στεγάζει, ανοίγεται πέραν του σημερινού ορίου τους, δημιουργώντας έναν ημιυπαίθριο χώρο 

μπροστά από κάθε είσοδο, καθιστώντας τις εισόδους αυτές ευκρινώς σημαινόμενες   και 

λειτουργικές. Οι απολήξεις των κλιμακοστασίων γίνονται απόλυτα διαφανείς και σχεδόν 

εξαφανίζονται. Παύουν πια να λειτουργούν ως διαχωριστικά όρια. Αφήνουν το χώρο και το μάτι 

του χρήστη να περάσει δια μέσω τους, ως να μην υπάρχουν .  

             9. Διώροφη μεταλλική στοά. Στο νοτιοανατολικό άκρο του οικοπέδου σχεδιάζουμε 

διώροφη μεταλλική στοά. Καταλαμβάνει το χώρο του σημερινού μεταλλικού στεγάστρου - 

εισόδου του υπόγειου χώρου στάθμευσης και στην κάτω στάθμη της διατηρεί την ίδια 

λειτουργία. Ο όροφός της στήνεται συνεπίπεδα με το δάπεδο της πλατείας επεκτείνοντας το 

χώρο της κατά το πλάτος της στοάς. Δημιουργείται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένας τερματικός 

χώρος – κτίριο, το οποίο προσδίδει λειτουργία στο απώτατο όριο του οικοπέδου. Εκεί 

σχεδιάζεται επίμηκες ξύλινο καθιστικό, καθ’ όλο το μήκος της στοάς, υπό την σκιά του 

στεγάστρου και με θέα τόσο προς ολόκληρο το εσωτερικό της πλατείας όσο και προς την θέα 

στα νοτιοανατολικά. Ο χώρος αυτός γίνεται το βασικό καθιστικό της πλατείας. Μπορεί δε να 

χρησιμοποιηθεί ως χώρος που θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις ή ως φόντο μιας λυόμενης 

εξέδρας πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Δια μέσω αυτής  της στοάς περνά κανείς στη μεταλλική γέφυρα και κινείται προς το πάρκο Κ. 

Μπέγκα.   

Ο πρώην ‘’πίσω χώρος’’ μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή.  

Η διώροφη αυτή στοά λειτουργεί και υπέρ του δεύτερου στόχου στον οποίο στοχεύει η μελέτη 

μας και αμέσως παρακάτω θα περιγράψουμε. 

Β. Προς ενίσχυση των ορίων του χώρου: 

              1. Η διώροφη μεταλλική στοά ως όριο.  Η τοποθέτηση της στοάς στο όριο της πλατείας 

ορίζει το τέρμα  της ευκρινώς. Η στέγη της στοάς, κλίνει προς το εσωτερικό της πλατείας για να 

εντείνει το αίσθημα εσωτερικότητας που προσπαθούμε να προσδώσουμε στο χώρο.  Στην 

περιοχή της μεταλλικής γέφυρας  αφαιρείται ένα υποστύλωμα από τη μεταλλική κολονάδα, για 

να τονιστεί ο άξονας της κίνησης προς αυτή και να σημανθεί η είσοδός της.  Ο χώρος παύει να 

διαρρέει προς τη θέα. Η θέα καδράρεται δια μέσω της νέας αραχνοΰφαντης κατασκευής.  

              2. Φύτευση. Στο νότιο άκρο της πλατείας, στο χώρο που πλησιάζει προς το Δικαστικό 

Μέγαρο, δημιουργούμε   ζώνη φύτευσης σε ολόκληρη την πλευρά μετά την νότια απόληξη του 

κλιμακοστασίου του υπόγειου χώρου στάθμευσης, που θα οριοθετήσει την πλατεία ως προς την 

πλευρά αυτή. Στην απέναντι πλευρά, σε αυτήν της Όασης, τον ίδιο ρόλο παίζει η σημερινή 

φύτευση του υπαίθριου χώρου του αναψυκτηρίου. Τη φύτευση αυτή την επεκτείνουμε 

ελαφρώς και μέσα στο χώρο της πλατείας αφού θέλουμε η φύτευση εδώ  εκτός από οπτικό όριο 

του χώρου  της πλατείας να λειτουργήσει και ως ενοποιητικό στοιχείο. Ως στοιχείο ώσμωσης 

των δύο χώρων. 
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 Γ. Συσχετισμός της πλατείας με το χώρο της Όασης  

Ο υπαίθριος χώρος της Όασης  μπορεί  και πρέπει να λειτουργήσει σε συνέχεια και άμεση σχέση 

με την πλατεία, ως ο χώρος αναψυχής της. Άλλωστε αυτός ακριβώς είναι ο χαρακτήρας της 

λειτουργίας της. 

1. Απομάκρυνση του σιντριβανιού. Καταργούμε στην πρότασή μας  το  σιντριβάνι  που βρίσκεται  

στο βορειοανατολικό άκρο της πλατείας, μπροστά ακριβώς στην είσοδο του κτιρίου της Όασης 

αναιρώντας τη λειτουργία της.  Αποκαθιστούμε τη σχέση του αναψυκτηρίου με την πλατεία και 

προκειμένου να τονίσουμε τη σημασία  του, επεκτείνουμε τη χαρακτηριστική πλακόστρωσή της 

εισόδου του αξονικά αρκετά μέτρα μέσα στην ενιαία πλακόστρωση του κυβόλιθου.   Είναι το 

μοναδικό σημείο της πρότασής μας όπου η πλακόστρωση διαφοροποιείται από αυτή του 

κυβόλιθου. 

2. Απομάκρυνση των παρτεριών μπροστά στο χώρο της Όασης. Καταργούμε τα υπάρχοντα 

παρτέρια διαχωρισμού του χώρου και τα αντικαθιστούμε με ράμπα μικρής κλίσης, με 

πλακόστρωση κυβόλιθου μέχρι αυτή να συναντήσει την πλακόστρωση του υπαίθριου χώρου της 

Όασης.  Στο χώρο της ράμπας αυτής φυτεύουμε δένδρα παρόμοια με αυτά της Όασης  ώστε οι 

χώροι να αλληλοπεριχωρηθούν χωρίς όμως να εμποδίζεται η απρόσκοπτη κίνηση των πεζών.  

 

Δ. Σύνδεση της πλατείας με το πάρκο Κ. Μπέγκα. 

Η υπάρχουσα γέφυρα που συνδέει την πλατεία με το πάρκο Κ. Μπέγκα, κατασκευαστικά και 

λειτουργικά συσχετίζεται με τη νέα διώροφη μεταλλική στοά της πλατείας. Δια μέσω αυτής, της 

στοάς,  μπορεί κανείς να μεταβεί προς τη γέφυρα και το παρακείμενο πάρκο.  

  Στη μεταλλική στοά και στο σημείο όπου αυτή  διαπερνάται από τη γέφυρα, αφαιρείται ένα 

υποστύλωμα ανά παρειά από την κολονάδα της, ώστε να ‘’δημιουργηθεί’’  είσοδος και  να 

σημανθεί η πορεία προς τη γέφυρα. 

 

Απέναντι, στο πάρκο Μπέγκα, και στο σημείο όπου καταλήγει η υπάρχουσα  μεταλλική γέφυρα 

ανακατασκευάζεται η κάθοδος προς το πάρκο.  

Σύστημα τεσσάρων μπετονένιων τοιχίων λειτουργεί ως βάθρο στήριξης της γέφυρας, ως 

φρεάτιο νέου ανελκυστήρα κατάλληλου για χρήση από άτομα ΑΜΕΑ και ως φορέας στήριξης 

της νέας κλίμακας καθόδου προς το πάρκο. 

Η μεταλλική γέφυρα προεκτείνεται για 7.35 μέτρα πέραν του σημερινού νότιου ορίου της μέσα 

στο χώρο του πάρκου, για να τονιστεί εμφατικά πως το μέγεθός της απαιτεί την ύπαρξη 

σημαντικού τερματικού στόχου, που σήμερα απουσιάζει και  τον οποίο ψάχνει , συμβολικά με 

την προώθησή της, να βρει. 

Μετά το σύμπλεγμα των μπετονένιων τοιχίων σχηματίζεται χώρος παρατήρησης και καθιστικού, 

ψηλά πάνω από τη στάθμη του πάρκου, μέσα στα δυλώματα των υπαρχόντων πεύκων. 
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Στη βάση της νέας κατασκευής και στο υψόμετρο όπου καταλήγει η νέα κλίμακα και ο νέος 

ανελκυστήρας, θα κατασκευαστεί λιθόστρωτο πλάτωμα με λίθινα καθιστικά. Τα υλικά 

κατασκευής του είναι τα ίδια με αυτά της πλατείας ώστε να τονίζεται  ο συσχετισμός των χώρων. 

Οι νέες λιθοδομές διαμόρφωσης του πλατώματος θα προσομοιάζουν, ως προς το υλικό και την 

τεχνοτροπία, με τις καλοφτιαγνένες υπάρχουσες του πάρκου.  

Το υπάρχον σύστημα κλιμάκων καθόδου προς τα χαμηλότερα  υψόμετρα του πάρκου 

παραμένουν ως έχουν. 

 

 Ε. Η οικοδομική της λύσης.  Ο αστικός εξοπλισμός της πλατείας.  

Γνώμονας για την επιλογή των υλικών και της οικοδομικής της λύσης μας ήταν: α) Η αισθητική 

τελείωση της πρότασής μας β) η αντοχή των προτεινόμενων υλικών και των κατασκευών στις 

αντίξοες καιρικές συνθήκες  με τις ακραίες θερμοκρασιακές διαφοροποιήσεις που ισχύουν στην 

πόλη των Ιωαννίνων και γ) η δυνατότητα των υλικών και των κατασκευών να αντέχουν σε βίαιη 

- βανδαλιστική χρήση.  

Ο αστικός εξοπλισμός που προτείνεται, είναι σχεδιασμένος μαζί με τη λύση , μέρος αυτής, και 

δεν έρχεται ένθετος ως επιλεγμένα τεμάχια από κάποιον κατάλογο, πλην των φωτιστικών.  

1. Η πλακόστρωση. Η πλακόστρωση, για λόγους συνθετικούς που ήδη αναφέρθηκαν, 

αλλά και προκειμένου αυτή να είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, επιλέχτηκε να είναι 

πλακόστρωση γκρι  χρώματος, τοπικής προέλευσης, διαστάσεων 15x15x8 εκ. κατ’ ελάχιστο 

πάχος, με προδιαγραφές αντοχής και τελικού πάχους που θα προσδιορίσει η στατική μελέτη 

οδοστρωσίας για τα επιθυμητά φορτία και τους κυκλοφοριακούς φόρτους της λεωφόρου 

Δωδώνης. Η στατική μελέτη θα ορίσει και τη σύνθεση του υποστρώματος. Οι αρμοί της θα 

αρμολογηθούν.  

2. Η διώροφη στοά. Σχεδιάστηκε μεταλλική, από ορθογωνικής διατομής στοιχεία και σε 

κάναβο 3,60x 4,20 μ. Το δάπεδό της θα κατασκευαστεί από ξυλεία τύπου masaratumba, 

διατομής 140x20 χιλ. Η οροφή της θα επικαλυφθεί από ειδικά τεμάχια στραντζαρισμένης 

λαμαρίνας τύπου COR-TEN. Στο επίπεδο εισόδου του πάρκινγκ, θα υπάρξει μέριμνα προστασίας 

της ράμπας εισόδου του με την ανάρτηση εσωτερικά  των υποστυλωμάτων, ειδικού μεταλλικού 

πλέγματος τύπου κουρτίνας, που θα οριστεί ακριβώς στη φάση της Μελέτης Εφαρμογής. Οι 

τελικές διατομές του μεταλλικού σκελετού θα οριστούν από τη στατική μελέτη η οποία θα 

πρέπει: να σεβαστεί απολύτως την αρχιτεκτονική σύνθεση, να εκπονηθεί σε απόλυτη 

συνεργασία με τους μελετητές αρχιτέκτονες και να τύχει της έγκρισής της από την ομάδα των 

μελετητών  αρχιτεκτόνων.  

3.Οι απολήξεις των κλιμακοστασίων. Προκειμένου οι κατασκευές αυτές να είναι 

ελαφριές και να μην επιβαρύνουν την πλάκα οροφής του πάρκινγκ, σχεδιάστηκαν σύμμεικτες 

(μεταλλικές με επικαλύψεις μπετονένιες).  Οι μπετονένιες επιφάνειες θα μείνουν εμφανείς. Θα 

επαλειφτούν  με άχρωμο, ματ, βερνίκι εμποτισμού και  βερνίκι αντιγκράφιτι. Ο εσωτερικός τους 

χώρος θα περικλειστεί με διάφανα κρύσταλλα, η πόρτα τους θα είναι γυάλινη, τύπου securit, 

και το ασανσέρ θα επενδυθεί με φύλλα λαμαρίνας τύπου COR-TEN, τόσο στο εσωτερικό τμήμα 

του όσο και στο τμήμα που προεξέχει της οροφής. Ο Η/Μ εξοπλισμός των υπαρχόντων 

απολήξεων θα επανατοποθετηθεί για να επαναλειτουργήσει, στη νέα κατασκευή 

συνεργαζομένων των Η/Μ μηχανικών και της ομάδας των αρχιτεκτόνων μηχανικών.  
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Θα πρέπει να επισημανθεί εδώ εμφατικά πως η αγκύρωση της μεταλλικής κατασκευής στην 

πλάκα οροφής του πάρκινγκ θα χρειαστεί να διατρήσει την υγρομόνωσή της. Τόσο εκεί, όσο και 

οπουδήποτε αλλού, όπως στην αγκύρωση των ιστίων του φωτισμού, χρειαστεί να πειραχτεί η 

υγρομόνωση του υφιστάμενου κτιρίου, η υγρομόνωση θα πρέπει να αποκατασταθεί.  

4.Το ξύλινο καθιστικό της μεταλλικής στοάς. Θα κατασκευαστεί ως σύνθετη διατομή, 

από επτά τεμάχια ντόπιου πεύκου, διαστάσεων διατομής 10x30 εκ, σε απόσταση 2 εκ μεταξύ 

τους και στηριγμένα σε ειδικές βάσεις , τμήματα της συνολικής μεταλλικής στοάς και σε 

απόσταση 10 εκ από το ξύλινο δάπεδο. Ως πλάτη τους, θα κατασκευαστεί  προστατευτικό 

κιγκλίδωμα . 

5. Το μαρμάρινο καθιστικό – βάθρο  στο νότιο άκρο της πλατείας.  Θα κατασκευαστεί  

από μάρμαρο Ιωαννίνων, από τεμάχια όγκου, διαστάσεων 100x140x50 εκ πάνω σε μπετονένια 

βάση. Οι διαστάσεις του βάθρου θα είναι 4.20x 22.00 μέτρα και θα υπάρχει η δυνατότητα να 

καθίσει κανείς τόσο στην περίμετρό του όσο και πάνω σε αυτό.  Δημιουργεί κατά τη σύνθεσή 

του εσοχές-καθιστικά και από συγκεκριμένες τομές του φύονται δέντρα.  

6. Μαρμάρινοι πάγκοι  και  μαρμάρινα ατομικά καθίσματα.  Με την  ίδια κατασκευαστική 

λογική θα κατασκευαστούν στην περίμετρο του χώρου της πλατείας και στις θέσεις που 

περιγράφονται στα σχέδια, πάγκοι μαρμάρινοι πλάτους 0,60 μέτρων και διαφορετικών μηκών, 

ανάλογα με τη θέση που τα φιλοξενεί.  Γύρω από τους πάγκους αυτούς και από το μαρμάρινο 

βάθρο της προηγούμενης παραγράφου θα διασπαρθούν ατομικά  μαρμάρινα καθίσματα 

διαστάσεων 50x50 εκ και ύψους,  δύο τύπων,  45 και70 εκ., σε συστάδες.  

7. Επίμηκες μπετονένιο καθιστικό. Στο νότιο όριο της πλατείας  και από το τέλος σχεδόν 

της μεταλλικής στοάς έως τη γωνία της πλατείας με τη λεωφόρο Δωδώνης θα κατασκευαστεί 

μπετονένιο επίμηκες καθιστικό, εν μέρει με μπετονένια πλάτη και εν μέρει χωρίς, που θα 

σχηματίσει ένα ‘’τελείωμα’’ του χώρου και θα δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον καθιστικό σε 

συνέχεια αυτού της μεταλλικής στοάς και σε διάλογο με το μεγάλο μαρμάρινο καθιστικό στη 

νότια πλευρά της Πλατείας.  

8. Τα φωτιστικά.  Η πρότασή μας θέτει ως στόχο της φωτιστικής μελέτης να κυριαρχεί 

στην πλατεία ο φωτισμός και όχι τα φωτιστικά σώματα που θα επιλεγούν. Θα θέλαμε, αν είναι 

δυνατόν, αυτά να είναι ‘’αόρατα ‘’ και οι ιστοί στους οποίους αναρτώνται να είναι οι ελάχιστοι 

δυνατοί.        

 Για το λόγο αυτό οι φωτιστικοί ιστοί  που έχουν επιλεγεί είναι  μόνο εξ στον αριθμό, 18 μέτρων 

ύψους και τοποθετούνται σε δύο άξονες που συγκλίνουν προς το κτίριο της Περιφέρειας για να 

έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν φωτιστικά ολόκληρο το χώρο της πλατείας. Τα φωτιστικά 

σώματα που θα αναρτηθούν σε αυτούς θα είναι   διαφορετικών τύπων και χαρακτηριστικών, 

ώστε ο φωτισμός να διαφοροποιείται ανάλογα με τις φωτιστικές ανάγκες κάθε υποπεριοχής της 

μελέτης και να μας δίνεται η δυνατότητα φωτιστικών σεναρίων, μεγαλύτερης ή μικρότερης 

έντασης, ανάλογα με την σημασία της ημέρας, γιορτινή ή καθημερινή αλλά  και ανάλογα με την 

ώρα της κάθε μέρας, βράδυ ή αργά το βράδυ. Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο η ανάδειξη των 

σχεδιαστικών ιδιαιτεροτήτων του κάθε τμήματος της πλατείας, σύμφωνα με την ποσότητα αλλά 

και την ποιότητα φωτός που επιλέγεται κάθε φορά να αποδοθεί στο καθένα.  



11  

Οι συστάδες των δέντρων θα φωτιστούν ξεχωριστά. Κάθε δέντρο θα φωτιστεί από το δάπεδο με 

τη χρήση ειδικών προβολέων που θα δημιουργούν την αίσθηση μικροκλίμακας στην περιοχή 

των δενδροφυτεύσεων.  

Επίσης ξεχωριστά θα φωτιστεί η μεταλλική στοά για να αναδειχτεί η ιδιαιτερότητά της.  

Το νέο κλιμακοστάσιο θα φωτιστεί με φωτιστικά στη βάση κάθε σκαλοπατιού  προκειμένου να 

αναδειχτεί σε κυρίαρχο τμήμα της πλατείας και του κέντρου γενικότερα και να αναιρεθεί ο 

χαρακτήρα του παραμελημένου χώρου που έχει αυτή τη στιγμή λόγω της θέσης του.  

Τα επιδαπέδια φωτιστικά είναι αντιθαμβωτικής τεχνολογίας και τοποθετούνται σε κάναβο   

8.00x8.00 μ. 

9. Η φύτευση. Η φύτευση, με βάση τις συνθετικές αρχές και τους στόχους της 

αρχιτεκτονικής μας λύσης,  είναι σαφώς και αυστηρά ορισμένη σε δύο ζώνες στα όρια της 

πλατείας. Μία στη νότια περιοχή της, προς το Δικαστικό Μέγαρο και μία  στο όριο της με την 

Όαση εκατέρωθεν του αναψυκτηρίου. Στην περιοχή νότια του κτιρίου της Όασης, προκειμένου 

ο χώρος να παραλάβει τη νέα φύτευση δημιουργούμε μικρό ανάχωμα. Ο χώρος αυτός 

επιλέχτηκε να φυτευτεί για να συνδεθεί η πλατεία, οπτικά και να φανεί σε συνέχεια  με το 

χαμηλότερο, φυτεμένο με πεύκα, διάζωμα της Όασης στο ανατολικό της άκρο.  

Από τα δέντρα που υπάρχουν σήμερα στην πλευρά της πλατείας προς το Δικαστικό μέγαρο θα 

επαναχρησιμοποιηθούν μόνο τα φυλλοβόλα πλην των μουριών. Από την πλευρά της Περιφέρεια 

θα μείνουν όπως είναι σήμερα, πλην δύο δέντρων, όπως προαναφέραμε, αυτών που κρύβουν 

την είσοδο του κτιρίου και θα απομακρυνθούν ακριβώς γι αυτό το λόγο.  

Τα δέντρα που επιλέγονται να φυτευτούν, είναι φυλλοβόλα, ώστε το καλοκαίρι να προσφέρουν 

σκίαση και το χειμώνα να αφήνουν τον ήλιο να ζεσταίνει τα καθιστικά που θα κατασκευαστούν 

στη ρίζα τους και  θα πρέπει να είναι ικανά να ευδοκιμήσουν στις ιδιαίτερες συνθήκες  του 

δώματος του υπόγειου παρκινγκ.   

Το μεγαλύτερο μέρος του κεντρικού χώρου της πλατείας, μετά τη λεωφόρο,  αφήνεται γυμνό 

από αστικό εξοπλισμό.  Ο χώρος αυτός φιλοξενεί μόνο τα ιστία του φωτισμού  και στο νότιο 

τμήμα του, κοντά στο μαρμάρινο βάθρο – καθιστικό, μία κυκλικής διατομής, υδάτινη επιφάνεια.  

10. Λοιπές παρεμβάσεις. 

α. Το νερό.  Η υδάτινη επιφάνεια, σχεδιάζεται κυκλική με διάμετρο 12.00 μ. Ο πυθμένας της 

είναι τμήμα σφαίρας με μέγιστο βάθος 50 εκ. και  θα κατασκευαστεί από λευκό  μάρμαρο 

Ιωαννίνων, όπως και το ρείθρο της. Θα φέρει ιδιαίτερο φωτισμό που θα το κάνει να φαντάζει 

αυτόφωτο. 

Προτάθηκε,  για να ‘’διασκεδάσει’’ τη μεγάλη ‘’γυμνή’’  επιφάνεια του κέντρου της πλατείας. Ως  

αντίστιξη στη σκληράδα της.  Αλλά και ως στοιχείο βιωματικής προσέγγισης. Ως δροσισμός, 

παιχνίδι κι οπτική χαρά, όχι ως διακοσμητικό στοιχείο.   

β. Μικρή κρήνη.   Στο ανατολικό μέρος της πλατείας δίπλα στο κτίριο της Όασης και πριν το νέο 

κλιμακοστάσιο, σε διακριτική θέση θα κατασκευαστεί μαρμάρινη λιτή κρήνη.  

γ. Τα περίπτερα της πλατείας. Τα περίπτερα που υπάρχουν σήμερα στο χώρο της πλατείας 

προτείνουμε: το μεν πρώτο να μετακομίσει στο πεζοδρόμιο του Δικαστικού Μεγάρου, απέναντι 
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από το σημείο που βρίσκεται σήμερα και το δεύτερο, αυτό της Όασης αν δεν μπορεί να  

απομακρυνθεί εντελώς να περιοριστεί ο χώρος που παράνομα καταλαμβάνει σήμερα στον 

απολύτως νομίμως απαραίτητο. 

ΣΤ. Το Νέο Κλιμακοστάσιο.  

Κατ’ απαίτηση της Δημοτικής Αρχής και ορθώς κατά τη γνώμη μας, μας ζητήθηκε να σχεδιαστεί 

νέο κλιμακοστάσιο ανατολικά του κτιρίου της Όασης που να δημιουργεί νέα πρόσβαση στην 

Πλατεία από την περιοχή της Καλούτσιανης. 

Το νέο κλιμακοστάσιο  αποτελεί δομική παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή που αναβαθμίζει 

την πίσω όψη της Όασης και της περιοχής κάτω από την Πλατεία γενικότερα. Αναιρεί τις 

συνθήκες απομόνωσης του  βορειοανατολικού ακραίου χώρου της Πλατείας και της συμβολής 

των οδών κάτω από αυτή. Σε συνδυασμό  με τη μεταλλική στοά και το μπετονένιο καθιστικό του 

νότιου άκρου της Πλατείας δημιουργεί ένα ‘’διάδρομο’’  περιπάτου και στάσεων,  που ξεκινάει 

από την περιοχή της αφετηρίας των λεωφορείων κάτω από την Όαση και καταλήγει στο 

Δικαστικό Μέγαρο. 

Σχεδιάστηκε μπετονένια, ενώ τα σκαλοπάτια θα κατασκευαστούν από συμπαγή λιθοσώματα  

ίδιου υλικού με αυτό του κυβόλιθου με τον οποίο θα στρωθεί το δάπεδο της πλατείας. Η 

κατασκευή της, δημιουργεί κάτω από αυτή, διώροφο χώρο που μπορεί να πάρει χρήσεις 

αποθηκευτικές και μηχανοστασίου του υδάτινου κοίλου της πλατείας.  

Στο κεντρικό πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου σχεδιάστηκε διακριτική πρόσβαση προς την πίσω 

είσοδο της Όασης και το χώρο των πεύκων και μικρό καθιστικό.  

Θα φωτιστεί έτσι ώστε να προβάλλεται η παρουσία της και να αποτρέπεται εκεί η δημιουργία 

συνθηκών που ευνοούν παραβατικές συμπεριφορές ή εγκληματικότητα. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Οι εργασίες ανάπλασης της πλατείας Πύρρου χωρίζονται σε πέντε επί μέρους ενότητες:  

Α. Στις κύριες εργασίες ανάπλασης, που αναφέρονται στην ανακατασκευή του δαπέδου της 

πλατείας, στο χώρο όπως περιγράφεται παραπάνω στην αιτιολογική έκθεση και στα αντίστοιχα 

αρχιτεκτονικά σχέδια και επιπρόσθετα στο πεζοδρόμιο που κυκλώνει το χώρο της Όασης και 

φτάνει μέχρι την είσοδο του υπόγειου παρκινγκ στην προέκταση της οδού Πυρσινέλλα.  

Β. Στην κατασκευή της μεταλλικής διώροφης στοάς στο ανατολικό άκρο της πλατείας.  

Γ. Στην ανακατασκευή των απολήξεων των κλιμακοστασίων του υπόγειου πάρκινγκ.  

Δ. Στην κατασκευή νέου κλιμακοστασίου ένωσης της πλατείας με τη συμβολή  των οδών 

Θεοδωρίδη, Τσιρογιάννη και Μπιζανίου  στο νοτιοανατολικό άκρο της και 

Ε. Στις εργασίες εξοπλισμού της πλατείας με κατασκευές όπως το μεγάλο μαρμάρινο καθιστικό, 

το μπετονένιο καθιστικό και το υδάτινο κοίλο στο κέντρο της.  

ΣΤ.  Στις εργασίες για την ένωση της πλατείας με το Πάρκο Κ. Μπέγκα.  

Ειδικότερα: 

Α. Κύριες εργασίες ανάπλασης. 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Στο χώρο που προαναφέραμε θα γίνει εκθάμνωση του χώρου και τα δένδρα που υπάρχουν θα 

διαχειριστούν σύμφωνα με τη μελέτη έχει συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, θα 

απομακρυνθούν ή θα μεταφυτευτούν.    

Θα αποξηλωθεί η υπάρχουσα πλακόστρωση και η πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα  

διαμόρφωσης των ρύσεων, εκατέρωθεν της λεωφόρου Δωδώνης,  με τη χρήση συνήθους 

κρουστικού εξοπλισμού. Η αποξήλωση του πλακόστρωτου του πεζοδρομίου της Περιφέρειας θα 

πρέπει να γίνει με προσοχή ώστε να γίνει εξαγωγή ακέραιων πλακών.   

Θα αποξηλωθεί ο ασφαλτοτάπητας της λεωφόρου Δωδώνης στα όρια της παρέμβασης της 

ανάπλασης και η βάση του και η υπόβασή του αν αυτό απαιτείται προκειμένου να εφαρμοστεί 

η αρχιτεκτονική μελέτη σχετικά με τα υψόμετρά της, με τη χρήση επίσης συνήθους κρουστικού 

εξοπλισμού και χρήση ασφαλτοκόφτη στα όρια της παρέμβασης.  

Θα καθαιρεθούν τα κρασπεδόρειθρα της λεωφόρου με προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων 

λιθοκρασπέδων.  

Θα καθαιρεθεί το υπάρχον μεταλλικό στέγαστρο της εισόδου του υπόγειου παρκινγκ, ο 

μεταλλικός σκελετός του και η επικάλυψή του, οι πυλώνες φωτισμού και τα κιγκλιδώματα, 

μεταλλικά ή υάλινα, και τα μπετονένια στηθαία στα όρια του χώρου.  

Θα καθαιρεθούν τα σιντριβάνια με τη χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.             

Οι υπάρχουσες απολήξεις των κλιμακοστασίων του πάρκινγκ θα καθαιρεθούν. Τα μπετονένια 

βάθρα, πάνω στα οποία στηρίζεται η μεταλλική κατασκευή ανάρτησης των υαλοπινάκων της 
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όψης τους, θα καθαιρεθούν με τη χρήση μηχανημάτων αδιατάρακτης κοπής καθότι ο χώρος των 

κλιμακοστασίων θα πρέπει να παραμείνει  λειτουργικός κατά τη φάση της κατασκευής.  

Κάτω από την οπλισμένη πλάκα των ρύσεων και σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη 

κατασκευής του πάρκινγκ, υπάρχει πλέγμα μπετονένιων βάθρων το οποίο εγκιβωτίζει  τις 

επιχώσεις και πάνω του στηρίζεται η πλάκα των ρύσεων. Τα φατνώματα που σχηματίζονται 

πληρώνονται με κροκάλα διαστάσεων  έως 20 χιλ ή με φυτόχωμα ανάλογα με την υπερκείμενη 

χρήση. Το πλέγμα αυτό και το υλικό πλήρωσής του δεν θα καθαιρεθεί ή  αποξηλωθεί.  Θα 

χρειαστεί  να αναδιαταχτεί η πλήρωση των φατνωμάτων, με κροκάλα ή φυτόχωμα, σύμφωνα με 

το σχέδιο Αα3 της αρχιτεκτονικής μελέτης, ώστε να γίνει δυνατή η υλοποίηση της νέας 

δενδροφύτευσης, όπως αυτή περιγράφεται στο σχέδιο Αα6. Η υπάρχουσα υγρομόνωση θα 

πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως στα σημεία που θα διαταραχτεί και θα πρέπει να 

τροποποιηθεί αναλόγως στα φατνώματα εκείνα που η κροκάλα θα αντικατασταθεί από 

φυτόχωμα  ώστε να καταστεί κατάλληλη για δενδροφύτευση.  

Εκσκαφή, έως τη στάθμη της πλάκας οροφής του πάρκινγκ, θα χρειαστεί να γίνει μόνο τοπικά, 

στα σημεία αγκύρωσης της θεμελίωσης του μεταλλικού σκελετού του φέροντος οργανισμού των 

νέων απολήξεων των κλιμακοστασίων του πάρκινγκ  και των βάθρων αγκύρωσης των  ιστίων 

του φωτισμού. Εκεί θα διαταραχτεί η υγρομόνωση της υφιστάμενης κατασκευής και θα πρέπει 

πλήρως να αποκατασταθεί. 

Το υπάρχον υλικό πλήρωσης των φατνωμάτων θα αναδιαταχθεί ώστε να γίνει δυνατή η 

υψομετρική ανάπλαση της πλατείας σύμφωνα με τη νέα μελέτη. Αν το υλικό αποδειχτεί 

ανεπαρκές θα συμπληρωθεί με νέο παρόμοιας  σύνθεσης με το υπάρχον, κοκκώδους υλικού 

διαστάσεων έως 20χιλ. 

Στο τμήμα της λεωφόρου Δωδώνης θα αποκατασταθεί η υπόβαση και η βάση του 

οδοστρώματος, σύμφωνα με τη μελέτη οδοστρώματος που θα εκπονηθεί.  

 Εκσκαφή θεμελίωσης θα γίνει στη στάθμη της οδού Αντιεισαγγελέως Σπύρου όπου θα 

θεμελιωθεί η νέα σκυροδέτηση της ανατολικής όψης του πάρκινγκ. Οι διαστάσεις της διατομής 

της εκσκαφής θα οριστούν από τη στατική μελέτη και το μήκος της θα καλύπτει ολόκληρο το 

μήκος της οδού Αντιεισαγγελέως  Σπύρου από  τη συμβολή με τη λεωφόρο Δωδώνης έως την 

αρχή του νέου κλιμακοστασίου (σχ. Αα1, Αα2, Αα3).  

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Θα κατασκευαστεί νέα οπλισμένη πλάκα ρύσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα με οπλισμό, πάχος 

και σύνθεση σκυροδέματος που θα ορίσει η στατική μελέτη έτσι ώστε η πλατεία να μπορεί να 

δεχτεί κίνηση και παραμονή βαρέων οχημάτων.  

Στο τμήμα της λεωφόρου Δωδώνης θα κατασκευαστεί πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, 

οπλισμού, πάχους και σύνθεσης, σύμφωνα με τη μελέτη οδοστρωσίας που θα εκπονηθεί για να 

παραλάβει η οδός, φόρτους, φορτία και ταχύτητες  που αναλογούν στην κατηγορία της.  

Στο Ανατολικό και στο Νότιο όριο της πλατείας θα κατασκευαστεί νέα μπετονένια όψη του 

υπόγειου πάρκινγκ. Η νέα σκυροδέτηση θα γίνει σε επαφή με την εξωτερική παρειά της 

υπάρχουσας κατασκευής, θα ακολουθεί τη μορφολογία της, σχετικά με τα υπάρχοντα 
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ανοίγματα και θα έχει πάχος που θα ορίσει η στατική μελέτη.  Τον τρόπο με τον οποίο η νέα 

σκυροδέτηση θα αποκτήσει συνάφεια με την υφιστάμενη θα τον ορίσει η στατική μελέτη. 

Η νέα σκυροδέτηση θα είναι ανεπίχριστη και θα πρέπει να είναι μειωμένης υδατοπερατότητας 

και ανθεκτική σε επιφανειακή φθορά. Συνεπώς θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα κατηγορίας  C 

30-37  με μέγιστο κόκκο:  31,5mm, μέγιστο λόγο νερού/τσιμέντο  (Ν/Τ): 0,50  και ελάχιστη 

περιεκτικότητα τσιμέντου: 350 kg/m3.  

Για βελτιστοποίηση του αποτελέσματος θα χρησιμοποιηθούν πρόσμικτα –βελτιωτικά του 

σκυροδέματος:   

Για τη βελτίωση της εργασιμότητας θα χρησιμοποιηθεί υπερευστοποιητής της sika ViscoCrete 

Ultra 500 η παρόμοιος.  

Για την καταστολή πόρων και οπών το πρόσμικτο PerFin-1 της Sika ή παρόμοιο. 

Για περιορισμό της συρρίκνωσης και αποφυγή ρωγμών συρρίκνωσης το Conrol -50 της Sika ή 

παρόμοιο. 

Η σκυροδέτηση θα γίνει σε στρώσεις των 30 έως 50 εκ, η κάθε στρώση θα δονείται μέχρι την 

ακριβώς κατώτερη στρώση (μαρκάρεται ο δονητής) και θα χρησιμοποιηθεί δονητής κατάλληλου 

μεγέθους: Για πάχος στοιχείου έως 20εκ, δονητής φ 40μμ, για πάχος στοιχείου από 20 έως 40 

εκ. δονητής φ 60μμ, για πάχος στοιχείου μεγαλύτερο των 40εκ., δονητής  φ80μμ. 

Θα ληφθούν μέτρα για τη σωστή ωρίμανση του σκυροδέματος με τη χρήση τρόπων διατήρησης 

της υγρασίας του χωρίς να αποπλυθεί η επιφάνειά τους.  

Δεν θα χρησιμοποιηθούν φαλτσογωνιές στις γωνίες των καλουπιών  

Η σκυροδέτηση θα διαιρεθεί σε τμήματα των 10 μ. περίπου πλάτους και σε ακέραιο 

πολλαπλάσιο των μεταλλότυπων που θα χρησιμοποιηθούν, με τη δημιουργία κατακόρυφων 

αρμών διαστολής, ώστε κα αποφευχθούν οι ρηγματώσεις. Οι αρμοί αυτοί θα πληρωθούν με 

κατάλληλο υλικό πλήρωσης αρμών διαστολής.   

 

3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Θα χρησιμοποιηθούν μεταλλότυποι και αχρησιμοποίητα μπετοφορμ. Θα χρησιμοποιηθεί 

αποκαλουπωτικό γαλάκτωμα  υδατικής βάσης Separol w-320 της Sika ή παρόμοιο. Το 

αποκαλούπωμα, στα κατακόρυφα στοιχεία, δεν θα γίνει πριν την παρέλευση τριών ημερών 

σωστής ωρίμανσης του σκυροδέματος. 

Θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι, ειδικοί αποστατήρες οπλισμού ώστε να επιτευχθούν οι 

επικαλύψεις που θα ορίσει η στατική μελέτη. 

Δεν θα χρησιμοποιηθούν φαλτσογωνιές στις γωνίες των καλουπιών.  

Οι αποστατήρες των μεταλλότυπων (ντίζες),  θα τοποθετηθούν επιμελημένα ρυθμικά,  , σε 

οριζόντιες  γραμμές και κατακόρυφες στήλες , και με τη σύμφωνη γνώμη των επιβλεπόντων 

μηχανικών και της ομάδας των μελετητών αρχιτεκτόνων.  

Οι οπές των αποστατήρων των μεταλλότυπων (ντίζες) θα σφραγιστούν με κατάλληλο υλικό.  
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Στα σημεία διακοπής της σκυροδέτησης (οριζόντια) θα χρησιμοποιηθούν πηχάκια 

τραπεζοειδούς διατομής 1x2 εκ.  

 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν κουφώματα αλουμινίου στα ανοίγματα της 

ανατολικής όψης του υπόγειου παρκινγκ, στη νέα όψη μετά τη νέα σκυροδέτηση.  Θα είναι 

τετραγωνισμένης διατομής (χωρίς στρογγυλάδες), ( τύπου Schuco, Aws 65), από ανοδιωμένο 

αλουμίνιο, μονόφυλλα, περιστρεφόμενα σε οριζόντιο άξονα, με διπλούς θερμομ ονωτικούς 

υαλοπίνακες (Ug<1,1 w/m2k) με διάκενο 8 χιλ κατ’ ελάχιστο, τον εξωτερικό υαλοπίνακα triplex  

και διπλής σφράγισης. 

 

 5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Βασικό  υλικό επίστρωσης της πλατείας είναι ο κυβόλιθος. Με το υλικό αυτό θα επιστρωθεί η 

πλατεία σε ολόκληρη την επιφάνειά της συμπεριλαμβανομένου του χώρου του οδοστρώματος  

και της νησίδας της λεωφόρου Δωδώνης. Η επίστρωση θα διαφοροποιηθεί μόνο στην  

ανυψωμένη περιοχή της μεταλλικής στοάς και στο χώρο μπροστά από το νέο κλιμακοστάσιο, 

στο επίπεδο της πλατείας, και στην προέκταση της υπάρχουσας πλακόστρωσης της εισόδου του 

αναψυκτηρίου της Όασης, όπως περιγράφεται στο σχέδια: Αα1, Αα2, Αα3 και Αδ1. Στα σημεία 

αυτά το υλικό θα είναι: στη μεν περιοχή της μεταλλικής στοάς και του νέου κλιμακοστασίου, 

πλακόστρωση ορθογωνικών πλακών από το ίδιο πέτρωμα με αυτό του κυβόλιθου και στην 

προέκταση της εισόδου της Όασης πλακόστρωση ορθογωνικών πλακών άσπρου μαρμάρου, 

όμοιας και σε συνέχεια με την υπάρχουσα.  

Το πάχος και η σκληρότητα του υλικού επίστρωσης θα επιλεγεί κατόπιν εκπονήσεως μελέτης 

οδοστρώματος προκειμένου το τελικό δάπεδο να είναι ικανό να παραλάβει τις φορτίσεις  τους 

φόρτους και τις ταχύτητες των διερχόμενων οχημάτων στην λεωφόρο Δωδώνης.  Ο ανάδοχος 

θα πρέπει να προχωρήσει σε: 

εργαστηριακές δοκιμές για την συλλογή στοιχείων για την μελέτη οδοστρώματος και τον 

ποιοτικό έλεγχο του τελικού προϊόντος  

εκπόνηση μελέτης διαστασιολόγησης του οδοστρώματος σύμφωνα  με τις εθνικές 

προδιαγραφές εκπόνησης μελέτης οδοστρωμάτων και το βρετανικό πρότυπο σχεδιασμού και 

μελέτης οδοστρωμάτων επιστρωμένων με φυσικούς λίθους BS 7533 όπως ισχύει.  

αναμόχλευση του υλικού - η συμπλήρωση ή αφαίρεση όπου απαιτείται, η διάστρωση, διαβροχή 

και συμπύκνωση στον προβλεπόμενο βαθμό συμπλήρωσης σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501 -05-03-

03-00 ''Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά'' 

Το υλικό θα πρέπει να είναι τοπικής προέλευσης, γκρι  χρώματος, σπασμένο σε πρέσα και όχι 

κομμένο  και διαστάσεων 15x15 εκ και πάχους κατ’ ελάχιστον 8 εκ. Η επιλογή θα γίνει μεταξύ 

των κυβολίθων: δεματίου, μολοσσών, τοπικού ψαμμίτη ή Ελευθερουπόλεως  Καβάλας  αν  

απαιτηθεί από τη μελέτη οδοστρωσίας  υψηλότερος βαθμός σκληρότητας. Θα κατασκευαστεί 

επιμελημένο δείγμα επίστρωσης και το υλικό τελικά θα επιλεγεί από τους μελετητές 

αρχιτέκτονες και την επιβλέπουσα αρχή. 
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Θα τοποθετούνται αραδωτοί, σε παράλληλες σειρές με τα κράσπεδα της λεωφόρου Δωδώνης, 

επί υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος των 450 χλγ. τσιμέντου και πάχους  3 -5εκ. Οι αρμοί θα 

έχουν πάχος έως 1εκ. και θα γίνεται πλήρες αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα των 600χλγ. 

τσιμέντου. 

Το πλακόστρωτο στην περιοχή της μεταλλικής στοάς (στο υπερυψωμένο τμήμα της, στάθμη 

495,94=0,00) θα πλακοστρωθεί με ορθογωνικές πλάκες διαστάσεων 60x88 και πάχους 5 εκ κατ’ 

ελάχιστον,  σε σειρές των τεσσάρων πλακών εγκιβωτισμένων σε σειρά πλακών διαστάσεων 25 

x120 εκ και σύμφωνα με  το σχέδιο  Αα2 και Αα9, επί υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος των 

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

αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα των 600χλγ. τσιμέντου.  

Το γειτονικό πλακόστρωτο, από τη μεταλλική στοά έως το νέο κλιμακοστάσιο, θα πλακοστρωθεί 

με το ίδιο υλικό, σε διαστάσεις πλακών πλάτους 60 και 40 εκ. και μήκος μεγαλύτερο του πλάτους 

και τυχαία διάσταση, σε αράδες τυχαία εναλλασσόμενου πλάτους και με διεύθυνση αρά δων 

που περιγράφεται στο σχέδιο Αα9. Η πλακόστρωση θα γίνει  επί υποστρώματος 

τσιμεντοκονιάματος των 450 χλγ. τσιμέντου και πάχους  3-5εκ. Οι αρμοί θα έχουν πάχος έως 

1χιλ. και θα γίνεται πλήρες αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα των 600χλγ. τσιμέντου.  

Τα σκαλοπάτια, εκεί, που ενώνουν τις στάθμες των δύο προαναφερόμενων πλακοστρώσεων, 

από τη στάθμη 495,94 στη στάθμη 495,24, θα κατασκευαστούν από ολόσωμες λίθινες βαθμίδες, 

από το ίδιο υλικό με τον κυβόλιθο. Η επιφάνειά τους θα είναι ‘’καμένη’’ ή ελαφρά πελεκημένη , 

χωρίς να χάνεται – καταστρέφεται  η ακμή-γωνία του λιθοσώματος. 

Στην περιοχή που λιθόστρωτο του κυβόλιθου φτάνει στη μεταλλική στοά και σε όλο το μήκος 

αυτής, το λιθόστρωτο θα τελειώσει με ‘’μαρμαροποδιά’’ , 40 εκ. πλάτους και 3 εκ πάχους, από 

το ίδιο υλικό με τον κυβόλιθο και ίδιας επεξεργασίας της επιφάνειάς της, ώστε να γίνεται έντονη 

η αίσθηση του ίδιου υλικού. Στο κάτω μέρος της και από την εξωτερική πλευρά της πλατείας, 

προς τη μεταλλική στοάς, θα φέρει τομή νεροσταλάκτη (βλ. σχ. Αβ6).  

Οι ειδικές πλάκες που θα σχηματίσουν την όδευση τυφλών που περιγράφεται στα σχέδια Αα1 

και Αα2 της αρχιτεκτονικής μελέτης, θα κατασκευαστούν από το ίδιο υλικό του κυβόλιθου, στις 

διαστάσεις και με τις γλυφές που ορίζει η σχετική νομοθεσία και όπως περιγράφεται στα σχετ ικά 

σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης, Αα1, Αα2 και Αα7.  

Η πλακόστρωση της επέκτασης της εισόδου του αναψυκτηρίου της Όασης θα γίνει όμοια με την 

προϋπάρχουσα στην πλευρά του αναψυκτηρίου και σε συνέχεια αυτής.  

Τα κράσπεδα θα κατασκευαστούν από ολόσωμα λιθοσώματα από το ίδιο υλικό με τον κυβόλιθο, 

διατομής 30x30 εκ. και μήκους ελεύθερου αλλά όχι μικρότερου του ενός μέτρου.  

Τα ρείθρα θα κατασκευαστούν από πλάκες ίδιου υλικού με τον κυβόλιθο και πάχους 5 εκ.  

 

6. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Για την προστασία των ανεπίχριστων επιφανειών των σκυροδεμάτων θα εφαρμοστεί  επάλειψη 

διάφανου υδατοαπωθητικού εμποτισμού υδατικής βάσης τύπου SikaGuard -730 CONCRETE 

PROTECT PLUS και διάφανη προστατευτική επίστρωση έναντι graffiti και επικόλλησης αφισών 

SikaGuard-850AG. 
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7. ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Η συλλογή των όμβριων υδάτων θα γίνει με την κατασκευή τριών συλλεκτήριων καναλιών που 

θα χωρίζουν το χώρο της πλατείας σε τρείς ζώνες συλλογής. Η θέση τους περιγράφεται στα 

σχέδια Αα1 και Αα2. Τοποθετούνται τα  δύο πρώτα στο νότιο όριο των δύο απολ ήξεων των 

κλιμακοστασίων του πάρκινγκ και τέμνουν την πλατεία σε διεύθυνση από την ανατολή προς τη 

δύση και το τρίτο στο όριο με το χώρο της Όασης. Το κανάλι της Όασης θα καλυφτεί με λίθινη 

σχάρα κατασκευασμένη από πλάκες 3 εκ από το ίδιο υλικό του κυβόλιθου όπου θα ανοιχθούν 

οι κατάλληλες σχισμές ενώ τα υπόλοιπα κανάλια θα καλυφτούν από σχάρα ‘’σχισμής’’  

ενδεικτικού τύπου Drexus Slot Drain Duo της Marshalls.  

 

8. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευής του πάρκινγκ και κάτω από την υπάρχουσα εδαφόπλακα 

υπάρχουν οι ακόλουθες στρώσεις υγρομόνωσης (από πάνω προς τα κάτω: μονωτικό βαρέως 

τύπου, γεωύφασμα προστασίας ασφαλτόπανου και ασφαλτόπανο, πριν φτάσουμε στη στρώση 

της κροκάλας . Η υγρομόνωση αυτή θα επανακατασκευαστεί.  

 

Β. Μεταλλική στοά. 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η καθαίρεση του υπάρχοντος μεταλλικού στεγάστρου, στη θέση του οποίου θα κατασκευαστεί 

η νέα μεταλλική στοά,  περιγράφεται, αναλυτικά,  στην προηγούμενη  παράγραφο Α1  της 

παρούσης Τεχνικής Έκθεσης. 

Για τη θεμελίωση των μεταλλικών υποστυλωμάτων της νέας στοάς και προκειμένου να 

ευθυγραμμιστεί η όψη της στοάς με τη νέα σκυροδέτηση της όψης του πάρκινγκ, θα 

σκυροδετηθεί νέο τοιχίο σε συνάφεια και έξω από το υπάρχον τοιχίο αγκύρωσης των 

υποστυλωμάτων του υπάρχοντος μεταλλικού στεγάστρου. Η εκσκαφή της θεμελίωσης 

περιγράφεται στην παράγραφο Α1 της παρούσης Τεχνικής Έκθεσης. 

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Θα  κατασκευαστεί η θεμελίωση και το χαμηλό τοιχίο αγκύρωσης των μεταλλικών 

υποστυλωμάτων. Η σύνθεσή του σκυροδέματος, τα πρόσμικτα στη  μάζα του και η τελική 

επεξεργασία του θα είναι ίδια με τα σκυροδέματα που περιγράφονται στην παράγραφο Α2.  

Στην οροφή της στάθμης της εισόδου του υπόγειου πάρκινγκ. Θα κατασκευαστεί πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος επί μεταλλικών δοκών (σύμμεικτη κατασκευή) το πάχος της οποίας 

και ο οπλισμός τους θα καθοριστούν από τη στατική μελέτη. Η κάτω επιφάνειά της θα είναι 

ανεπίχριστη.  Η σύνθεσή του σκυροδέματος, τα πρόσμικτα στη μάζα του και η τελική 

επεξεργασία του θα είναι ίδια με τα σκυροδέματα που περιγράφονται στην παράγραφο Α2. 
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3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Οι  ξυλότυποι του τοιχίου αγκύρωσης των υποστυλωμάτων και της  σύμμεικτης πλάκας, 

σύμφωνα με την περιγραφή της παραγράφου Α3.  

 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ 

Ο μεταλλικός φέρων οργανισμός της κατασκευής, έτσι όπως περιγράφεται στα αρχιτεκτονικά 

σχέδια Αβ1 έως Αβ8, προέκυψε από στατικό προέλεγχο που εκπονήθηκε κατά τη φάση της 

οριστικής μελέτης. Θα απαιτηθεί στατική μελέτη για την οριστικοποίηση των διατομών που θα 

χρησιμοποιηθούν. Αλλαγές στη δομή της λύσης, αφαίρεση ή πρόσθεση διατομών και γενικώς 

παρέμβαση στην αρχιτεκτονική ή στατική δομή της κατασκευής αυτής, από τον Δομοστατικό 

μηχανικό που θα εκπονήσει τη στατική μελέτη που απαιτείται, θα γίνει μόνο σε συνεννόηση και 

με τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας των Αρχιτεκτόνων μελετητών. 

Οι μεταλλικές διατομές που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή θα είναι επεξεργασίας COR -

TEN στο σύνολό τους.  

Τα φέροντα στοιχεία της κατασκευής είναι σιδηροδοκοί και κοιλοδοκοί, και μικρότερου και 

μεγαλύτερου ύψους ή πλευράς των 160 mm. 

Η στοά  θα κατασκευαστεί σε κάναβο 3.60 x 4.00 μ. Ο άξονας της στοάς σε ένα τμήμα του γίνεται 

μέρος τόξου κύκλου με κέντρο  στην περιοχή του υδάτινου κοίλου που προσδιορίζεται στα 

σχέδια  Αα1 και Αα2.  

Η στοά συμπλέκεται με την υπάρχουσα γέφυρα που ενώνει την πλατεία με το πάρκο Κων/νου 

Μπέγκα. Οι δύο δικτυωματικοί δοκοί της γέφυρας εισχωρούν μέσα στη μεταλλική στοά και 

διακόπτουν την κίνηση κατά μήκος του άξονά της. Για το λόγο αυτό τα μεταλλικά στοιχεία του 

δικτυώματος εκτός του κάτω πέλματος του δικτυώματος και σε όλο το μήκος που αυτά 

εισέρχονται στη μεταλλική στοά θα αφαιρεθούν και μόνο το κάτω πέλμα θα συνεχίσει να 

υπάρχει αγκυρωμένο στην πρόσοψη του πάρκινγκ (σχ. Αβ4, τομή 3 -3). Η γέφυρα για να μη 

διαταραχτεί η στατική της επάρκεια θα στηριχτεί στον μεταλλικό σκελετό της στοάς, πράγμα 

που θα πρέπει να λάβει υπόψη η στατική μελέτη που θα εκπονηθεί.  

Η στέγαση της στοάς θα γίνει με δύο τρόπους: 

Στα δύο άκρα της θα κατασκευαστεί βατό δώμα. Στην περιοχή εκεί, όπως περιγράφεται και στα 

σχετικά σχέδια, οι εγκάρσιες δοκίδες θα πυκνώσουν και τοποθετηθεί πάνω σε αυτές φύλλο 

επίπεδης λαμαρίνας,  πάχους που θα ορίσει η στατική μελέτη και 3 χιλ. κατ’ ελάχιστον που θα 

στραντζαριστεί για να δημιουργήσει αντεστραμμένη λεκάνη η οποία θα στεγανωθεί κατάλληλα 

και θα λειτουργήσει ως συλλεκτήρας των όμβριων υδάτων της στέγης από όπου τα νερά μέσω 

υδρορροών θα αποχετευτούν. Εδικά τεμάχια από την ίδια λαμαρίνα θα σφραγίσουν την 

κατασκευή και θα λειτουργήσουν ως νεροσταλάκτες (σχ. Αβ6, τομή 3 -3 & 4-4 και σχ. Αβ7, λεπτ. 

Λ2, Λ3 ). Στις λεκάνες αυτές θα εφαρμοστεί αντεστραμμένη μόνωση που θα περιγραφεί πιο 

κάτω. Στα τμήματα αυτά και στο κάτω μέρος των εγκάρσιων δοκών θα αναρτηθεί ψευδοροφή 

απόκρυψης των πρόσθετων δοκίδων  από το ίδιο φύλλο λαμαρίνας που θα κατασκευαστεί η 

αντεστραμμένη λεκάνη του υπερκείμενου βατού δώματος.  
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Στο κεντρικό κομμάτι της στοάς θα κατασκευαστεί μονοκλινής στέγη με κλίση προς το εσωτερικό 

της πλατείας (σχ. Αβ6, τομές 1-1, 2-2, 3-3). Πάνω από τις μεταλλικές τεγίδες  θα τοποθετηθεί 

ξύλινο ταβάνι ντόπιου πεύκου, τύπου ρόμπολο,  16 εκ. και πάχους 22 χιλ κατ’ ελάχιστον.  Στη 

συνέχεια και προς τα επάνω, ξύλινο πηχάκι 4x4 εκ, θερμομόνωση εξηλασμένης πολυστερίνης 4 

εκ και επικάλυψη αυτών με τραπεζοειδή λαμαρίνα 1 χιλ πάχους, με κυματισμό παρόμοιο της 

κυματοειδούς λαμαρίνας TPS 38/920 της ΣΙΔΜΑ  Α.Ε. και επεξεργασία COR-TEN. 

Το ειδικό τεμάχιο – μετόπη που θα τοποθετηθεί στην κορυφή της μονόκλινης στέγης για να τη 

σφραγίσει και να λειτουργήσει ως νεροσταλάκτης θα κατασκευαστεί από φύλλο επίπεδης 

λαμαρίνας πάχους 3 χιλ. που θα στραντζαριστεί και θα είναι επεξεργασίας COR-TEN (σχ. Αβ6, 

τομή 3-3 και σχ. Αβ7, λεπτ. Λ1). 

Στην Ανατολική παρειά της στοάς και σε ολόκληρο το μήκος της, θα κατασκευαστεί ξύλινο 

καθιστικό που θα στηριχτεί σε μεταλλική βάση. Η βάση αυτή (περιγράφεται στο σχέδιο Αβ8) θα 

κατασκευαστεί από μεταλλική διατομή HEA 120 που θα τροποποιηθεί, θα αποτμηθεί το ένα 

πέλμα του, κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο σχ. Αβ8 και θα είναι επεξεργασίας  COR -TEN. 

Για την εγκάρσια σύνδεση των βάσεων αυτών θα χρησιμοποιηθούν κοιλοδοκοί  ορθογωνικής 

διατομής 40.60.2 χιλ. επεξεργασίας COR-TEN.  

  Στην εξωτερική πλευρά της στοάς θα κατασκευαστεί μεταλλικό κιγκλίδωμα με λάμες 60.6 χιλ. 

, επεξεργασίας COR-TEN, σε οριζόντια και κατακόρυφη διάταξη που θα αναρτηθούν στα 

μεταλλικά υποστυλώματα και τη σύμμεικτη πλάκα της κατασκευής. Στην εξωτερική παρειά  του 

κιγκλιδώματος θα αναρτηθεί, με αποστατήρα 6 χιλ., διάτρητη λαμαρίνα οπής 6 χιλ σε διάταξη 

και επεξεργασία COR-TEN. Στο πάνω μέρος της θα σταντζαριστεί όπως περιγράφεται στο σχ. 

Αβ8, λεπτ. Λ4. 

  Το δάπεδο της στοάς θα είναι ξύλινο τύπου deck. Θα εφαρμοστεί πάνω σε σχάρα ισχυρά  

γαλβανισμένων κοιλοδοκών ορθογωνικής διατομής 60.40.6 που θα αγκυρωθούν στην 

σύμμεικτη πλάκα  με ανοξείδωτα μασίφ μεταλλικά τζινέτια διατομής φ 10 χιλ. εκτός και αν η 

στατική μελέτη ορίσει διαφορετικά. Η γαλβανισμένη σχάρα στήριξης του deck, θα αφίσταται 

της σύμμεικτης πλάκας ώστε τα όμβρια ύδατα του δαπέδου να κινούνται απρόσκοπτα προς τη 

αποχέτευσή τους (σχ. Αβ6, τομή 3-3).  

   Τα ‘’κατεβατά’’ των υδρορροών θα κατασκευαστούν με μεταλλικούς σωλήνες, Φ100,  

επεξεργασίας COR-TEN, αγκυρωμένους στα υποστυλώματα με ειδικούς αποστατήρες (σχ. Αβ6, 

τομή 4-4). 

Σημειώνουμε εδώ εμφατικά πως στον όρο ‘’επεξεργασία COR-TEN’’ συμπεριλαμβάνεται και η 

τελική επίστρωσή του με τα ειδικά βερνίκια  για το συγκεκριμένο  υλικό.  

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 

Θα κατασκευαστεί ξύλινο δάπεδο ( deck) πάνω σε σχάρα ισχυρά γαλβανισμένων κοιλοδοκών  

(περιγραφή στην προηγούμενη παράγραφο ) Οι σανίδες θα είναι αφρικάνικου ξύλου τύπου 

ΜΑΣΑΡΑΤΟΥΜΠΑ  ή παρόμοιου, διατομής 140x20 χιλ και θα βιδωθούν με τις κατάλληλης 

διατομής και απαραίτητου αριθμού  ανοξείδωτες βίδες.  
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Το ταβάνι της στέγης της στοάς θα κατασκευαστεί ξύλινο ταβάνι ντόπιου πεύκου, τύπου 

ρόμπολο,  16 εκ. και πάχους 22 χιλ κατ’ ελάχιστον και θα βιδωθεί στις μεταλλικές τεγίδες  με τις 

κατάλληλης διατομής και απαραίτητου αριθμού  ανοξείδωτες βίδες. 

Το καθιστικό της στοάς θα κατασκευαστεί ως σύνθετη διατομή,  από ορθογωνικές διατομές 

συγκολλητής ξυλείας διαστάσεων 100 x 270 χιλ. και μήκους 3.60 μ.  Το συνολικό καθιστικό θα 

συντεθεί από τμήματα των 3.60μ που θα τοποθετηθούν σε απόσταση  ενός εκ μεταξύ τους (σχ. 

Αβ8, επιμήκης Τομή και Όψη). Στο τμήμα της στοάς που θα κατασκευαστεί σε καμπύλο άξονα, 

τα ξύλινα δοκάρια σύνθεσης της διατομής του καθίσματος θα έχουν την κατάλληλη καμπύλωση. 

Μεταξύ τους θα συνδεθούν με μεταλλικές ανοξείδωτες  ντίζες και τα ανοξείδωτα μπουλόνια 

σύσφιξης θα εφαρμοστούν σε ‘’φρεζαρισμένη’’ οπή. Στο κάτω μέρος του κάθε επιμέρους 

τμήματος, θα κατασκευαστούν στις κατάλληλες θέσεις εντορμίες, ώστε το σύνθετο ξύλινο 

τεμάχιο να ‘’κάθεται στη μεταλλική βάση του αφήνοντας τον κορμό του HEA 120, του οποίου 

έχει αφαιρεθεί το άνω πέλμα, να εισχωρήσει στην εντορμία του ξύλινου καθίσματος και η 

σύνθετη ξύλινη διατομή να σταματήσει στο κάτω πέλμα του HEA 120 (σχ.  Αβ8, επιμήκης Τομή 

και λεπτ. Λ4). 

 

6. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Στο τμήμα της στοάς που θα κατασκευαστεί βατό δώμα θα εφαρμοστεί αντεστραμμένη μόνωση. 

Η σύνθεση της μόνωσης από πάνω προς τα κάτω θα είναι: στρώση βότσαλου διαμέτρου από 2 

έως 4 εκ, θερμομόνωση εξιλασμένης πολυστερίνης 4 εκ, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεσ τερικό 

πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων και γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2  

  Η σύμμεικτη πλάκα του δαπέδου της μεταλλικής στοάς και στην πάνω επιφάνειά της, κάτω από 

το ξύλινο δάπεδο θα στεγανωθεί- υγρομονωθεί αφού λειτουργεί ως συλλεκτήρας των όμβριων 

υδάτων, με τη χρήση επαλειφόμενου υλικού ενδεικτικού τύπου Sikalastic -1k.  

    

7. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι επεξεργασίας COR-TEN και δεν χρειάζεται βερνίκι προστασίας .  

Η απόχρωση της COR-TEN επεξεργασίας θα επιλεχτεί από την ομάδα των αρχιτεκτόνων 

μελετητών και της επιβλέπουσας αρχής κατόπιν συσχετίσεως δειγμάτων απόχρωσης COR -TEN 

με το χρώμα του κυβόλιθου που τελικά θα επιλεγεί.  

Στο μεταλλικό σκελετό θα εφαρμοστεί διάφανη προστατευτική επίστρωση έναντι graffiti και 

επικόλλησης αφισών. 

Το ξύλινο κάθισμα θα βερνικωθεί με βερνίκι εμποτισμού, υδατικής βάσης και απόχρωσης που 

θα αποφασιστεί από την ομάδα των αρχιτεκτόνων μηχανικών και της επιβλέπουσας αρχής, 

κατόπιν εφαρμογής δειγμάτων αποχρώσεως, στο συγκεκριμένο είδος ξύλου, επί το υ 

εργοταξίου.  

Το ταβάνι της στέγης της στοάς θα βερνικωθεί με το ίδιο βερνίκι και την ίδια απόχρωση.  

Το ξύλινο δάπεδο ( deck) της στοάς θα επαλειφθεί με  άχρωμο - διαφανές βερνικόχρωμα δύο 

συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. 
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7.ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ (ΚΟΥΡΤΙΝΑ). 

Η μεταλλική στοά στη στάθμη εισόδου στο υπόγειο πάρκινγκ  θα ‘’ντυθεί’’ με μεταλλικό 

εύκαμπτο ανοξείδωτο πλέγμα όπως περιγράφεται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης (σχ. 

Αβ2, Αβ4, Αβ5, Αβ6, Αβ7). 

Θα κατασκευαστεί εύκαμπτο ανοξείδωτο μεταλλικό πλέγμα τύπου GC315 από υλικό κατηγορίας 

AISI/1.4404. Τα οριζόντια σύρματα του πλέγματος θα είναι διατομής 3 mm με κενό ανάμεσά 

τους 12mm. Τα κατακόρυφα σύρματα θα είναι πλέγμα τριών συρμάτων , διατομής 2mm 

(3x2mm) σε απόσταση μεταξύ τους, αξονικά, 100mm.  

Το πλέγμα θα αναρτηθεί μέσα από τα υποστυλώματα της στοάς, όπως αυτό περιγράφεται στα 

σχετικά σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης και θα τανιστεί με τη χρήση ειδικών ανοξείδωτων 

εντατήρων. Για την ανάρτηση θα χρησιμοποιηθεί διπλή ανοξείδωτη λάμα 50x4 mm  στο επάνω 

και στο  κάτω όριο του πλέγματος. Για την ανάρτηση θα χρησιμοποιηθούν ανοξείδωτοι 

σύνδεσμοι μορφής U, επάνω και κάτω, ανά 400mm αναπτύγματος του πλέγματος. Στο επάνω 

μέρος του πλέγματος θα τοποθετηθούν ειδικοί ανοξείδωτοι εντατήρες, ένας σε κάθε σύνδεσμο 

μορφής U. 

Στο κάτω μέρος του πλέγματος θα τοποθετηθεί επίσης ανοξείδωτη μπρακέτα τάνισης. Η 

συνολική κατασκευή θα χωριστεί σε τεμάχια ίσα στον αριθμό με τα φατνώματα των 

υποστυλωμάτων της μεταλλικής στοάς που θα πληρωθούν με το εν λόγω πλέγμα. Ένα τεμάχιο 

ανα φάτνωμα μεταλλικής στοάς (σχ Αβ5, Τομή 6-6 ) 

 

Γ. Απολήξεις κλιμακοστασίων. 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 Όπως αναφέρουμε και στην παράγραφο Α1 οι υπάρχουσες απολήξεις των κλιμακοστασίων του 

παρκινγκ θα καθαιρεθούν. Ο μεταλλικός σκελετός ανάρτησης των υαλοπινάκων των όψεων και 

οι υαλοπίνακες θα απομακρυνθούν. Τα μπετονένια βάθρα, πάνω στα οποία στηρίζεται η 

μεταλλική κατασκευή ανάρτησης των υαλοπινάκων της όψης τους θα καθαιρεθούν με τη χρήση 

μηχανημάτων αδιατάρακτης κοπής καθότι ο χώρος των κλιμακοστασίων θα πρέπει να 

παραμείνει  λειτουργικός κατά τη φάση της κατασκευής ( σχ.  Αγ3).  

Θα γίνει τοπικά εκσκαφή έως τη στάθμη στης πλάκας οροφής του πάρκινγκ για την αγκύρωση 

σε αυτή του μεταλλικού σκελετού της νέας σύμμεικτης κατασκευής.  

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ 

Το νέο κέλυφος των απολήξεων των κλιμακοστασίων του πάρκινγκ θα είναι σύμμεικτη 

κατασκευή με μεταλλικό σκελετό από διατομές IPE και επικάλυψη ανεπίχριστου σκυροδέματος. 

Ο μεταλλικός φέρων οργανισμός της κατασκευής, έτσι όπως περιγράφεται στα αρχιτεκτονικά 

σχέδια Αγ1 έως Αγ5, προέκυψε από στατικό προέλεγχο που εκπονήθηκε κατά τη φάση της 

οριστικής μελέτης. Θα απαιτηθεί στατική μελέτη για την οριστικοποίηση των διατομών που θα 

χρησιμοποιηθούν. Αλλαγές στη δομή της λύσης, αφαίρεση ή πρόσθεση διατομών και γενικώς 

παρέμβαση στην αρχιτεκτονική ή στατική δομή της κατασκευής αυτής, από τον Δομοστατικό 
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μηχανικό που θα εκπονήσει τη στατική μελέτη που απαιτείται, θα γίνει μόνο σε συνεννόηση και 

με τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας των Αρχιτεκτόνων μελετητών.  

Στο τελευταίο σκέλος τη σκάλας της απόληξης θα αντικατασταθεί το υπάρχον κιγκλίδωμα με νέο  

κατασκευής όμοιας με το κιγκλίδωμα της μεταλλικής στοάς (παράγραφος Β4 της παρούσης 

τεχνικής έκθεσης) (σχ. Αγ3, τομή Α-Α ) 

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Η επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού θα γίνει με σκυρόδεμα κατηγορίας C 30 -37, με σύνθεση 

(αδρανή, ποσότητα τσιμέντου, πρόσμικτα) απολύτως την ίδια,, με αυτή των σκυροδετήσεων  

των νέων όψεων του παρκινγκ στην οδό Αντ/εως Σπύρου, όπως αυτή περιγράφεται στην 

παράγραφο Α2 της παρούσης τεχνικής έκθεσης. 

 

3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Οι  ξυλότυποι της σκυροδέτησης της  σύμμεικτης κατασκευής, σύμφωνα με την περιγραφή της 

παραγράφου Α3.  

Διαφοροποίηση θα υπάρχει μόνο στο είδος της επιφάνειας των σκυροδετήσεων: Στις 

κατακόρυφες επιφάνειες των τοιχείων οι επιφάνειες θα σκυροδετηθούν με οριζόντιες σανίδες. 

Τα ‘’σόκορα’’ των τοιχείων και το κάτω μέρος  των πλακών με μπετοφορμ (σχ. Αγ1 έως Αγ4). 

 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Προφίλ αλουμινίου, ελάχιστου σε διαστάσεις, ενδεικτικού τύπου…..,ικανού να παραλάβει μονό 

υαλοπίνακα, τρίπλεξ 6.6, θα τοποθετηθεί στην οροφή, σε κατάλληλη  σχισμή του σκυροδέματος 

και στο δάπεδο, στη μαρμαροποδιά, χωρίς κατακόρυφα στοιχεία. Τα τεμάχια των υαλοπινάκων 

κατά την κατακόρυφο θα στεγανωθούν με τη χρήση ειδικής μαστίχας.  Η πόρτες εισόδου θα είναι 

υάλινες, τύπου securit. 

 

4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Τα ασανσέρ των απολήξεων θα επενδυθούν με  σύνθετα πανώ  προοξειδωμένου χάλυβα (COR-

TEN) συνολικού πάχους 2χιλ. σύμφωνα με τη μελέτη (σχ. Αγ3 έως Αγ5). Η επένδυση του ασανσέρ 

θα γίνει τόσο στο εσωτερικό της απόληξης τμήμα όσο και στο προεξέχον πάνω από το βατό 

δώμα της σύμμεικτης κατασκευής. 

 

5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

Το δάπεδο των απολήξεων των κλιμακοστασίων θα είναι το ίδιο με αυτό της πλατείας, 

κυβόλιθος, τόσο στον εσωτερικό τους χώρο όσο και στον ημιυπαίθριο χώρο που δημιουργείται 

μπροστά στις νέες εισόδους τους. 
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Τα σκαλοπάτια του τελευταίου σκέλους της κλίμακας  ανόδου από το υπόγειο πάρκινγκ στην 

πλατεία θα αντικατασταθούν με πλάκες   2 εκ πάχους, ίδιου υλικού με αυτό του κυβόλιθου 

επίστρωσης της πλατείας και θα αναδιαταχτεί το βήμα της και θα προστεθούν σκαλοπάτια ώστε 

να συσχετιστούν τα κλιμακοστάσια με τα νέα υψόμετρα της πλατείας (σχ. Αγ3, τομή Α-Α). 

Ως μαρμαροποδιές θα χρησιμοποιηθούν πλάκες 40 εκ. πλάτους  και 3 εκ. πάχους ίδιου υλικού 

με τους κυβόλιθους ( σχ. Αγ3, Αγ4) 

Στην περιοχή γύρω από τις απολήξεις, θα γίνει προσαρμογή της κυρίαρχης κλίσης της πλατείας 

ώστε το δάπεδο των απολήξεων και του ημιυπαίθριου χώρου των εισόδων τους να είναι 

οριζόντιες και υψομετρικά ελαφρώς ψηλότερα για να αποδιώχνονται τα όμβρια ύδατα από την 

περιοχή των απολήξεων και των εισόδων τους (σχ. Αα1, Αα2, Αγ1,  Αγ2, Αγ3, Αγ5) .    Τον σκοπό 

αυτό εξυπηρετεί και η χωροθέτηση των καναλιών συλλογής των όμβριων της πλατείας, τα οποία 

σχηματίζουν προστατευτική Γ διάταξη, ανατολικά και νότια των απολήξεων ( σχ. Αα1, Αα2, Αγ1, 

Αγ2, Αγ3, Αγ5)     

 

6. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Στην οροφή της απόληξης του κλιμακοστασίου θα εφαρμοστεί αντεστραμμένη μόνωση. Η 

σύνθεση της μόνωσης από πάνω προς τα κάτω θα είναι: στρώση βότσαλου διαμέτρου από 2 έως 

4 εκ, θερμομόνωση εξιλασμένης πολυστερίνης 3 εκ, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό 

πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων, γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2 και 

ελαφρομπετόν κάλυψης του μεταλλικού σκελετού.  

Στην οροφή απόληξης του ασανσέρ η σύνθεση της μόνωσης από πάνω προς τα κάτω θα είναι: 

στρώση βότσαλου διαμέτρου από 2 έως 4 εκ, θερμομόνωση εξιλασμένης πολυστερίνης 3 εκ, 

μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων και  

γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2. 

 

7. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι μεταλλικές επενδύσεις θα είναι επεξεργασίας COR-TEN και δεν χρειάζεται βερνίκι 

προστασίας .  

Η απόχρωση της COR-TEN επεξεργασίας θα επιλεχτεί από την ομάδα των αρχιτεκτόνων 

μελετητών και της επιβλέπουσας αρχής κατόπιν συσχετίσεως δειγμάτων απόχρωσης COR -TEN 

με το χρώμα του κυβόλιθου που τελικά θα επιλεγεί.  

Στις μεταλλικές επενδύσεις  θα εφαρμοστεί διάφανη προστατευτική επίστρωση έναντι graffiti 

και επικόλλησης αφισών 

Για την προστασία των ανεπίχριστων επιφανειών των σκυροδεμάτων θα εφαρμοστεί  επάλειψη 

διάφανου υδατοαπωθητικού εμποτισμού υδατικής βάσης τύπου SikaGuard -730 CONCRETE 

PROTECT PLUS και διάφανη προστατευτική επίστρωση έναντι graffiti και επικόλλησης αφισών 

SikaGuard-850AG. 
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Δ. Νέο κλιμακοστάσιο. 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Θα καθαιρεθεί το υπάρχον τοιχείο αντιστήριξης της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ της στάθμης 

του πεζοδρομίου και του μικρού αλσυλλίου με τα πεύκα στην ανατολική πλευρά της Όασης, στη 

συμβολή των οδών Θεοδωρίδη, Τσιρογιάννη και Μπιζανίου και σε όσο μήκος αυτό χρειάζεται 

προκειμένου να κατασκευαστεί το νέο κλιμακοστάσιο με χρήση συνήθους κρουστικού 

εξοπλισμού. 

Θα καθαιρεθεί ο εξώστης της στάθμης οροφής του υπόγειου παρκινγκ, πάνω από την έξοδο του 

παρκινγκ στη συμβολή της οδού αντ/έως Σπύρου με τις οδούς Θεοδωρίδη, Τσιρογιάννη και 

Μπιζανίου, με τη χρήση μηχανημάτων αδιατάρακτης κοπής καθότι ο χώρος στάθμευσης θα 

πρέπει να παραμείνει  λειτουργικός καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής.  

Θα γίνει εκσκαφή θεμελίωσης των τοιχείων του νέου κλιμακοστασίου, διατομής που θα ορίσει 

η στατική μελέτη. 

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Το  νέο κλιμακοστάσιο θα κατασκευαστεί από  οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 30-37, με 

σύνθεση (αδρανή, ποσότητα τσιμέντου, πρόσμικτα) απολύτως την ίδια,, με αυτή των 

σκυροδετήσεων  των νέων όψεων του παρκινγκ στην οδό Αντ/εως Σπύρου, όπως αυτή 

περιγράφεται στην παράγραφο Α2 της παρούσης τεχνικής έκθεσης. Της σκυροδέτησης αυτής, 

εξάλλου, η ανατολική όψη του κλιμακοστασίου έρχεται σε συνέχεια.  

 

3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Οι  ξυλότυποι της σκυροδέτησης της  σύμμικτης κατασκευής, σύμφωνα με την περιγραφή της 

παραγράφου Α3.  

 

4. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ 

Στο κεντρικό πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου και στην πλευρά προς την Όαση, θα 

κατασκευαστεί εμφανής λιθοδομή, δύο όψεων, διαστάσεων 4.80μ. πλάτους, 1,60μ. ύψους και 

0.50μ φάρδους με θεμελίωση οπλισμένου σκυροδέματος διατομής 0.50μx0.70μ. (σχ.Αδ1,Αδ2, 

Αδ3-τομή Α-Α).  Σε ύψος 0.40μ από τη στάθμη του πλατύσκαλου θα κατασκευαστεί μπετονένιο 

κάθισμα, αγκυρωμένο σε σενάζ της τοιχοποιίας στο ίδιο ύψος . Το μπετονένιο καθιστικό θα έχει 

σύνθεση υλικού και επεξεργασία, ίδια με όλα τα μπετονένια καθιστικά, όπως αυτά θα  

περιγραφούν σε παράγραφο επόμενου κεφαλαίου (σχ. Αδ4-τομη Γ-Γ,  Αδ5).  

Η λιθοδομή θα γίνει από ντόπια άσπρη πέτρα, με χτίσιμο ακανόνιστο, στην όψη θα φαίνεται η 

πλατιά πλευρά της πέτρας και όχι το ‘’σόκορό’’ της, με τους λίθους όχι σε ‘’αράδα’’ , 

‘’απλοτοιχία’’, με επιμελημένο πελέκημα ώστε οι αρμοί να μην είναι μεγαλύτεροι του 1 εκ.  Οι 

αρμοί θα αρμολογηθούν με ειδικό σφραγιστικό κονίαμα σε απόχρωση παρόμοια της πέτρας που 

θα χρησιμοποιηθεί. Τα τελειώματα της λιθοδομής θα γίνουν από το ίδιο υλικό. Από λίθους όμως  
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μεγάλων διαστάσεων, 15 έως 25 εκ., που θα πελεκηθούν σε οθογωνικά σχήματα, δηλαδή θα 

κατασκευαστούν με ‘’γωνιές’’.  

Η τοιχοποιία θα σφραγιστεί στη στέψη της με πλάκες από το ίδιο υλικό, πάχους 5εκ.  

Το κονίαμα της λιθοδομής,  θα είναι ισχυρό ( 600 kg/m3) και θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεσή 

του, λευκό τσιμέντο. 

Στην υπάρχουσα κεκλιμένη τοιχοποιία αντιστήριξης, στην πλευρά της Όασης θα προστεθεί, καθ’ 

ύψος , τοιχοποιία που θα προσομοιάζει στην όψη της, στην υπάρχουσα, Έως το υψόμετρο της 

πλατείας και όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά σχέδια.  

 

5. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ – ΣΙΔΗΡΑ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Το κλιμακοστάσιο θα έχει συμπαγή μπετονένια στηθαία ως προστατευτικά κιγκλιδώματα. Στη 

στέψη όμως των στηθαίων αυτών, θα προστεθεί μεταλλικό κιγκλίδωμα κατασκευασμένο από 

μεταλλική λάμα 60.6 χιλ. επεξεργασίας COR-TEN, σε συνέχεια του κιγκλιδώματος της μεταλλικής 

στοάς και του παρακείμενου συμπαγούς στηθαίου της πλατείας που εξελίσσεται  σε συμπαγές 

στηθαίο του νέου κλιμακοστασίου, αγκυρωμένο στην άνω πλευρά του στηθαίου, όπως αυτό 

περιγράφεται στα σχέδια  Αδ1 έως Αδ5. 

Στο εσωτερικό των μπετονένιων στηθαίων και στο κατάλληλο ύψος θα αναρτηθεί ανοξείδωτος 

χειρολισθήρας,  διατομής φ 40χιλ. (σχ. Αδ3, Αδ4, Αδ5).  

Στην εσωτερική παρειά του τελευταίου σκέλους του κλιμακοστασίου, πριν αυτό φτάσει στο 

επίπεδο της πλατείας, λόγω της έλλειψης εκεί συμπαγούς στηθαίου θα κατασκευαστεί 

μεταλλικό, ίδιας μορφής με αυτό της μεταλλικής στοάς.  

Στην είσοδο στον εσωτερικό χώρο κάτω από το κλιμακοστάσιο, δημιουργείται επίμηκες άνοιγμα 

– σχισμή, η οποία θα κλείσει με μεταλλικό  περσιδωτό   κούφωμα κατασκευασμένο από σιδηρές  

ανισοσκελείς γωνιές L 100.50.8,  επεξεργασίας COR-TEN (σχ. Αδ5).  Στην εσωτερική παρειά του 

περσιδωτού κουφώματος θα συρραφτεί διάτρητη λαμαρίνα ή μεταλλική σήτα. 

Στη βάση του περσιδωτού θα τοποθετηθεί συρόμενη είσοδος, κατασκευασμένη από μεταλλικό 

σκελετό από σιδηρές  ανισοσκελείς γωνιές L 100.50.8 και φύλα λαμαρίνας 1 χιλ. επεξεργασίας 

COR-TEN, (σχ. Αδ5) . 

 

6. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Τα δάπεδα των χώρων που σχηματίζονται κάτω από το κλιμακοστάσιο θα επιστρωθούν με 

βιομηχανικό δάπεδο. 

Η εσωτερική κλίμακα θα επιστρωθεί με μαρμάρινες πλάκες 2εκ. (πάτημα και ρίχτυ).  
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7. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

Η  μαρμαροποδιά στην είσοδο του χώρου κάτω από το κλιμακοστάσιο θα είναι από μάρμαρο  

σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 20 - 40 cm (τραπεζοειδές) (σχ. Αδ2, 

κάτοψη στάθμης 0,00) 

Τα σκαλοπάτια του νέου κλιμακοστασίου θα κατασκευαστούν από ολόσωμες λίθινες βαθμίδες, 

από το ίδιο υλικό με τον κυβόλιθο. Η επιφάνειά τους θα είναι ‘ ’καμένη’’ ή ελαφρά πελεκημένη, 

χωρίς να χάνεται – καταστρέφεται  η ακμή-γωνία του λιθοσώματος. 

Τα πλατύσκαλα θα πλακοστρωθούν. Η πλακόστρωση θα γίνει  με ορθογωνικές πλάκες από το 

ίδιο υλικό με τον κυβόλιθο, σε διαστάσεις πλακών πλάτους 60 και 40 εκ. και μ ήκος μεγαλύτερο 

του πλάτους και τυχαία διάσταση, σε αράδες, τυχαία εναλλασσόμενου πλάτους και με 

διεύθυνση αράδων παράλληλων με τα ρίχτυα του κλιμακοστασίου. Η πλακόστρωση θα γίνει  επί 

υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος των 450 χλγ. τσιμέντου και πάχους  3 -5εκ. Οι αρμοί θα 

έχουν πάχος έως 1χιλ. και θα γίνεται πλήρες αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα των 600χλγ. 

τσιμέντου. 

 

8. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι μεταλλικές κατασκευές  θα είναι επεξεργασίας COR-TEN.  

Η απόχρωση της COR-TEN επεξεργασίας θα επιλεχτεί από την ομάδα των αρχιτεκτόνων 

μελετητών και της επιβλέπουσας αρχής κατόπιν συσχετίσεως δειγμάτων απόχρωσης COR -TEN 

με το χρώμα του κυβόλιθου που τελικά θα επιλεγεί.  

 Στις μεταλλικές επενδύσεις  θα εφαρμοστεί διάφανη προστατευτική επίστρωση έναντι graffiti 

και επικόλλησης αφισών 

Για την προστασία των ανεπίχριστων επιφανειών των σκυροδεμάτων θα εφαρμοστεί  επάλειψη 

διάφανου υδατοαπωθητικού εμποτισμού υδατικής βάσης τύπου SikaGuard -730 CONCRETE 

PROTECT PLUS και διάφανη προστατευτική επίστρωση έναντι graffiti και επικόλλησης αφισ ών 

SikaGuard-850AG. 

 

9. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Η μπετονένια βάση του κλιμακοστασίου, κάτω από την τσιμεντοκονία τοποθέτησης των 

ολόσωμων λίθινων βαθμίδων θα στεγανωθεί- υγρομονωθεί με τη χρήση επαλειφόμενου υλικού 

ενδεικτικού τύπου Sikalastic-1k της Sika.  

Ο χώρος της στάθμης +4.10 που αναφέρεται στο σχ. Αδ2 ως ‘’ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ’’ θα 

στεγανωθεί προκειμένου να λειτουργήσει ως δεξαμενή.  
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Ε. Αστικός εξοπλισμός. 

1. ΥΔΑΤΙΝΟ ΚΟΙΛΟ - ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ 

Το υδάτινο κοίλο θα επιστρωθεί με μεγάλες πλάκες, τοποθετημένες ακτινωτά σε σειρές, όπως 

περιγράφονται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης. Οι πλάκες θα είναι  ασβεστολιθικό 

πέτρωμα τύπου ‘’Τράνι’’ Ιωαννίνων, με ποιοτικά χαρακτηριστικά:  αντοχή σε μονοαξονική θλίψη 

φυσικών λίθων (κατά ΕΝ 1926:2007)=    Μέση Τιμή R (Μρα): 192,  αντοχή σε κάμψη υπό 

συγκεντρωμένο φορτίο φυσικών λίθων  (κατά ΕΝ 12372:2007)= Μέση Τιμή R tf (Μρα): 18,9,  

υδαταπορροφητικότητα υπό ατμοσφαιρική πίεση (κατά ΕΝ 13755:2008)= Μέση Τιμή Α b %: 0,5,   

φαινόμενη πυκνότητα (κατά ΕΝ 1936:2007)=  Μέση Τιμή Ρb (Kg/m 3): 2643,  για τα οποία θα 

ζητηθούν πιστοποιητικά από την επιβλέπουσα αρχή . Το πάχος του θα είναι 5 εκ. και θα 

ανοιχτούν οπές υποδοχής των ακροφυσίων και των φωτιστικών του συντριβανιού, σύμφωνα με 

την μηχανολογική μελέτη και στις θέσεις που ορίζει η αρχιτεκτονική μελέτη.  

Οι πλάκες θα αδροποιηθούν με αμμοβολή και θα επαληφθούν με αδιαβροχοποιητικό βερνίκι 

τύπου sikagard 790 και διάφανη προστατευτική επίστρωση έναντι graffiti και επικόλλησης 

αφισών τύπου SikaGuard-850AG. 

Ο φωτισμός και ο μηχανολογικός εξοπλισμός του συντριβανιού θα περιγραφεί από τη 

μηχανολογική μελέτη. 

 

2. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ –ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Θα κατασκευαστεί  από ασβεστολιθικό πέτρωμα τύπου ‘’Τράνι’’ Ιωαννίνων, με ποιοτικά 

χαρακτηριστικά:   αντοχή σε μονοαξονική θλίψη φυσικών λίθων (κατά ΕΝ 1926:2007)=    Μέση 

Τιμή R (Μρα): 192,  αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο φυσικών λίθων  (κατά ΕΝ 

12372:2007)= Μέση Τιμή R tf (Μρα): 18,9,  υδαταπορροφητικότητα υπό ατμοσφαιρική πίεση 

(κατά ΕΝ 13755:2008)= Μέση Τιμή Α b %: 0,5,   φαινόμενη πυκνότητα (κατά ΕΝ 1936:2007)=  

Μέση Τιμή Ρb (Kg/m 3): 2643,  για τα οποία θα ζητηθούν πιστοποιητικά από την επιβλέπουσα 

αρχή . Οι συνολικές διαστάσεις του βάθρου θα είναι 4.20x 22.00 μέτρα και θα συντεθεί από 54 

τεμάχια όγκου πετρώματος, διαστάσεων 100x140x50 εκ. ‘όπως αυτό περιγράφεται στα σχέδια 

της αρχιτεκτονικής μελέτης ( σχ Αα1, Αε2) Θα υπάρχει η δυνατότητα να καθίσει κανείς τόσο στην 

περίμετρό του όσο και πάνω σε αυτό.  Οι όγκοι του μαρμάρου θα τοποθετηθούν πάνω στη ν 

εδαφόπλακα της πλατείας. Η επάνω, οριζόντια, επιφάνειά του και οι περιμετρικά κατακόρυφες, 

εμφανείς, θα αδροποιηθούν με αμμοβολή και στη συνέχεια θα λειανθούν με τέσσερα χέρια 

βουρτσίσματος, με βούρτσες από Νο 46 έως Νο 320 . Η περιμετρική πάνω ακμή του καθιστικού 

θα παραδοθεί   με ελαφρώς ΄΄σπασμένη’’ γωνία και όχι ‘’μπιζουταρισμένη’’.  

Το βάθρο θα επαλειφθεί με αδιαβροχοποιητικό βερνίκι τύπου sikagard 790 και διάφανη 

προστατευτική επίστρωση έναντι graffiti και επικόλλησης αφισών τύπου SikaGuard -850AG. 

 

3. ΜΠΕΤΟΝΕΝΙΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 

Στο νότιο άκρο της πλατείας θα κατασκευαστεί μπετονένιο καθιστικό όπως περιγράφεται στα 

σχετικά αρχιτεκτονικά σχέδια (σχ. Αε3) 
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Η κατασκευή θα είναι σύμμεικτη. Το κάθισμα μπετονένιο σε μεταλλική βάση επεξεργασίας COR -

TEN.  

Η μεταλλική βάση θα κατασκευαστεί από κοιλοδοκό τετραγωνικής διατομής (150.150.6), 

υποστύλωμα, το οποίο θα αγκυρωθεί με μεταλλική πλάκα διαστάσεων 50x50 εκ και πάχους 15 

χιλ. στην εδαφόπλακα ρύσεων της πλατείας με τα κατάλληλα ανοξείδωτα βύσματα που θα 

υποδείξει η στατική μελέτη. Οι διαστάσεις της διατομής  του υποστυλώματος και της πλάκας 

αγκύρωσής του στην εδαφόπλακα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τη στατική μελέτη.  

Τα υποστυλώματα θα είναι 29 στον αριθμό και θα απέχουν αξονικά μεταξύ τους  περίπου  1.60 

μ. Τα υποστυλώματα φέρουν στη στέψη τους μεταλλική πλάκα πλάτους 74 εκ. και πάχους 10 

χιλ. Η μεταλλική αυτή πλάκα λειτουργεί ως οπλισμός του μπετονένιου καθίσματος. Είναι 

επεξεργασίας COR-TEN, Είναι εμφανής στο κάτω μέρος κου μπετονένιου καθίσματος, φέρει στην 

πάνω επιφάνειά της τα κατάλληλα βύσματα συνάφειας με το μπετονένιο τμήμα της σύμμεικτης 

κατασκευής  και σταματά 3 εκ πιο μέσα από το όριο του καθίσματος και από τα δύο όριά του 

(σχ Αε3, Τομή 1-1, Τομή 2-2). Σε μεγάλο μέρος του καθίσματος θα κατασκευαστεί πλάτη πάχους 

8 εκ. και ύψους 40 εκ. 

Το κάθισμα του καθιστικού θα είναι κατασκευασμένο από σκυρόδεμα .  

Η σκυροδέτηση θα παραμείνει  ανεπίχριστη και θα πρέπει να είναι μειωμένης 

υδατοπερατότητας και ανθεκτική σε επιφανειακή φθορά. Συνεπώς θα χρησιμοποιηθεί 

σκυρόδεμα κατηγορίας  C 30-37  με μέγιστο κόκκο:  31,5mm, μέγιστο λόγο νερού/τσιμέντο 

(Ν/Τ): 0,50  και ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου: 350 kg/m3.  

Για βελτιστοποίηση του αποτελέσματος θα χρησιμοποιηθούν πρόσμικτα –βελτιωτικά του 

σκυροδέματος:   

Για τη βελτίωση της εργασιμότητας θα χρησιμοποιηθεί υπερευστοποιητής της sika ViscoCrete 

Ultra 500 η παρόμοιος.  

Για την καταστολή πόρων και οπών το πρόσμικτο PerFin-1 της Sika ή παρόμοιο. 

Για περιορισμό της συρρίκνωσης και αποφυγή ρωγμών συρρίκνωσης το Conrol -50 της Sika ή 

παρόμοιο. 

Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη σωστή δόνηση της σκυροδέτησης της πλάτης του 

καθίσματος λόγω του μικρού πάχους της 

Θα ληφθούν μέτρα για τη σωστή ωρίμανση του σκυροδέματος με τη χρήση τρόπων διατήρησης 

της υγρασίας του χωρίς να αποπλυθεί η επιφάνειά τους.  

Δεν θα χρησιμοποιηθούν φαλτσογωνιές στις γωνίες των καλουπιών.  

Η επάνω επιφάνεια του καθίσματος θα λειανθεί με κατάλληλο τριβείο ώστε να εμφανιστούν τα 

σκύρα της και να προσομοιάζει σε επιφάνεια ‘’μωσαϊκού’’, απολύτως οριζόντια, επίπεδη και 

παραδεκτή από τους μελετητές και την επιβλέπουσα αρχή. Η τελική αυτή λειασμένη επιφάνεια 

θα επαλειφθεί με βερνίκι πατητής τσιμεντοκονίας για να προστατευτεί.  

Στις μεταλλικές επενδύσεις  θα εφαρμοστεί διάφανη προστατευτική επίστρωση έναντι graffi ti 

και επικόλλησης αφισών 
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Για την προστασία των ανεπίχριστων επιφανειών των σκυροδεμάτων θα εφαρμοστεί  επάλειψη 

διάφανου υδατοαπωθητικού εμποτισμού υδατικής βάσης τύπου SikaGuard -730 CONCRETE 

PROTECT PLUS και διάφανη προστατευτική επίστρωση έναντι graffit i και επικόλλησης αφισών 

SikaGuard-850AG 

 

4. ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΚΡΗΝΗ 

Στην περιοχή του άνω πλατύσκαλου του νέου κλιμακοστάσιου και στο σημείο που σημειώνεται 

στα Γενικά Σχέδια της μελέτης (  Αα1, Αα2, Αα9) θα κατασκευαστεί μικρή μαρμάρινη κρήνη όπως 

αυτή περιγράφεται στο σχετικό σχέδιο (σχ Αε1).  

Θα κατασκευαστεί μαρμάρινη στήλη από συμπαγές μάρμαρο ‘’Τράνι’’ Ιωαννίνων. Ο σωλήνας 

παροχής του νερού θα κρυφτεί σε εντορμία – κατακόρυφη σκοτία στο πίσω μέρος της 

μαρμάρινης στήλης και θα καλυφθεί με καπάκι ανοξείδωτης λαμαρίνας , 1μμ πάχους. Στο επάνω 

μέρος της μαρμάρινης στήλης και σε κατάλληλη σχισμή που θα χαραχτεί σε αυτή θα εφαρμοστεί 

στραντζαρισμένη ανοξείδωτη λαμαρίνα 1 μμ πάχους που θα λειτουργεί ως χοάνη ροής του 

νερού της κρήνης. 

Στο δάπεδο της πλατείας θα κατασκευαστεί από το ίδιο μάρμαρο συλλεκτήρας  αποχέτευσης 

των υδάτινων ροών συνεπίπεδος με το δάπεδο της πλατείας  

 

ΣΤ.  Εργασίες για την ένωση της πλατείας με το Πάρκο Κ. Μπέγκα  

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Θα καθαιρεθεί τμήμα της λίθινης περίφραξης του πάρκου, στο όριό του με την Αντιεισαγγελέως 

Σπύρου και το λίθινο βάθρο μαζί με την πλακόστρωσή του πάνω στο οποίο εδράζεται η 

υπάρχουσα μεταλλική κλίμακα ανόδου στη γέφυρα καθώς και η ίδια η μεταλλική κλίμακα.  

Θα γίνει εκσκαφή θεμελίωσης του μπετονένιου συμπλέγματος τοιχίων και της λιθοδομής 

αντιστήριξης του λίθινου πλατώματος. 

Θα γίνει επίχωση με κατάλληλα θραυστά υλικά : α) ως εξυγιαντική στρώση των θεμελιώσεων, 

σύμφωνα με τη στατική μελέτη και  β) του χώρου κατασκευής του πλατώματος έως το υψόμετρο 

κατασκευής της εδαφόπλακας προς επίστρωση του κυβόλιθου.  

 

2. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ 

Οι λιθοδομές αντιστήριξης και περίφραξης του πάρκου θα γίνουν με τον ίδιο τύπο λίθου και την 

τεχνοτροπία των υπαρχουσών λιθοδομών του πάρκου.   Θα είναι εμφανής λιθοδομή, δύο 

όψεων, διαστάσεων  όπως αυτές περιγράφονται στα σχετικά σχέδια (σχ.Αστ1,Αστ2, Αστ3) με 

θεμελίωση οπλισμένου σκυροδέματος διατομής 0.50μx0.70μ..   

Η λιθοδομή θα γίνει από ντόπια ‘’μαύρη’’ πέτρα,  με χτίσιμο όμοιο με αυτό των υπαρχουσών 

λιθοδομών του πάρκου, με επιμελημένο πελέκημα ώστε οι αρμοί να μην είναι μεγαλύτεροι του 

1 εκ.  Οι αρμοί θα αρμολογηθούν με ειδικό σφραγιστικό κονίαμα σε απόχρωση παρόμοια της 

πέτρας που θα χρησιμοποιηθεί. Τα τελειώματα της λιθοδομής θα γίνουν από το ίδιο υλικό. Από 
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λίθους όμως  μεγάλων διαστάσεων, 15 έως 25 εκ., που θα πελεκηθούν σε ορθογωνικά σχήματα, 

δηλαδή θα κατασκευαστούν με ‘’γωνιές’’.  

Η τοιχοποιία θα σφραγιστεί στη στέψη της με πλάκες από το ίδιο υλικό, πάχους 5εκ.  

Το κονίαμα της λιθοδομής,  θα είναι ισχυρό ( 600 kg/m3) και θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεσή 

του, μαύρο τσιμέντο. 

 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 Το μπετονένιο σύμπλεγμα τοιχίων θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 

30-37, με σύνθεση (αδρανή, ποσότητα τσιμέντου, πρόσμικτα) απολύτως την ίδια,, με αυτή των 

σκυροδετήσεων  των νέων όψεων του πάρκινγκ στην οδό Αντ/εως Σπύρου, όπως αυτή 

περιγράφεται στην παράγραφο Α2 της παρούσης τεχνικής έκθεσης.  

 

4. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Οι  ξυλότυποι της σκυροδέτησης της  κατασκευής,  σύμφωνα με την περιγραφή της παραγράφου 

Α3 της παρούσης.  

 

5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Οι  επιστρώσεις των δαπέδων ,  σύμφωνα με την περιγραφή της παραγράφου Α3 της παρούσης,  

τόσο στο υλικό δαπέδου όσο και στη σύνθεση της υπόβασής του.  

 

6. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Στην οροφή του μπετονένιου συμπλέγματος  θα εφαρμοστεί αντεστραμμένη μόνωση. Η 

σύνθεση της μόνωσης από πάνω προς τα κάτω θα είναι: στρώση βότσαλου διαμέτρου από 2 έως 

4 εκ, θερμομόνωση εξηλασμένης πολυστερίνης 3 εκ, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό 

πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων και  γαιωύφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2. 

 

7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Η στέγαση του φρεατίου του ανελκυστήρα θα γίνει με μεταλλική κατασκευή, όπως 

περιγράφεται στα αντίστοιχα σχέδια (σχ.Αστ1,Αστ2, Αστ3, Αστ4) και με διατομές που θα ορίσει 

η στατική μελέτη. Η μεταλλική κατασκευή θα επενδυθεί  με σύνθετα πανό  προοξειδωμένου 

χάλυβα (COR-TEN) συνολικού πάχους 2χιλ 
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8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ 

α) Στέγαση φρεατίου του ανελκυστήρα. 

Η στέγαση του φρεατίου του ανελκυστήρα θα γίνει με μεταλλική κατασκευή, όπως αυτή  

περιγράφεται στα αντίστοιχα σχέδια (σχ.Αστ1,Αστ2, Αστ3, Αστ4) και με διατομές που θα ορίσει 

η στατική μελέτη.  

β) Νέα μεταλλική κλίμακα. 

Τα φέροντα στοιχεία της κατασκευής είναι σιδηροδοκοί UPN και IPE, μικρότερου και 

μεγαλύτερου ύψους ή πλευράς των 160 mm (σχ Αστ4, ΤΟΜΗ Α-Α). Η τελική τους διάσταση θα 

καθοριστεί από τη στατική μελέτη. Οι μεταλλικές διατομές που θα χρησιμοποιηθούν στην 

κατασκευή θα είναι επεξεργασίας COR-TEN στο σύνολό τους. 

Τα πατήματα θα κατασκευαστούν από στραντζαρισμένη επίπεδη λαμαρίνα   πάχους 2mm, που 

θα γεμίσει ειδικό κονίαμα με τελική χαλαζιακή επίστρωση για αντιολισθηρότητα και αντοχή στις 

καιρικές συνθήκες. 

Δεν θα κατασκευαστεί ‘’ρίχτυ’’. 

γ) Προσθήκη στη μεταλλική γέφυρα. 

Η προσθήκη της μεταλλικής γέφυρας κατ΄ επέκταση, θα γίνει με  τα ίδια δομικά στοιχεία , ως 

συνέχεια της υπάρχουσας. Οι μεταλλικές διατομές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ‘’κοινοί ‘’, 

όχι COR-TEN. 

δ) Μεταλλικό κιγκλίδωμα. 

Τόσο στη νέα κλίμακα όσο και στην προσθήκη της γέφυρας θα τοποθετηθεί μεταλλικό 

κιγκλίδωμα επεξεργασίας COR-TEN, όπως αυτό περιγράφεται στα σχετικά σχέδια (σχ.Αστ1,Αστ2, 

Αστ3, Αστ4) κατασκευής όμοιας με το κιγκλίδωμα της μεταλλικής στοάς (παράγραφος Β4 της 

παρούσης τεχνικής έκθεσης) (σχ. Αγ3, τομή Α-Α ). 

 

9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Προφίλ αλουμινίου, ελάχιστου σε διαστάσεις, ενδεικτικού τύπου…..,ικανού να παραλάβει μονό 

υαλοπίνακα, τρίπλεξ 6.6, θα τοποθετηθεί στη βορεινή και νότια πλευρά του φρεατίου του 

ανελκυστήρα, με οριζόντια στοιχεία, ΄΄καΐτια’’ όπως περιγράφονται στα σχετικά σχέδια.  

 

10. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Η απόχρωση της COR-TEN επεξεργασίας θα επιλεχτεί από την ομάδα των αρχιτεκτόνων 

μελετητών και της επιβλέπουσας αρχής κατόπιν συσχετίσεως δειγμάτων απόχρωσης COR -TEN 

με το χρώμα του κυβόλιθου που τελικά θα επιλεγεί.  

Η προσθήκη της γέφυρας καθώς και ολόκληρη η υπάρχουσα γέφυρα, θα βαφτεί σε απόχρωση 

RAL που θα καθοριστεί από τους μελετητές αρχιτέκτονες σε συνεργασία με την επιβλέπουσα 

αρχή, κατόπιν ενέργειας δειγμάτων για τη σωστή επιλογή του χρώματος.  

Στις όλες τις μεταλλικές κατασκευές και επενδύσεις  θα εφαρμοστεί διάφανη προστατευτική 

επίστρωση έναντι graffiti και επικόλλησης αφισών 
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Για την προστασία των ανεπίχριστων επιφανειών των σκυροδεμάτων θα εφαρμοστεί  επάλειψη 

διάφανου υδατοαπωθητικού εμποτισμού υδατικής βάσης τύπου SikaGuard -730 CONCRETE 

PROTECT PLUS και διάφανη προστατευτική επίστρωση έναντι graffiti και επικόλλησης αφισών 

SikaGuard-850AG.                                                                  

 

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

 

 

Γεώργιος Σπυρίδωνος                 Παύλος Βλαστός              Γιωργίνα Παπαγεωργίου      
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αναφέρεται στην εγκατάσταση της υποδομής φωτισμού  της 

κεντρικής πλατείας Ιωαννίνων, την πλατεία Πύρρου, στο κέντρο της πόλης.  Η επιλογή τόσο της 

μορφής των αστικών αντικειμένων όσο και του ύφους του φωτιστικού αποτελέσματος 

προέκυψαν από την συνεργασία της ομάδας που κέρδισε το 1ο βραβείο στον αρχιτεκτονικό 

διαγωνισμό και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.  

Η μελέτη προτείνει την κατάργηση της υπάρχουσας υποδομής φωτισμού και την αξιοποίηση 

των παλαιών αστικών αντικειμένων για την κάλυψη παρόμοιων αναγκών σε άλλο ή άλλα 

τμήματα της πόλης. 

Η νέα πρόταση φωτισμού της πλατείας προβλέπει: 

• Κύριο φωτισμό 

• Φωτισμό σήμανσης - προσανατολισμού  

• Φωτισμό ανάδειξης 

• Εντοπισμένο-λειτουργικό φωτισμό 

• Σύστημα ελέγχου φωτισμού 

Κύριος φωτισμός 

Για τον κύριο φωτισμό της πλατείας η μελέτη προτείνει την εγκατάσταση έξι (6) ιστών  ύψους 

(18) δεκαοκτώ μέτρων με έξι προβολείς διαφόρων οπτικών κατανομών και στοχεύσεων 

τοποθετημένους σε κάθε έναν. Οι ιστοί είναι διατεταγμένοι σε δύο άξονες που συγκλίνουν 

μεταξύ τους και προς το κτίριο της Περιφέρειας, ενώ οι θέσεις τους επιλέχθηκαν ώστ ε να 

δημιουργούν την αίσθηση μιας συμμετρικής πλατείας.  

Η μορφή του ιστού και των προβολέων θα είναι ιδιαίτερα επιμελημένη δίνοντας την εντύπωση 

ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού αντικειμένου φωτισμού. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με την 

κατάλληλη στερέωση των προβολέων στον ιστό και την κοινή χρωματική απόχρωση (ιστού και 

προβολέων) όσο και με την επιμελημένη διάταξη τους. Ιδίως για το τελευταίο θα ληφθεί 

ιδιαίτερη μέριμνα ώστε οι αποστάσεις φωτιστικού από φωτιστικό να είναι ίδιες (800mm) και η 

γωνία τοποθέτησης κάθε προβολέα μετατοπισμένη κατά  60 μοίρες  σε σχέση με αυτή του 

προηγούμενου φωτιστικού σε μια ελικοειδή διάταξη.  Το πρώτο φωτιστικό σώμα σε κάθε ιστό, 

θα εγκατασταθεί περίπου 2000mm από την κορυφή του.  

Οι φωτιστικές δυνατότητες της εν λόγω υποδομής, καθιστούν την πλατεία Πύρρου το πιο 

φωτεινό κομμάτι της πόλης, όμοιο μόνο με την Λεωφόρο Δωδώνης που την διαπερνά. Η κοινή 

αυτή ένταση φωτισμού ενσωματώνει - κατά την διάρκεια της νύχτας - την οδό στην 

διαμόρφωση, υπηρετώντας την αρχιτεκτονική απαίτηση για σύνδεση – ενοποίηση της κεντρικής 

πλατείας με την Λεωφόρο και τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Πιο συγκεκριμένα η εν λόγω υποδομή εξασφαλίζει επίπεδο φωτισμού μέσης έντασης 30lx και 

ομοιομορφίας τουλάχιστον  40% τόσο στην πλατεία όσο και στην Λεωφόρο Δωδώνης (φωτιστική 

κατηγορία C1 κατά ΕΝ:13201). 

Η θερμοκρασία χρώματος του κύριου φωτισμού θα  είναι αυτή των 3.500Κ – 4.000Κ, καθώς 

πρόκειται για την ίδια τιμή, άρα και απόχρωση φωτισμού, με αυτή των πεζοδρόμων του 



35  

κέντρου. Ο ισομορφισμός αυτός επιτρέπει  την  οπτική σύνδεσή και  τελικά την φυσική και 

αισθητική ενοποίησή των δύο περιοχών που εκβάλλουν η μία στην άλλη.  

Όλοι οι προβολείς θα ελέγχονται απομακρυσμένα τόσο ως προς την έναυση/σβέση τους όσο και 

ως προς την αυξομείωση της φωτεινής τους ροής (dimming). Το φωτιστικό αποτέλεσμα θα είναι 

δυναμικό και θα μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με την ώρα, την εποχή ή/και τις καιρικές 

συνθήκες, από μια ολόφωτη πλατεία ως μια ήπια φωτισμένη περιοχή.  

 

Φωτισμός ανάδειξης 

Στην αρχιτεκτονική πρόταση ξεχωρίζουν διάφορα τμήματα της διαμόρφωσης, ως στοιχεία με 

ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό βάρος. Ενδεικτικά αναφέρονται  το στέγαστρο, τα καθιστικά, οι 

απολήξεις των κλιμακοστασίων του υπόγειου Parking και το νέο σιντριβάνι. Και τα τρία αυτά 

στοιχεία αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο τρόπο  από την μελέτη φωτισμού.  

Το στέγαστρο είναι μια κατασκευή από μέταλλο και ξύλο, που κυριαρχεί σε όλο το 

Βόρειο/Βόρειο Ανατολικό μέτωπο της διαμόρφωσης. Για τον φωτισμό του επιλέχθηκε ένα 

γραμμικό φωτιστικό σώμα, T≤ 3.000K, κατάλληλο για εγκατάσταση και σε καμπύλες επιφάνειες, 

με υψηλές μηχανικές απαιτήσεις (IP68 – ΙΚ10). Τα φωτιστικά σώματα θα είναι εγκατεστημένα 

σε δύο παράλληλες μεταξύ τους γραμμές σε όλο το μήκος του στεγάστρου. Πιο συγκεκριμένα η 

μία φωτεινή γραμμή θα είναι υπεύθυνη για τον φωτισμό της οροφής του στεγάστρου και ή άλλη 

για την πλάτη του καθιστικού. Ο φωτισμός του καθιστικού που βρίσκεται εκτός στεγάστρου 

συνεχίζεται με την τοποθέτηση του γραμμικού φωτιστικού κάτω από την καθιστική επιφάνεια.  

Σε όλες τις περιπτώσεις οι θέσεις των φωτιστικών σωμάτων επιλέγονται  ώστε οι πηγές 

φωτισμού να μην είναι άμεσα ορατές από κανένα σημείο, κοντινό ή μακρινό  της διαμόρφωσης. 

Τα γραμμικά φωτιστικά σώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν μήκος περίπου 3000mm, 

καθώς αυτή είναι η απόσταση της μίας κολώνας του στεγάστρου από την προηγούμενή της και 

την επόμενη. Στην περίπτωση του τσιμεντένιου καθιστικού επιτρέπεται η εγκατάσταση των 

γραμμικών φωτιστικών σωμάτων χωρίς περιορισμό στο μήκος.  

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας ελκυστικής καθιστικής επιφάνειας και μιας 

περιπατητικής διαδρομής με ήπια επίπεδα φωτισμού, χωρίς θαμβώσεις, που επιτρέπει την 

απρόσκοπτη θέαση της νυχτερινής εικόνας της πόλης.  

Οι απολήξεις των κλιμακοστασίων  θα φωτιστούν με την χρήση του ίδιου γραμμικού φωτιστικού. 

Τα φωτιστικά σώματα εγκαθίστανται στην πλάκα της οροφής, σε κατάλληλα διαμορφωμένες 

σκοτίες,  σε δύο τετράγωνα (πάνω και κάτω) που εγγράφουν τον όγκο της απόληξης του 

ανελκυστήρα. Τα μήκη των φωτιστικών σωμάτων θα καθοριστούν από τις διαστάσεις των 

σκοτιών.   Το αποτέλεσμα είναι η αίσθηση ενός φωτεινού επιπέδου (πλάκα οροφής) που τέμνει 

έναν παραλληλεπίπεδο μεταλλικό όγκο. 

 Το σιντριβάνι θα έχει εγκατεστημένα είκοσι τέσσερα (24) συστήματα ενδοδαπέδιων πιδάκων 

με ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού και ελέγχου. Το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ενός 

σημείου ενδιαφέροντος το οποίο θα είναι ορατό και από μακριά. Αναλυτική περιγραφή της 

λειτουργίας και των λειτουργικών χαρακτηριστικών των προς ενσωμάτωση φωτιστικών 

σωμάτων, γίνεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.  
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Φωτισμός σήμανσης - προσανατολισμού  

Όπως αναφέρθηκε ήδη η ανάγκη για ενοποίηση της κεντρικής πλατείας με την Λεωφόρο και τον 

περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου οφείλει να υπηρετηθεί από την 

μελέτη φωτισμού.  Στα παραπάνω πλαίσια η μελέτη προτείνει σε όλο το μήκος και πλάτος της 

πλατείας την δημιουργία ενός φωτιστικού κανάβου, που υλοποιείται με κατάλληλα 

ενδοδαπέδια φωτιστικά σώματα σήμανσης-προσανατολισμού, με δυνατότητα εναλλαγής 

χρωμάτων RGBWA, εγκατεστημένα στις γωνίες τετραγώνων πλευράς  8m.  

Τα συγκεκριμένα φωτιστικά σώματα θα έχουν την ίδια μορφή και τεχνικά χαρακτηριστικά με τα 

ενδοδαπέδια φωτιστικά σώματα του σιντριβανιού ενώ  θα ελέγχονται από την ίδια κεντρική 

μονάδα που θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο  των φωτιστικών σωμάτων των υποδαπέδιων 

πιδάκων. Αυτή η ομαδοποίηση (μέσω του ισομορφισμού) θα εξασφαλίζει την ίδια χρωματική 

απόχρωση όλων των ενδοδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων (κανάβου και ενδοδαπέδιων 

πιδάκων) δημιουργώντας μια κοινή αίσθηση και αισθητική  σε όλη την έκταση της διαμόρφωσης 

ενισχύοντας περαιτέρω  την σύνδεση των χώρων μεταξύ τους.  

Τέλος ο συγκεκριμένος κάναβος σήμανσης εκτός της οπτικής ενοποίησης προσφέρει πλήθος 

οπτικών πληροφοριών  - κατά την διάρκεια της νύχτας - καθώς γίνεται εύληπτη και σαφής η 

έκταση, οιόποιες υψομετρικές στάθμες, οι δημιουργούμενες πορείες και οι ενδιάμεσες 

αποστάσεις όλης της διαμόρφωσης.  

 

Εντοπισμένος & λειτουργικός φωτισμός 

 Η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει την δημιουργία μιας νέας σκάλας στο Βόρειο άκρο της 

πλατείας η οποία θα συνδέει, μέσω του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου της ‘Όασης’, το 

επίπεδο της πλατείας με το πεζοδρόμιο της οδού Σπύρου και μια νέας απόληξης στην 

υφιστάμενη πεζογέφυρα για την αισθητική και λειτουργική σύνδεση της πλατείας με το πάρκο 

Κ. Μπέγκα. 

Για την νέα σκάλα η μελέτη φωτισμού προτείνει την τοποθέτηση γραμμικών φωτιστικών 

σωμάτων όμοιων με αυτά που θα εγκατασταθούν στο στέγαστρο (χωρίς περιορισμό στο μήκος). 

Η εγκατάστασή τους θα γίνει στο τσιμεντένιο τοιχίο με ειδικό τεμάχιο, σχεδιασμέ νο 

αποκλειστικά για τον φωτισμό του κλιμακοστασίου και από τις δύο πλευρές του 

κλιμακοστασίου.  

Με αυτή την επιλογή το φως θα περιορίζεται μόνο στο οριζόντιο επίπεδο, καθιστώντας την 

απολύτως λειτουργική κατά τις νυχτερινές ώρες, ενώ ταυτόχρονα το φωτιστικό αποτέλεσμα σε 

συνδυασμό με την έλλειψη  θάμβωσης (οι φωτεινές πηγές δεν είναι ορατές) αναδεικνύει την 

νέα διαδρομή που δημιουργείται στην πόλη.  

Η πεζογέφυρα φωτίζεται και εντάσσεται στη νέα νυχτερινή  εικόνα της πλατείας. Πιο 

συγκεκριμένα τοποθετείται ανοξείδωτη κουπαστή με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα 

ασύμμετρης κατανομής και στα δύο πλαϊνά πλαίσια. Το αποτέλεσμα είναι ο κατάλληλος 

φωτισμός του ξύλινου καταστρώματος ενώ οι φωτεινές πηγές  είναι ορατές μόνο από το 

χαμηλότερο επίπεδο (δρόμος, Πάρκο Κ. Μπέγκα) προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο μια 

επιπλέον οπτική πληροφορία που τονίζει τις αρχιτεκτονικές γραμμές  και την πορεία της 

πεζογέφυρας. Η ίδια κουπαστή - φωτιστικό εγκαθίσταται στην σκάλα της γέφυρας 
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δημιουργώντας μια συνεχόμενη φωτιστική πορεία από το Πάρκο στην Πλατεία. Η φωτιστική 

παρέμβαση ολοκληρώνεται με τον φωτισμό της νέας απόληξης και του νέου καθιστικού χώρου 

με τρόπο ανάλογο με αυτόν των υπόλοιπων απολήξεων και καθιστικών αντίστοιχα. Πιο 

συγκεκριμένα γραμμικά φωτιστικά σώματα εγκαθίστανται στην πλάκα της οροφής, σε 

κατάλληλα διαμορφωμένες σκοτίες,  σε δύο ορθογώνια παραλληλεπίπεδα ένα για το επάνω 

επίπεδο (γέφυρας) και ένα για το κάτω (Πάρκο Κ. Μπέγκα) και πίσω από τις πλάτες των 

καθιστικών. 

Τέλος υλοποιείται ο φωτισμός της οδού Σπύρου με υποδομή στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται από 

την πλευρά του Δικαστικού Μεγάρου. Θα εγκατασταθούν πέντε (5) ιστοί ύψους 10 μέτρων με 

offset (απόσταση ιστού από ιστό) 36 μέτρων. Τα φωτιστικά σώματα θα εγκατασταθούν 

απευθείας στους ιστούς (χωρίς βραχίονα).Η φωτιστική κατηγορία της οδού Σπύρου (ΕΝ 13201) 

ορίζεται ως εξής: P1-C2-P1 (πεζοδρόμιο-οδόστρωμα-πεζοδρόμιο). 

Τέλος στην τριγωνική νησίδα στην συμβολή των οδών Σπύρου & Μπιζανίου θα εγκατασταθεί 

ένας 10μετρος ιστός με τρία φωτιστικά σώματα για τον φωτισμό του κόμβου. 

 

Σύστημα ελέγχου φωτισμού 

 Για τον έλεγχο του κύριου φωτισμού της πλατείας θα εγκατασταθεί ένα πλήθος 

ηλεκτρονικών συσκευών (ασύρματων ελεγκτών) καθώς και το κατάλληλο λογισμικό ώστε να 

εξασφαλίζεται  η δυνατότητα άμεσης εποπτείας, απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου της 

φωτιστικής εικόνας της πλατείας. Το Σύστημα Ελέγχου Φωτισμού θα συμβάλει σημαντικά και 

αποτελεσματικά: 

• στην εφαρμογή σεναρίων φωτισμού με την έναυση - σβέση και μεταβολή της φωτεινής 

ροής των φωτιστικών σωμάτων 

• στη διαχείριση του δικτύου, 

• στην έγκαιρη συντήρηση του, 

• στην ομαλή λειτουργία του, 

• στην αποδοτική ενεργειακή διαχείριση, με την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων  

Το Σύστημα Ελέγχου  Φωτισμού αναμένεται να προσφέρει ευελιξία και άμεση προσαρμογή των 

φωτιστικών συνθηκών στις ανάγκες του κέντρου της πόλης, ενώ θα προσφέρει εξοικονόμηση 

ενέργειας και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μέσα από τη δυνατότητα 

για σενάρια ρύθμισης της φωτεινότητας. 

Οι βαθμίδες του συστήματος είναι: οι συσκευές πεδίου, το δίκτυο επικοινωνίας και το Κεντρικό 

Σύστημα Ελέγχου. Η τεχνική τους περιγραφή καθώς και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους 

αναλύονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύει την μελέτη.  

Τα φωτιστικά σώματα που ελέγχονται από το συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου είναι οι τριάντα 

έξι (36) προβολείς που είναι εγκατεστημένοι στους έξι δεκαοχτάμετρους ιστούς και είναι 

υπεύθυνοι για τον κύριο φωτισμό της Πλατείας, όλα τα γραμμικά φωτιστικά σώματα υπεύθυνα 

για τον φωτισμό του στεγάστρου, της νέας σκάλας και των απολήξεων των κλιμακοστασίων και 

τα οδικά φωτιστικά σώματα υπεύθυνα για τον φωτισμό της οδού Σπύρου.  
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Συνολικά θα εγκατασταθούν σαράντα (40) ασύρματοι ελεγκτές. Πιο συγκεκριμένα 

προβλέπονται δεκαοχτώ (18) συσκευές πεδίου εγκατεστημένες ανά τρεις σε κάθε ισ τό (ένας σε 

κάθε θυρίδα). Η κάθε συσκευή θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο δύο προβολέων. Για κάθε δέκα 

μέτρα γραμμικών φωτιστικών σωμάτων προβλέπεται ένα τροφοδοτικό (driver) και για κάθε δύο 

τροφοδοτικά ένας ασύρματος ελεγκτής. Συνολικά για τον έλεγχο των  γραμμικών φωτιστικών θα 

εγκατασταθούν δεκατέσσερις (14) ασύρματοι ελεγκτές σε κατάλληλους στεγανούς υποπίνακες 

που θα φιλοξενούν τα τροφοδοτικά και είναι στρατηγικά τοποθετημένοι στην διαμόρφωση. 

Τέλος θα εγκατασταθούν οχτώ (8) ασύρματοι ελεγκτές για τον έλεγχο των οδικών φωτιστικών 

σωμάτων (ένας σε κάθε φωτιστικό). 

Ο έλεγχος των ενδοδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του σιντριβανιού και του κανάβου θα 

γίνεται από το σύστημα ελέγχου του σιντριβανιού και περιγράφεται στην αντίστοιχη 

παράγραφο. 

 

Εργασίες Δικτύου ηλεκτροφωτισμού. 

Για την ηλεκτροδότηση όλων των κυκλωμάτων θα εγκατασταθούν στην Κεντρική Πλατεία δύο 

(2) Pillars, σε θέσεις που φαίνονται στα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη. Οι θέσεις των Pillars 

χωροταξικά διαχωρίζουν την πλατεία σε δύο συμμετρικά τμήματα  εξασφαλίζοντας τις ελάχιστες 

δυνατές αποστάσεις κυκλωμάτων και την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ισοκατανομή φορτίων 

και κυκλωμάτων. Τα Pillars θα ηλεκτροδοτούνται υπόγεια από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Πιο 

συγκεκριμένα το Pillar A θα εγκατασταθεί στην συμβολή  της πλατείας με την οδό Σπύρου, 

εγκιβωτισμένο στο τσιμεντένιο τοιχίο και από αυτό θα εκκινούν δεκαπέντε (15) κυκλώματα ενώ 

το PillarΒ εντός του μηχανοστασίου, του νέου κλιμακοστασίου, που προτείνει η μελέτη από το 

οποίο θα εκκινούν δεκατέσσερα (14) κυκλώματα. Τα σχέδια των ηλεκτρικών Πινάκων 

παρατίθενται σε ξεχωριστό παράρτημα και συνοδεύουν την μελέτη.  

Στο μηχανοστάσιο θα εγκατασταθεί επίσης ο εξοπλισμός του σιντριβανιού και πιο συγκεκριμένα 

Πίνακας, δεξαμενή, αντλία κ.ο.κ. 

Τα παροχικά καλώδια θα ασφαλίζονται στα pillars και θα διέρχονται εντός σιδηροσωλήνων 

κατάλληλων διατομών σε όλο το μήκος τους. Στην περίπτωση που η διατομή του καλωδίου 

αλλάζει οι απαιτούμενες συνδέσεις  θα υλοποιούνται σε στεγανά ακροκιβώτια εντός των 

φρεατίων διακλάδωσης ή των θυρίδων επίσκεψης των ιστών. Κατά τον σχεδιασμό των 

κυκλωμάτων έχει ληφθεί υπόψη το είδος και η θέση των φωτιστικών σωμάτων ώστε το κάθε 

κύκλωμα να ηλεκτροδοτεί ίδιου τύπου φωτιστικά ομαδοποιώντας τα σε κοινό έλεγχο έναυσης - 

σβέσης. Κάθε κύκλωμα θα ασφαλίζεται ξεχωριστά ενώ επίσης προβλέπεται ρελέ τηλεχειρισμού 

(βλ. αναλυτικό τιμολόγιο). 

Για την ηλεκτροδότηση των  ενδοδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων το κύριο καλώδιο θα 

εισέρχεται και θα εξέρχεται από το φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας, ώστε σε κάθε 

περίπτωση να εξασφαλίζεται η στεγανότητα  και η μακροβιότητα της εγκατάστασης και των 

φωτιστικών σωμάτων.  

Αντίστοιχα για την ηλεκτροδότηση των γραμμικών φωτιστικών σωμάτων στο στέγαστρο και στην 

νέα σκάλα τα παροχικά καλώδια θα εκκινούν από τους υποπίνακες που βρίσκονται στα Pillar. 

Στον συγκεκριμένο υποπίνακα θα είναι εγκατεστημένα όλα τα απαραίτητα τροφοδοτικά 
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(drivers) κάθε ένα από τα οποία θα είναι υπεύθυνο για την ηλεκτροδότηση συγκεκριμένου ή 

συγκεκριμένων γραμμικών φωτιστικών σωμάτων. Τα τροφοδοτικά θα ελέγχονται από 

ασύρματους ελεγκτές ώστε να εξασφαλίζεται η τηλεδιαχείρισή τους σύμφωνα με το τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών. Τα τροφοδοτικά καλώδια θα οδεύσουν εντός  ενταφιασμένων 

σιδηροσωλήνων και θα εισέρχονται μέσω πλαστικού σωλήνα σπιράλ  στις κολώνες του 

στεγάστρου από τις οποίες θα εξέρχονται διαμέσου κατάλληλων οπών για την σύνδεσή τους 

στα γραμμικά φωτιστικά σώματα.  Η όλη κατασκευή θα είναι ιδιαίτερα επιμελημένη ώστε να 

εξασφαλίζεται τόσο η στεγανότητα της όσο και πως κανένα τμήμα της δεν θα είναι ορατό από 

οπουδήποτε. 

Οι προβολείς που εγκαθίστανται στους 18μετρους ιστούς ηλεκτροδοτούνται ανά δύο μέσω 

διπλών ακροκιβωτίων, κάθε ένα από τα οποία είναι τοποθετημένο σε μία θυρίδα επίσκεψης. Σε 

κάθε ιστό προβλέπονται τρεις θυρίδες (βλ. σχέδιο ιστού), τρία διπλά ακροκιβώτια και τρεις 

ασύρματοι ελεγκτές. Στα ακροκιβώτια καταλήγει το καλώδιο του κυρίως δικτύου και στην 

συνέχεια αναχωρεί ένα καλώδιο για κάθε έναν από τους δύο  προβολείς. Ο ασύρματος ελεγκτής 

είναι συνδεδεμένος σαν δακοπτικό υλικό.  

Για την εγκατάσταση των γραμμικών φωτιστικών σωμάτων αλλά και την ηλεκτροδότησή τους, 

στις απολήξεις των κλιμακοστασίων του Parking και της πεζογέφυρας, θα υπάρξει πρόβλεψη για 

την δημιουργία της κατάλληλης υποδομής κατά την σκυροδέτηση, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή ώστε να μην φαίνονται οι συνδέσεις ή τα καλώδια του δικτύου.  

Για την δυνατότητα ηλεκτροδότησης εξοπλισμού εκδηλώσεων στην πλατεία, έχουν προβλεφθεί 

ηλεκτρικοί  πίνακες ενσωματωμένοι στις πλευρές των απολήξεων. Οι θέσεις των πινάκων 

φαίνονται στα σχέδια ενώ τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους στο παράρτημα.  

Τέλος για την ηλεκτροδότηση των ενδοδαπέδιων σιντριβανιών προβλέπεται ξεχωριστός 

ηλεκτρικός Πίνακας ο οποίος ηλεκτροδοτείται από το PillarA και φιλοξενείται εντός του.  

Για την ηλεκτροδότηση των οδικών φωτιστικών σωμάτων της οδού Σπύρου προβλέπεται 

παροχικό καλώδιο μέχρι το ακροκιβώτιο στην βάση του ιστού και ένα καλώδιο διαφορετικής 

διατομής από το ακροκιβώτιο (μονό ή πολλαπλό) για κάθε φωτιστικό σώμα. 

Οι τύποι των καλωδίων, οι διατομές τους και η όδευσή τους φαίνονται στα σχέδια που 

συνοδεύουν την μελέτη, ενώ σε κάθε φωτιστικό σώμα έχει αποδοθεί ένα πληροφοριακό κείμενο 

το οποίο περιγράφει από ποιο Pillar ηλεκτροδοτείται, μέσω ποιου κυκλώματος και με ποια φάση 

αυτού. Πληροφοριακά κείμενα περιγράφουν επίσης πόσα και τι τύπου καλώδια διέρχονται 

εντός του κάθε σιδηροσωλήνα. Στο σημείο αυτό αναφέρεται πως σε καμία περίπτωση δεν θα 

βρίσκονται περισσότερα από τρία (3) καλώδια σε κάθε σιδηροσωλήνα.  
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Εγκατάσταση Σιντριβανιού 

Η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει την εγκατάσταση σιντριβανιού που θα αποτελείται από 24 

αυτόνομα υποδαπέδια συστήματα μεμονωμένου ελέγχου με ύψος πίδακα νερού δύο (2) μέτρα. 

Σκοπός είναι η δημιουργία ενός επισημασμένου σημείου και η βελτίωση του μικροκλίμα τος της 

πλατείας. Η λειτουργία όλων των υποδαπέδιων συστημάτων θα ελέγχεται κεντρικά ώστε να 

εξασφαλίζεται η εκτέλεση σεναρίων υδατογραφιών.  

Για τον φωτισμό του σιντριβανιού κάθε σύστημα θα φέρει δύο (2) led ενδοδαπέδιους 

προβολείς, RGBAW που θα εξασφαλίζουν τις χρωματικές εναλλαγές  των πιδάκων, ενώ θα 

εγκατασταθεί και περιμετρικός φωτισμός στη μεγάλη περιφέρεια του υπερυψωμένου επιπέδου 

της λεκάνης. Εκεί θα εγκατασταθούν δώδεκα (12) υποβρύχιοι προβολείς χωνευτού τύπου.  

Για την υδραυλική τροφοδοσία των είκοσι τεσσάρων συστημάτων θα εγκατασταθεί κεντρική 

αντλία τύπου DRY στο μηχανοστάσιο, όπου θα καταλήγει τόσο η υδραυλική όσο και η 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σιντριβανιού. Στο μηχανοστάσιο θα είναι εγκατεστημένος και 

ο ηλεκτρικός πίνακας ο οποίος θα τροφοδοτείται από το Pillar Β. Η κάθε υποβρύχια μονάδα 

μεμονωμένου ελέγχου, θα επιτρέπει την ανεξάρτητη λειτουργία του κάθε πίδακα.  

Κανάλια κάτω από το έδαφος που επικοινωνούν μεταξύ τους θα εξασφαλίζουν ότι το νερό 

ύστερα από την εκτίναξη του, θα περισυλλέγεται και θα επιστρέφει μέσω σωληνώσεων στην 

δεξαμενή που θα βρίσκεται κάτω από την νέα σκάλα. Για την ασφαλή διέλευση των χρηστών της 

πλατείας όλα τα κανάλια θα καλύπτονται με αφαιρούμενες πλάκες, κατάλληλου υλικού και 

πάχους. 

Το σιντριβάνι θα λειτουργεί και ως υδάτινη επιφάνεια φιλοξενώντας νερό στο κατώτερο 

επίπεδό του. Για το μερικό άδειασμα του νερού του πρώτου επιπέδου, θα προβλεφθεί 

κατάλληλος αυτοματισμός για τον έλεγχο και την ενεργοποίηση δύο (2) ηλεκτροβανών.  

Για τις ανάγκες μηχανικής φίλτρανσης από μικροσωματίδια θα εγκατασταθεί φίλτρο άμμου. 

Ανεμόμετρο θα παρακολουθεί την ταχύτητα του ανέμου και θα έχει άμεση ανάδραση με την 

Κεντρική Μονάδα Λειτουργίας& Ελέγχου του σιντριβανιού για τον έλεγχο του ύψους των 

πιδάκων.  

Ηλεκτρονικά αισθητήρια στάθμης τοποθετημένα στην δεξαμενή περισυλλογής, σε συνεργασία 

με ηλεκτροβάνα, θα προστατεύουν την αντλία αλλά και θα διατηρούν την στάθμη του νερού 

στα επιθυμητά επίπεδα. Αισθητήριο παγωνιάς θα εξασφαλίζει την αναστολή της λειτουργίας 

του σιντριβανιού με σκοπό την προστασία του εξοπλισμού.  

Όλο το σύστημα θα ελέγχεται απομακρυσμένα, ενώ οι όποιες βλάβες θα γνωστοποιούνται  μέσω 

κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή με σκοπό την μείωση των άσκοπων μετακινήσεων 

προσωπικού αλλά και για την απλούστευση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος.  
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Εγκατάσταση Ανελκυστήρα 

Για την σύνδεση της πλατείας με το Πάρκο Κ. Μπέγκα και την εξασφάλιση της προσβασιμότητας 

των ΑΜΕΑ από το ένα επίπεδο στο άλλο προβλέπεται η εγκατάσταση ανελκυστήρα ατόμων, δύο 

(2) στάσεων, στην υφιστάμενη πεζογέφυρα. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά αναλύονται 

λεπτομερώς στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.  

  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Μάρτιος 2021 

 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΚΡΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ   Μάρτιος 2021 

 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
 

1. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ   Μάρτιος 2021 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Έργο:  Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου 

 

 

Θέση:    Ιωάννινα  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 
1. Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  

        

1  

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών 
έργων. Εκθάμνωση εδάφους με  
δενδρύλια περιμέτρου κορμού 
μέχρι 0,25 m  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Β  20.1.1  

001  ΟΙΚ 2101 100,00% m2  127  4  508,00   

2  

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

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Β  20.1.2  

002  ΟΙΚ 2101 100,00% m2  728  5  3.640,00   

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  248  

3,55 * 
(1,45+2,

1) 
880,40   

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

ΝΕΤ 
ΟΔΟ-Α  
Β-2  

004  ΥΔΡ 6087 100,00% m3  60  2,5  150,00   

5  
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ 
ΟΔΟ-Α  
Δ-1  

005  
ΟΙΚ 2269.A 

100,00% 
m  168  0,9  151,20   

6  
Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση 
οδοστρωσίας συμπυκωμένου 
πάχους 0,10 m.  

ΝΕΤ 
ΟΔΟ-Α  
Γ-1.2  

006  
ΟΔΟ 3111.Β 

100,00% 
m2  4619  

1,28 * 
(0,995+0

,285) 
5.912,32   

7  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 
0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

ΝΕΤ 
ΟΔΟ-Α  
Γ-2.2  

007  
ΟΔΟ 3211.Β 

100,00% 
m2  4619  

1,38 * 
(1,095+0

,285) 
6.374,22   

8  

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

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Β  20.2  

008  ΟΙΚ 2112 100,00% m3  647  
4,6 * 

(2,5+2,1) 
2.976,20   

9  

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών 
έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 
τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών 
μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Β  20.4.1  

009  ΟΙΚ 2122 100,00% m3  10  
20,1 * 

(18+2,1) 
201,00   

10  

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών 
έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 
τάφρων με χρήση μηχανικών 
μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Β  20.5.1  

010  ΟΙΚ 2124 100,00% m3  3053  
6,1 * 

(4+2,1) 
18.623,30   

11  
Προμήθεια κοκκώδους υλικού 
μεγέθους κόκκων έως 200 mm.   

ΝΕΤ 
ΟΔΟ-Α  
Α-19  

011  
ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  500  

9,6 * 
(7,5+2,1) 

4.800,00   

12  
Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής 
γης.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ8  

012  ΠΡΣ 1620 100,00% m3  2570  6  15.420,00   

13  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών 
έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστό υλικό λατομείου.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Β  20.20  

013  ΟΙΚ 2162 100,00% m3  50  
16,85 * 

(14+2,85
) 

842,50   

14  

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

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Β  
22.10.1  

014  ΟΙΚ 2226 100,00% m3  117  
27,1 * 

(25+2,1) 
3.170,70   

15  

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

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Β  
22.10.2  

015  ΟΙΚ 2226 100,00% m3  15  
102,1 * 

(100+2,1
) 

1.531,50   

Σε μεταφορά: 65.181,34 0,00 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 65.181,34 0,00 

16  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Με 
εφαρμογή τεχνικών 
αδιατάρακτης κοπής  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
22.15.3  

016  ΟΙΚ 2226 100,00% m*cm  4666  15  69.990,00   

17  

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

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
22.15.1  

017  ΟΙΚ 2226 100,00% m3  1130  
52,1 * 

(50+2,1) 
58.873,00   

18  

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

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
22.15.2  

018  ΟΙΚ 2226 100,00% m3  10  150  1.500,00   

19  

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

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
022.20.1  

019  ΟΙΚ 2236 100,00% m2  5460  7,9  43.134,00   

20  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους και κρασπεδόρειθρων . 
Με προσοχή, για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 
50% και ακέραιων τμημάτων των 
λίθινων κρασπεδόρειθρων   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
022.20.2  

020  ΟΙΚ 223 100,00% m2  10,5  11,2  117,60   

21  
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση 
μεταλλικών φύλλων 
επιστέγασης.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
22.52  

021  ΟΙΚ 2275 100,00% m2  404  2,3  929,20   

22  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
μεταλλικών κατασκευών.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
22.56  

022  ΟΙΚ 6102 100,00% Kg  12500  0,3  3.750,00   

23  
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση 
κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά 
κιγκλιδώματα  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
22.65.2  

023  ΟΙΚ 2275 100,00% Kg  700  0,3  210,00   

24  

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

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
022.73  

024  ΟΙΚ 2236 100,00% m2  841  7,9  6.643,90   

25  

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

ΝΕΑ  
ΝΑΕΚΚ.1  

025  

ΑΤΕΟ 1123Α 
100,00% 

ΑΤΕΟ 1123.Α 
100,00% 

m3  5886,5  4,3  25.311,95   

    Αθροισμα Εργασιών :    275.640,99  275.640,99  

 

2. Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- 
ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ- 
ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ- 
ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ- ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ  

        

1  

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-Β  
32.1.4  

026  ΟΙΚ 3214 100,00% m3  37  80  2.960,00   

Σε μεταφορά: 2.960,00 275.640,99 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 2.960,00 275.640,99 

2  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας 
ή πυργογερανού. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
32.1.5  

027  ΟΙΚ 3215 100,00% m3  10  85  850,00   

3  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας 
ή πυργογερανού. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C25/30  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
32.1.6  

028  ΟΙΚ 3215 100,00% m3  926  90  83.340,00   

4  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας 
ή πυργογερανού. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C30/37  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
32.1.7  

029  ΟΙΚ 3216 100,00% m3  557  100  55.700,00   

5  

Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - 
Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. 
Κατασκευή στρώσεων 
περλιτοδέματος των 200 kg 
στσιμέντου ανά m³.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
35.4  

030  ΟΙΚ 3506 100,00% m3  13,3  90  1.197,00   

6  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι 
συνήθων χυτών κατασκευών.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
38.3  

031  ΟΙΚ 3816 100,00% m2  10  14  140,00   

7  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων 
λόγω ύψους.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
38.6  

032  ΟΙΚ 3824 100,00% m2  649  7  4.543,00   

8  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι 
εμφανών σκυροδεμάτων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
38.13  

033  ΟΙΚ 3841 100,00% m2  2039  18  36.702,00   

9  

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Διαμόρφωση εγκοπών και 
εσοχών σε επιφάνειες από 
σκυρόδεμα.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
38.18  

034  ΟΙΚ 3816 100,00% m  37  2,5  92,50   

10  Αποκαλουπωτική επάλειψη   
ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
038.46  

035  ΟΙΚ 3841 100,00% Kg  11  12,3  135,30   

11  

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 
οπλισμοί κατηγορίας B500C  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
38.20.2  

036  ΟΙΚ 3873 100,00% Kg  50267  0,95  47.753,65   

12  

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα 
B500C  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
38.20.3  

037  ΟΙΚ 3873 100,00% Kg  77097  0,9  69.387,30   

13  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Αποστατήρες σιδηροπλισμού 
σκυροδεμάτων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
38.45  

038  ΟΙΚ 3873 100,00% m2  1866  2  3.732,00   

14  

Στεγανοποίηση και προστασία 
επιφανειών σκυροδέματος 
δεξαμενής με επαλειφόμενο 
τσιμεντοειδές κονίαμα 
στεγανοποίησης δύο συστατικών 
τύπου SIKATOP® SEAL 107FL-X 
της SΙΚΑ.   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
079.50  

039  ΟΙΚ 7921 100,00% m2  95  6  570,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    307.102,75  307.102,75  

 

3. Γ. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ- 
ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ- 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  

        

1  

Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές 
με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 
400 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές 
με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς 
ορατής όψεως  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
42.11.2  

040  ΟΙΚ 4212 100,00% m3  12  62,5  750,00   

Σε μεταφορά: 750,00 582.743,74 
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Από μεταφορά: 750,00 582.743,74 

2  

Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές 
με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 
400 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές 
με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο 
ορατών όψεων  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
42.11.3  

041  ΟΙΚ 4213 100,00% m3  4  67,5  270,00   

3  
Αργολιθοδομές. Μόρφωση 
εξέχουσας ακμής 
αργολιθοδομών.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
42.26  

042  ΟΙΚ 4226 100,00% μμ  6,4  10  64,00   

4  

Αργολιθοδομές. Κοινές 
γωνιολιθοδομές. Κοινές 
γωνιολιθοδομές με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg 
τσιμέντου και 0,08 m³ ασβέστου  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
42.51.3  

043  ΟΙΚ 4262 100,00% m3  2,4  110  264,00   

5  
Λιθοδομές. Κατασκευή 
λιθοδομής δύο όψεων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
43.22  

044  ΟΙΚ 4307 100,00% m3  34,75  95  3.301,25   

6  
Επιστρώσεις με πλάκες 
ορθογωνισμένες (στέψη 
λιθοδομών)   

ΝΕΟ_ΟΙΚ  
073.100  

045  ΟΙΚ 7312 100,00% m2  10,3  40  412,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    5.061,25  5.061,25  

 
4. Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  

        

1  
Δάπεδο ξύλινο  εξωτερικών 
χώρων  (Deck) , βιδωτό σε 
μεταλλικό σκελετό (m2)   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
053.61  

046  ΟΙΚ 5326 100,00% m2  385  65  25.025,00   

2  

Επιστρώσεις με μάρμαρο. 
Επιστρώσεις δαπέδων με 
μεταβλητού μήκους και πλάτους 
πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις 
με πλάκες μαλακού μαρμάρου, 
πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 
τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο  

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
074.30.5  

047  ΟΙΚ 7451 100,00% m2  61,8  95  5.871,00   

3  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Κατασκευή βιομηχανικού 
δαπέδου με υστερόχυτο 
σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 
cm.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
73.91  

048  
ΟΙΚ 7373.1 

100,00% 
m2  141  20  2.820,00   

4  

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

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
075.1.4  

049  ΟΙΚ 7508 100,00% m2  0,35  95  33,25   

5  

Κατώφλια και περιζωματα 
(μπορντούρες) από σκληρό 
γρανίτη γκρι χρώματος και 
πάχους 5cm   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
075.81  

050  ΟΙΚ 7508 100,00% m2  39,5  115  4.542,50   

6  
Ποδιές παραθύρων από λίθο 
Καβάλας   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
075.31.4  

051  ΟΙΚ 7534 100,00% m2  9,4  95  893,00   

7  
Ολόσωμες λίθινες βαθμίδες 
απλής διατομής μεταβλητού   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
075.51  

052  ΟΙΚ 7553 100,00% μμ  307,5  95  29.212,50   

8  
Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες 
γκρι γρανίτη πάχους 5 cm   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
075.82  

053  ΟΙΚ 7564 100,00% m2  230  125  28.750,00   

9  Ενιαίο λίθινο κρασπεδόρειθρο   
ΣΧΕΤ_ΥΔΡ-
Β  Β-54  

054  ΟΔΟ 2921 100,00% μμ  834  110  91.740,00   

10  

Πλακοστρώσεις δρόμων, 
πλατειών, πεζοδρομίων κτλ κλπ., 
με πέτρινους κυβόλιθους γκρί 
Καβάλας (15Χ15Χ8)   

ΣΧΕΤ_ΥΔΡ-
Β  Β-53  

055  ΟΔΟ 2922 100,00% m2  9404  93,8  882.095,20   

11  Λίθινα εμπόδια σταθμευσης   
ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
041.4  

056  ΟΙΚ 4107 100,00% Τεμ.  136  80  10.880,00   

12  
Επίστρωση με λίθινες πλάκες 
οδηγών όδευσης τυφλών 
διαστάσεων 40/40/4cm   

ΣΧΕΤ_ΥΔΡ-
Β  Β-86  

057  ΟΔΟ 2922 100,00% m2  218  75  16.350,00   

13  
Επένδυση κατακόρυφης ή 
οριζόντιας επιφάνειας με  
λαμαρίνα COR-TEN   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
061.35  

058  6104 100,00% m2  91  108  9.828,00   

Σε μεταφορά: 1.108.040,45 587.804,99 
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14  

Επιστρώσεις δαπέδων με 
ισομεγέθεις πλάκες λίθου 
προέλευσης Καβάλας πάχους 5 
cm   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
758.83  

059  ΟΙΚ 7462 100,00% m2  28  102  2.856,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    1.110.896,45  1.110.896,45  

 
5. Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  

        

1  

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - 
Οροφές. Σανίδωμα στέγης. 
Σανίδωμα στέγης με τάβλες 
πάχους 2,5 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
52.80.3  

060  ΟΙΚ 5283 100,00% m2  248  20  4.960,00   

2  

Φέροντα στοιχεία από 
σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 
CORTEN ύψους ή πλευράς έως 
160 mm   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
061.7  

061  ΟΙΚ 6104 100,00% Kg  9300  4  37.200,00   

3  

Φέροντα στοιχεία από 
σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 
CORTEN ύψους ή πλευράς >160 
mm   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
061.8  

062  ΟΙΚ 6104 100,00% Kg  61250  4,3  263.375,00   

4  
Θύρες σιδηρές πλήρεις 
συρόμενες από προ-οξειδωμένο 
χάλυβα (CORTEN)   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
062.66  

063  ΟΙΚ 6225 100,00% Kg  107  7,25  775,75   

5  
Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού από 
προ-οξειδωμένο χάλυβα 
(CORTEN)   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
062.67  

064  ΟΙΚ 6230 100,00% Kg  380  11,25  4.275,00   

6  
Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων 
από λαμαρίνα προ-οξειδωμένου 
χάλυβα (CORTEN)   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
062.68  

065  ΟΙΚ 6239 100,00% Kg  175,5  6,25  1.096,88   

7  

Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - 
Περιφράγματα. Σιδηρά 
κιγκλιδώματα από ράβδους 
απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους προ-οξειδωμένου 
χάλυβα CORTEN τύπου Α Απλού 
σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους  

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
064.1.1  

066  ΟΙΚ 6401 100,00% Kg  1865  5,25  9.791,25   

8  
Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ 
40/2 mm   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
064.50  

067  ΟΙΚ 6428 100,00% μμ  55  18,8  1.034,00   

9  
Διάτρητη λαμαρίνα COR-TEN 
1,5mm οπής 6mm   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
072.31.5  

068  ΟΙΚ 7231 100,00% m2  154  75  11.550,00   

10  
Επιστεγάσεις με λαμαρίνα 
CORTEN πάχους 1,50 mm, με 
τραπεζοειδείς πτυχώσεις   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
072.31.6  

069  ΟΙΚ 7231 100,00% m2  248  75  18.600,00   

11  

Ειδικά τεμάχια επιστέγασης με 
επίπεδη σταντζαρισμένη 
λαμαρίνα CORTEN πάχους 2,00 
mm   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
072.31.7  

070  ΟΙΚ 7231 100,00% m2  1885  4,5  8.482,50   

12  

Λεκάνη οροφής και κανάλια 
απορροής ομβρίων στέγης από  
λαμαρίνα CORTEN , πάχους 2,00 
mm   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
072.31.8  

071  ΟΙΚ 7231 100,00% Kg  4709  5,2  24.486,80   

13  
Ψευδοροφή ισόπεδη από 
επίπεδη λαμαρίνα CORTEN 
πάχους 1,5 mm   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
072.31.9  

072  ΟΙΚ 7231 100,00% Kg  1570  3,7  5.809,00   

14  

Κατασκευές από αλουμίνιο. 
Τυποποιημένα κουφώματα από 
αλουμίνιο με ηλεκτροστατική 
βαφή. Κουφώματα από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 
έως 12 kg/m²  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
65.1.3  

073  ΟΙΚ 6501 100,00% m2  98,5  140  13.790,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    405.226,18  405.226,18  

 6. ΣΤ ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ          

1  

Υαλουργικά. Υαλοπίνακες 
ασφαλείας (LAMINATED). 
Υαλοπίνακες ασφαλείας 
(Laminated) συνολικού πάχους 
10 mm  
(5 mm + μεμβράνη + 5 mm)  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
76.22.2  

074  
ΟΙΚ 7609.2 

100,00% 
m2  88  40  3.520,00   

Σε μεταφορά: 3.520,00 2.103.927,62 
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2  
Υαλουργικά. Υαλοπίνακες 
ασφαλείας SECURIT πάχους 10 
mm.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
76.25  

075  
ΟΙΚ 7609.2 

100,00% 
m2  4,2  150  630,00   

3  

Υαλουργικά. Διπλοί 
θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες. 
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 
mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 
mm)  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
76.27.2  

076  
ΟΙΚ 7609.2 

100,00% 
m2  11,3  48  542,40   

4  

Υαλουργικά. Υαλόθυρες από 
κρύσταλλο τύπου Securit. 
Mονόφυλλες από κρύσταλλο 
πάχους 10,0 mm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
76.35.2  

077  
ΟΙΚ 7626.2 

100,00% 
m2  4,2  250  1.050,00   

5  

Χρωματισμοί. Μόνιμη, 
αντιρρυπαντική, προστατευτική 
επίστρωση ενάντια σε graffiti και 
επικόλληση αφισών, τύπου 
Sikagard®-850 AG ή ισοδύναμη   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
077.95  

078  ΟΙΚ 7744 100,00% m2  1700  6  10.200,00   

6  
Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής 
χρωματισμών πάσης φύσεως 
λόγω προσθέτου ύψους.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
77.99  

079  ΟΙΚ 7797 100,00% m2  786  0,3  235,80   

7  

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Επάλειψη 
επιφανειών σκυροδέματος με 
υλικό με βάση τις σιλικόνες.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
79.4  

080  ΟΙΚ 7902 100,00% m2  1785  7,5  13.387,50   

8  

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Στεγανωτικές 
επιστρώσεις με τσιμεντοειδή 
υλικά.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
79.8  

081  ΟΙΚ 7903 100,00% Kg  133  5  665,00   

9  

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Επιστρώσεις με 
ελαστομερείς μεμβράνες. 
Μεμβράνη οπλισμένη με 
πολυεστερικό πλεγμα και με 
επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
79.11.1  

082  ΟΙΚ 7912 100,00% m2  5700  13  74.100,00   

10  

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Γεωυφάσματα μή 
υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό 
βάρους 205 gr/m²  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
79.15.3  

083  ΟΙΚ 7914 100,00% m2  7762  2,7  20.957,40   

11  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Φυτευμένα δώματα-στέγες.  
Αντιριζικές στεγανοποιητικές 
μεμβράνες από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). 
Αντιριζικές στεγανοποιητικές 
μεμβράνες από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). 
Αντιριζική στεγανοποιητική 
μεμβράνη από PVC, πάχους 1,5 
mm  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε16.4.1.1  

084  OIK 7912 100,00% m2  2068  19,1  39.498,80   

12  

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Πρόσμικτα μείωσης 
λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά 
ΕΛΟΤ EN 934-2.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
79.22  

085  ΟΙΚ 7922 100,00% Kg  1520  1,5  2.280,00   

13  
Ειδικό πρόσμικτο για μείωση των 
πόρων σε εμφανή σκυροδέματα   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
079.83  

086  ΟΙΚ 7922 100,00% Kg  1041  16,8  17.488,80   

14  
Ειδικό πρόσμικτο μείωσης 
συρρίκνωσης σκυροδέματος   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
079.84  

087  ΟΙΚ 7922 100,00% Kg  2081  13,09  27.240,29   

15  

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Yδατοαπωθητική 
επιφανειακή προστασία 
σκυροδέματος εμποτισμού 
βάσης μίγματος σιλανίων/ 
σιλοξάνης  τύπου Sikagard®-730 
Concrete Protect Plus της SIKA ή 
ισοδύναμο.   

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  
079.49  

088  ΟΙΚ 7744 100,00% m2  288  8,4  2.419,20   

16  
Συλλεκτήρας ομβρίων τύπου 
Drexus Slot Drain Duo της 
Marshalls   

ΟΙΚ  
011.15.13  

089  
ΥΔΡ 6620.1 

100,00% 
μμ  137  47  6.439,00   

Σε μεταφορά: 220.654,19 2.103.927,62 
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17  
Λίθινες  εσχάρες υδροσυλλογής. 
Εσχάρες υδροσυλλογής, από γκρι 
γρανίτη   

ΝΕΟ_ΟΙΚ  
041.3  

090  ΟΙΚ 4107 100,00% μμ  26  72,5  1.885,00   

18  
Προμήθεια και διάστρωση 
βότσαλου χειμάρρου   

ΣΧΕΤΥΔΡ-Β  
Δ18  

091  ΟΔΟ 1510 100,00% m3  30  35  1.050,00   

19  

Μεταλλική υδρορροή βαρέως 
τύπου από μεταλλικό σωλήνα 
προ-οξειδωμένου χάλυβα 
(CORTEN τύπου Α) Φ82,5   

ΝΕΟ_ΟΙΚ  
061.33  

092  ΟΙΚ 6104 100,00% μμ  33  35  1.155,00   

20  Ξύλινο επίμηκες καθιστικό   
ΣΧΕΤΥΔΡ-Β  
00Β.10.13  

093  ΟΙΚ 5104 100,00% μμ  72,1  698  50.325,80   

21  
Τεχνικά Έργα. Μεταλλικές σχάρες 
δένδρων.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Β1  

094  ΥΔΡ 6752 100,00% Kg  1904  3,5  6.664,00   

22  Μεταλλικο Πλέγμα (Κουρτίνα).   
ΝΕΟ_ΟΙΚ  
061.34  

095  ΟΙΚ 5104 100,00% m2  300  231,2  69.360,00   

23  
Μαρμάρινο Καθιστικό –
Μαρμάρινα Μεμονωμένα 
Καθίσματα   

ΣΧΕΤΥΔΡ-Β  
00Β.10.14  

096  ΟΙΚ 7551 100,00% m3  41,85  1887  78.970,95   

24  Μπετονένιο Καθιστικό   
ΣΧΕΤΥΔΡ-Β  
00Β.10.15  

097  ΟΙΚ 3215 100,00% μμ  37,5  570,85  21.406,88   

25  Υδάτινο Κοίλο - Σιντριβάνι   
ΣΧΕΤΥΔΡ-Β  
00Β.10.16  

098  ΟΙΚ 7451 100,00% m2  122,71  396,5  48.654,52   

26  Μαρμάρινη Κρήνη   
ΣΧΕΤΥΔΡ-Β  
00Β.10.17  

099  ΟΙΚ 3215 100,00% Τεμ.  1  5000  5.000,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    505.126,34  505.126,34  

 7. Ζ. ΠΡΑΣΙΝΟ          

1  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών 
με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 
lt.  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε9.8  

100  ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ.  26  6  156,00   

2  
Φυτικό υλικό. Προμήθεια 
κηπευτικού χώματος.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ7  

101  ΠΡΣ 1710 100,00% m3  5  8,5  42,50   

3  

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

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Α6  

102  ΠΡΣ 1620 100,00% m3  1200  2,6  3.120,00   

4  
Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα 
κατηγορίας Δ9  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ1.9  

103  ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ.  5  220  1.100,00   

5  
Φυτικό υλικό. Προμήθεια 
δέντρου Φράξου Στενόφυλλου..   

ΝΕΟ  
0Δ1.10  

104  ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ.  5  300  1.500,00   

6  
Φυτικό υλικό. Προμήθεια 
δέντρου Σφένδαμου 
Πλατανόφυλλου.   

ΝΕΟ  
0Δ1.11  

105  ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ.  12  300  3.600,00   

7  
Φυτικό υλικό. Προμήθεια 
δέντρου Λικιδάμβαρης.   

ΝΕΟ  
0Δ1.12  

106  ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ.  2  300  600,00   

8  
Φυτικό υλικό. Προμήθεια 
δέντρου Λυριόδενδρου.   

ΝΕΟ  
00Δ.15  

107  ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ.  2  300  600,00   

9  

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

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε4.3  

108  ΠΡΣ 5110 100,00% Τεμ.  26  4  104,00   

10  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Μεταφύτευση φυτών. 
Μεταφύτευση φυτών με μπάλα 
χώματος όγκου 151 - 300 lt.  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε10.2  

109  ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ.  6  140  840,00   

11  
Αρδευτικά δίκτυα. Προμήθεια 
και εγκατάσταση αυτόματου 
ποτίσματος δέντρων και θάμνων   

ΝΕΟ  0Η1.5  110  ΗΛΜ 8 100,00% μμ  260  6  1.560,00   

12  

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  

111  ΠΡΣ 5240 100,00% Τεμ.  26  25  650,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    13.872,50  13.872,50  

 8. Η. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ          

Σε μεταφορά: 0,00 2.622.926,46 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 0,00 2.622.926,46 

1  

Ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα 
σήμανσης-προσανατολισμού, 
IP68, RGBAW, τεχνολογίας LED, 
για την δημιουργία φωτιστικού 
κανάβου.   

ΑΤΗΕ  
Ν898.49  

112  ΗΛΜ 101 100,00% Τεμ.  106  240  25.440,00   

2  

Ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα 
κατανομής flood, τεχνολογίας 
LED, ισχύος 6W, T≤ 3.000K για τον 
φωτισμό  δέντρων μικρού 
μεγέθους.   

ΑΤΗΕ  
Ν898.50.α  

113  ΗΛΜ 101 100,00% Τεμ.  20  876  17.520,00   

3  

Ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα 
κατανομής flood, τεχνολογίας 
LED,ισχύος 12W, T≤ 3.000K για 
τον φωτισμό δέντρων μεσαίου 
μεγέθους.   

ΑΤΗΕ  
Ν898.50.β  

114  ΗΛΜ 101 100,00% Τεμ.  10  920  9.200,00   

4  

Ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα 
κατανομής flood, τεχνολογίας 
LED, ισχύος 18W, T≤ 3.000K για 
τον φωτισμό μεγάλων δέντρων.   

ΑΤΗΕ  
Ν898.50.γ  

115  ΗΛΜ 101 100,00% Τεμ.  5  980  4.900,00   

5  

Προβολέας κατάλληλος για 
εγκατάσταση σε ιστό, 
τεχνολογίας LED, ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικά μορφής, IP65, T= 
3.500K, ισχύος 96W, με 
δυνατότητα διάφορων οπτικών 
κατανομών.   

ΑΤΗΕ  
Ν898.15.β  

116  ΗΛΜ 101 100,00% Τεμ.  36  1750  63.000,00   

6  

Γραμμικό φωτιστικό σώμα, 
εύκαμπτο,  T≤ 3.000K, 24Vdc, 
κατάλληλο για εγκατάσταση σε 
τοίχους ή οροφές, υψηλών 
μηχανικών αντοχών ΙΚ10, 
απόλυτα στεγανό IP68.   

ΑΤΗΕ  
Ν898.2.3  

117  ΗΛΜ 101 100,00% μμ  310  230  71.300,00   

7  

Κουπαστή από ανοξείδωτο 
ατσάλι με ενσωματωμένο 
φωτιστικό σώμα τύπου Led, 
ασύμμετρης κατανομής 
κατάλληλο για τον φωτισμό 
διαδρόμων και κλιμακοστασίων.   

ΑΤΗΕ  
Ν898.45β  

118  ΗΛΜ 101 100,00% Τεμ.  61  750  45.750,00   

8  

Ιστός κολουροκωνικός  ύψους 
18,00 m  με διάμετρο βάσης και 
κορυφής Ø321mm και Ø88mm 
αντίστοιχα, πάχους 5mm.   

ΑΤΗΕ  
Ν60.10.1.2  

119  ΗΛΜ 101 100,00% Τεμ.  6  5500  33.000,00   

9  
Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού 
σώματος   

ΝΕΟ  
060.20.80.
1α  

120  ΗΛΜ 101 100,00% Τεμ.  40  200  8.000,00   

10  
Κόμβος επικοινωνίας (Gateway) 
Συστήματος Τηλεδιαχείρισης   

ΝΕΟ  
060.20.80.
1β  

121  ΗΛΜ 101 100,00% Τεμ.  1  2600  2.600,00   

11  

Σιντριβάνι  αποτελούμενο από  
24 αυτόνομα υποδαπέδια 
συστήματα μεμονωμένου 
ελέγχου.   

ΑΤΗΕ  
Ν8219.8.2  

122  ΗΛΜ 101 100,00% Τεμ.  1  70000  70.000,00   

12  
Ανελκυστήρας 13 ατόμων/ 1000 
κιλών δύο στάσεων, Mηχανικός 
MRL τύπου L   

ΗΛΜ  
Ν9000.5.1  

123  ΗΛΜ 101 100,00% Τεμ.  1  35000  35.000,00   

13  
Υποπίνακας  κατασκευασμένος 
από λαμαρίνα DKP   

ΗΛΜ  
Ν60.10.80.
3  

124  ΗΛΜ 101 100,00% Τεμ.  4  900  3.600,00   

14  
Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού είκοσι 
αναχωρήσεων  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.3  

125  ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ.  2  3250  6.500,00   

15  

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
διέλευσης καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης. Σιδηροσωλήνες 
γαλβανισμένοι 
ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm 
(σπείρωμα 2’’) και πάχους 3,2 χτ.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.1  

126  ΗΛΜ 5 100,00% m  225  12,5  2.812,50   

Σε μεταφορά: 398.622,50 2.622.926,46 



50 
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Άρθρου  

Αρ. 
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Από μεταφορά: 398.622,50 2.622.926,46 

16  

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  

127  ΗΛΜ 5 100,00% m  535  16  8.560,00   

17  

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
διέλευσης καλωδίων 
ονομαστικής διαμέτρου DN 40 
mm σπείρωμα 1½’’) και πάχους 
3,0 mm.   

ΝΕΟ  
060.20.40.
4  

128  ΗΛΜ 5 100,00% m  1080  10  10.800,00   

18  

Φρεάτιο έλξης καλωδίων με 
χυτοσιδηρό επιγεμιζόμενο 
κάλυμμα, κλάσης B125,  
εξωτερικών διαστάσεων 
400χ400mm .   

ΑΤΗΕ  
Ν60.10.85.
1  

129  ΗΛΜ 101 100,00% Τεμ.  50  200  10.000,00   

19  

Φρεάτιο έλξης καλωδίων με 
χυτοσιδηρό επιγεμιζόμενο 
κάλυμμα, κλάσης C250,  
εξωτερικών διαστάσεων 
500χ500mm .   

ΑΤΗΕ  
Ν60.10.85.
2  

130  ΗΛΜ 101 100,00% Τεμ.  7  250  1.750,00   

20  
Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, 
πολύκλωνοι. διατομής 10 mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.48.2  

131  ΗΛΜ 45 100,00% m  1000  3,4  3.400,00   

21  

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Καλώδια τύπου 
E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 
600/1000 V με μόνωση από 
μανδύα PVC. διατομής 4 x 1,5 
mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.41.3  

132  ΗΛΜ 102 100,00% m  1200  3,5  4.200,00   

22  

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S 
(ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με 
μόνωση από μανδύα PVC 
διατομής 4 x 2,5 mm²   

ΝΕΟ  
062.10.41.
3  

133  ΗΛΜ 101 100,00% m  400  3,8  1.520,00   

23  

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

ΝΕΟ  
062.10.41.
4  

134  ΗΛΜ 101 100,00% m  655  7,5  4.912,50   

24  

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  

ΗΛΜ  
062.10.41.
7  

135  ΗΛΜ 102 100,00% m  200  9,5  1.900,00   

25  

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

ΗΛΜ  
062.10.41.
8  

136  ΗΛΜ 101 100,00% m  180  12,5  2.250,00   

26  

Ιστός κολουροκωνικός ύψους 
10.000mm με διάμετρο βάσης 
και κορυφής Φ150mm και 
Φ60mm αντίστοιχα, πάχους 4mm   

ΑΤΗΕ  
060.10.1.3  

137  ΗΛΜ 101 100,00% Τεμ.  6  1250  7.500,00   

27  

 Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED), 
ισχύος 120 - 170  W χωρίς 
βραχίονα.   

ΑΤΗΕ  
Ν60.10.40.
9  

138  ΗΛΜ 101 100,00% Τεμ.  8  750  6.000,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    461.415,00  461.415,00  

Σε μεταφορά: 0,00 3.084.341,46 
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Εργασίες Προϋπολογισμού  

 3.084.341,46  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  555.181,46  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  545.928,44  

Σύνολο :   4.185.451,36  
Ποσό για αναθεωρήσεις   8.097,03  

Σύνολο :   4.193.548,39  
Φ.Π.Α (%)  24,00%  1.006.451,61  

Γενικό Σύνολο :   5.200.000,00  

 

  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Μάρτιος 2021 

 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΚΡΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ   Μάρτιος 2021 

 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ/ΕΛΕΓΞΑΝΤΕΣ 

 
 

1. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ   Μάρτιος 2021 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Έργο:  Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου 

 

 

Θέση:    Ιωάννινα 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Είδη Εργασιών  Δαπάνη ( € )  

1. Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  275.640,99  

2. Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ- ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ- ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ- ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ  307.102,75  

3. Γ. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ- ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  5.061,25  

4. Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  1.110.896,45  

5. Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  405.226,18  

6. ΣΤ ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  505.126,34  

7. Ζ. ΠΡΑΣΙΝΟ  13.872,50  

8. Η. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  461.415,00  

 
Εργασίες Προυπολογισμού   3.084.341,46  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  555.181,46  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  545.928,44  

Σύνολο :   4.185.451,36  
Ποσό για αναθεωρήσεις   8.097,03  

Σύνολο :   4.193.548,39  
Φ.Π.Α (%)  24,00%  1.006.451,61  

Γενικό Σύνολο :   5.200.000,00  

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Μάρτιος 2021 

 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΚΡΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ   Μάρτιος 2021 

 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ/ΕΛΕΓΞΑΝΤΕΣ 

 
 

3. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
4. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ   Μάρτιος 2021 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Έργο:  Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου 

 

 

Θέση:    Ιωάννινα 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

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

Ποσότητες  

 Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ      

1  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκθάμνωση εδάφους 
με  δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m  

001  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  20.1.1  m2  127  

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

002  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  20.1.2  m2  728  

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

003  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-2.1  m3  248  

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

004  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-2  m3  60  

5  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   005  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-1  m  168  

6  
Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου 
πάχους 0,10 m.  

006  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Γ-1.2  m2  4619  

7  Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  007  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Γ-2.2  m2  4619  

8  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ 
χώρων.   

008  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  20.2  m3  647  

9  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 
τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη  

009  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  20.4.1  m3  10  

10  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 
τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη  

010  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  20.5.1  m3  3053  

11  Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm.   011  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-19  m3  500  

12  Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης.   012  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ8  m3  2570  

13  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις 
με θραυστό υλικό λατομείου.   

013  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  20.20  m3  50  

14  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού  

014  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.10.1  m3  117  

15  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα. Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης 
απόδοσης  

015  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.10.2  m3  15  

16  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής  

016  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.15.3  m*cm  4666  

17  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  

017  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.15.1  m3  1130  

18  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης 
απόδοσης  

018  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.15.2  m3  10  

19  

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

019  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  022.20.1  m2  5460  

20  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου 
και οιουδήποτε πάχους και κρασπεδόρειθρων . Με προσοχή, για 
την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% και ακέραιων 
τμημάτων των λίθινων κρασπεδόρειθρων   

020  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  022.20.2  m2  10,5  

21  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης.   021  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.52  m2  404  

22  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών.   022  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.56  Kg  12500  

23  
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά 
κιγκλιδώματα  

023  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.65.2  Kg  700  

24  

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

024  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  022.73  m2  841  

25  

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

025  ΝΕΑ  ΝΑΕΚΚ.1  m3  5886,5  
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  

 
Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ- 

ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ- ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ- ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 
    

1  

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

026  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  32.1.4  m3  37  

2  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25  

027  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  32.1.5  m3  10  

3  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C25/30  

028  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  32.1.6  m3  926  

4  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C30/37  

029  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  32.1.7  m3  557  

5  
Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. 
Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου ανά 
m³.   

030  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  35.4  m3  13,3  

6  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.   031  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  38.3  m2  10  

7  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους.   032  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  38.6  m2  649  

8  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων.   033  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  38.13  m2  2039  

9  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε 
επιφάνειες από σκυρόδεμα.   

034  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  38.18  m  37  

10  Αποκαλουπωτική επάλειψη   035  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  038.46  Kg  11  

11  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C  

036  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  38.20.2  Kg  50267  

12  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. 
Δομικά πλέγματα B500C  

037  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  38.20.3  Kg  77097  

13  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού 
σκυροδεμάτων.   

038  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  38.45  m2  1866  

14  

Στεγανοποίηση και προστασία επιφανειών σκυροδέματος 
δεξαμενής με επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα 
στεγανοποίησης δύο συστατικών τύπου SIKATOP® SEAL 107FL-X 
της SΙΚΑ.   

039  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  079.50  m2  95  

 Γ. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ- ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ      

1  
Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 
400 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 
μιάς ορατής όψεως  

040  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  42.11.2  m3  12  

2  
Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 
400 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 
δύο ορατών όψεων  

041  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  42.11.3  m3  4  

3  Αργολιθοδομές. Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών.   042  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  42.26  μμ  6,4  

4  
Αργολιθοδομές. Κοινές γωνιολιθοδομές. Κοινές γωνιολιθοδομές 
με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ 
ασβέστου  

043  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  42.51.3  m3  2,4  

5  Λιθοδομές. Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων.   044  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  43.22  m3  34,75  

6  Επιστρώσεις με πλάκες ορθογωνισμένες (στέψη λιθοδομών)   045  ΝΕΟ_ΟΙΚ  073.100  m2  10,3  

 Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ      

1  
Δάπεδο ξύλινο  εξωτερικών χώρων  (Deck) , βιδωτό σε μεταλλικό 
σκελετό (m2)   

046  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  053.61  m2  385  

2  

Επιστρώσεις με μάρμαρο. Επιστρώσεις δαπέδων με μεταβλητού 
μήκους και πλάτους πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες 
μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά 
τετραγωνικό μέτρο  

047  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  074.30.5  m2  61,8  

3  
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με 
υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm.   

048  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  73.91  m2  141  

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

049  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  075.1.4  m2  0,35  

5  
Κατώφλια και περιζωματα (μπορντούρες) από σκληρό γρανίτη 
γκρι χρώματος και πάχους 5cm   

050  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  075.81  m2  39,5  

6  Ποδιές παραθύρων από λίθο Καβάλας   051  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  075.31.4  m2  9,4  

7  Ολόσωμες λίθινες βαθμίδες απλής διατομής μεταβλητού   052  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  075.51  μμ  307,5  

8  Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη πάχους 5 cm   053  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  075.82  m2  230  
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  

9  Ενιαίο λίθινο κρασπεδόρειθρο   054  ΣΧΕΤ_ΥΔΡ-Β  Β-54  μμ  834  

10  
Πλακοστρώσεις δρόμων, πλατειών, πεζοδρομίων κτλ κλπ., με 
πέτρινους κυβόλιθους γκρί Καβάλας (15Χ15Χ8)   

055  ΣΧΕΤ_ΥΔΡ-Β  Β-53  m2  9404  

11  Λίθινα εμπόδια σταθμευσης   056  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  041.4  Τεμ.  136  

12  
Επίστρωση με λίθινες πλάκες οδηγών όδευσης τυφλών 
διαστάσεων 40/40/4cm   

057  ΣΧΕΤ_ΥΔΡ-Β  Β-86  m2  218  

13  
Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με  λαμαρίνα 
COR-TEN   

058  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  061.35  m2  91  

14  
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες λίθου προέλευσης 
Καβάλας πάχους 5 cm   

059  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  758.83  m2  28  

 Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ      

1  
Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα 
στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm  

060  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  52.80.3  m2  248  

2  
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς CORTEN 
ύψους ή πλευράς έως 160 mm   

061  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  061.7  Kg  9300  

3  
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς CORTEN 
ύψους ή πλευράς >160 mm   

062  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  061.8  Kg  61250  

4  
Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες από προ-οξειδωμένο χάλυβα 
(CORTEN)   

063  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  062.66  Kg  107  

5  
Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού από προ-οξειδωμένο χάλυβα 
(CORTEN)   

064  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  062.67  Kg  380  

6  
Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα προ-οξειδωμένου 
χάλυβα (CORTEN)   

065  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  062.68  Kg  175,5  

7  

Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα 
από ράβδους απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους προ-
οξειδωμένου χάλυβα CORTEN τύπου Α Απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους  

066  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  064.1.1  Kg  1865  

8  Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ 40/2 mm   067  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  064.50  μμ  55  

9  Διάτρητη λαμαρίνα COR-TEN 1,5mm οπής 6mm   068  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  072.31.5  m2  154  

10  
Επιστεγάσεις με λαμαρίνα CORTEN πάχους 1,50 mm, με 
τραπεζοειδείς πτυχώσεις   

069  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  072.31.6  m2  248  

11  
Ειδικά τεμάχια επιστέγασης με επίπεδη σταντζαρισμένη λαμαρίνα 
CORTEN πάχους 2,00 mm   

070  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  072.31.7  m2  1885  

12  
Λεκάνη οροφής και κανάλια απορροής ομβρίων στέγης από  
λαμαρίνα CORTEN , πάχους 2,00 mm   

071  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  072.31.8  Kg  4709  

13  
Ψευδοροφή ισόπεδη από επίπεδη λαμαρίνα CORTEN πάχους 1,5 
mm   

072  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  072.31.9  Kg  1570  

14  
Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από 
αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m²  

073  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  65.1.3  m2  98,5  

 ΣΤ ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ      

1  
Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες 
ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm  
(5 mm + μεμβράνη + 5 mm)  

074  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  76.22.2  m2  88  

2  Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm.   075  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  76.25  m2  4,2  

3  
Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)  

076  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  76.27.2  m2  11,3  

4  
Υαλουργικά. Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit. 
Mονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm  

077  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  76.35.2  m2  4,2  

5  
Χρωματισμοί. Μόνιμη, αντιρρυπαντική, προστατευτική 
επίστρωση ενάντια σε graffiti και επικόλληση αφισών, τύπου 
Sikagard®-850 AG ή ισοδύναμη   

078  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  077.95  m2  1700  

6  
Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως 
λόγω προσθέτου ύψους.   

079  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  77.99  m2  786  

7  
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών 
σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες.   

080  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  79.4  m2  1785  

8  
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές 
επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.   

081  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  79.8  Kg  133  

9  
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με 
ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό 
πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων  

082  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  79.11.1  m2  5700  

10  
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή 
υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m²  

083  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  79.15.3  m2  7762  

11  

Εγκατάσταση πρασίνου. Φυτευμένα δώματα-στέγες.  Αντιριζικές 
στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). 
Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Αντιριζική στεγανοποιητική 
μεμβράνη από PVC, πάχους 1,5 mm  

084  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε16.4.1.1  m2  2068  
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12  
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Πρόσμικτα μείωσης 
λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2.   

085  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  79.22  Kg  1520  

13  Ειδικό πρόσμικτο για μείωση των πόρων σε εμφανή σκυροδέματα   086  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  079.83  Kg  1041  

14  Ειδικό πρόσμικτο μείωσης συρρίκνωσης σκυροδέματος   087  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  079.84  Kg  2081  

15  

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Yδατοαπωθητική 
επιφανειακή προστασία σκυροδέματος εμποτισμού βάσης 
μίγματος σιλανίων/ σιλοξάνης  τύπου Sikagard®-730 Concrete 
Protect Plus της SIKA ή ισοδύναμο.   

088  ΣΧΕΤΟΙΚ-Β  079.49  m2  288  

16  Συλλεκτήρας ομβρίων τύπου Drexus Slot Drain Duo της Marshalls   089  ΟΙΚ  011.15.13  μμ  137  

17  
Λίθινες  εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από γκρι 
γρανίτη   

090  ΝΕΟ_ΟΙΚ  041.3  μμ  26  

18  Προμήθεια και διάστρωση βότσαλου χειμάρρου   091  ΣΧΕΤΥΔΡ-Β  Δ18  m3  30  

19  
Μεταλλική υδρορροή βαρέως τύπου από μεταλλικό σωλήνα προ-
οξειδωμένου χάλυβα (CORTEN τύπου Α) Φ82,5   

092  ΝΕΟ_ΟΙΚ  061.33  μμ  33  

20  Ξύλινο επίμηκες καθιστικό   093  
ΣΧΕΤΥΔΡ-Β  
00Β.10.13  

μμ  72,1  

21  Τεχνικά Έργα. Μεταλλικές σχάρες δένδρων.   094  ΝΕΤ ΠΡΣ  Β1  Kg  1904  

22  Μεταλλικο Πλέγμα (Κουρτίνα).   095  ΝΕΟ_ΟΙΚ  061.34  m2  300  

23  Μαρμάρινο Καθιστικό –Μαρμάρινα Μεμονωμένα Καθίσματα   096  
ΣΧΕΤΥΔΡ-Β  
00Β.10.14  

m3  41,85  

24  Μπετονένιο Καθιστικό   097  
ΣΧΕΤΥΔΡ-Β  
00Β.10.15  

μμ  37,5  

25  Υδάτινο Κοίλο - Σιντριβάνι   098  
ΣΧΕΤΥΔΡ-Β  
00Β.10.16  

m2  122,71  

26  Μαρμάρινη Κρήνη   099  
ΣΧΕΤΥΔΡ-Β  
00Β.10.17  

Τεμ.  1  

 Ζ. ΠΡΑΣΙΝΟ      

1  
Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με 
μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt.  

100  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε9.8  Τεμ.  26  

2  Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος.   101  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ7  m3  5  

3  
Χωματουργικές εργασίες. Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε 
αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού.   

102  ΝΕΤ ΠΡΣ  Α6  m3  1200  

4  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ9  103  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ1.9  Τεμ.  5  

5  Φυτικό υλικό. Προμήθεια δέντρου Φράξου Στενόφυλλου..   104  ΝΕΟ  0Δ1.10  Τεμ.  5  

6  Φυτικό υλικό. Προμήθεια δέντρου Σφένδαμου Πλατανόφυλλου.   105  ΝΕΟ  0Δ1.11  Τεμ.  12  

7  Φυτικό υλικό. Προμήθεια δέντρου Λικιδάμβαρης.   106  ΝΕΟ  0Δ1.12  Τεμ.  2  

8  Φυτικό υλικό. Προμήθεια δέντρου Λυριόδενδρου.   107  ΝΕΟ  00Δ.15  Τεμ.  2  

9  
Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού 
μηχανήματος. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  1,00 x 1,00 x 1,00 m  

108  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε4.3  Τεμ.  26  

10  
Εγκατάσταση πρασίνου. Μεταφύτευση φυτών. Μεταφύτευση 
φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 - 300 lt.  

109  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε10.2  Τεμ.  6  

11  
Αρδευτικά δίκτυα. Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου 
ποτίσματος δέντρων και θάμνων   

110  ΝΕΟ  0Η1.5  μμ  260  

12  
Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων με τρεις 
πασσάλους Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για 
μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m  

111  ΠΡΣ  Ε11.1.2  Τεμ.  26  

 Η. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ      

1  
Ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα σήμανσης-προσανατολισμού, IP68, 
RGBAW, τεχνολογίας LED, για την δημιουργία φωτιστικού 
κανάβου.   

112  ΑΤΗΕ  Ν898.49  Τεμ.  106  

2  
Ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα κατανομής flood, τεχνολογίας LED, 
ισχύος 6W, T≤ 3.000K για τον φωτισμό  δέντρων μικρού μεγέθους.   

113  ΑΤΗΕ  Ν898.50.α  Τεμ.  20  

3  
Ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα κατανομής flood, τεχνολογίας 
LED,ισχύος 12W, T≤ 3.000K για τον φωτισμό δέντρων μεσαίου 
μεγέθους.   

114  ΑΤΗΕ  Ν898.50.β  Τεμ.  10  

4  
Ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα κατανομής flood, τεχνολογίας LED, 
ισχύος 18W, T≤ 3.000K για τον φωτισμό μεγάλων δέντρων.   

115  ΑΤΗΕ  Ν898.50.γ  Τεμ.  5  

5  
Προβολέας κατάλληλος για εγκατάσταση σε ιστό, τεχνολογίας 
LED, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικά μορφής, IP65, T= 3.500K, ισχύος 
96W, με δυνατότητα διάφορων οπτικών κατανομών.   

116  ΑΤΗΕ  Ν898.15.β  Τεμ.  36  

6  
Γραμμικό φωτιστικό σώμα, εύκαμπτο,  T≤ 3.000K, 24Vdc, 
κατάλληλο για εγκατάσταση σε τοίχους ή οροφές, υψηλών 
μηχανικών αντοχών ΙΚ10, απόλυτα στεγανό IP68.   

117  ΑΤΗΕ  Ν898.2.3  μμ  310  

7  
Κουπαστή από ανοξείδωτο ατσάλι με ενσωματωμένο φωτιστικό 
σώμα τύπου Led, ασύμμετρης κατανομής κατάλληλο για τον 
φωτισμό διαδρόμων και κλιμακοστασίων.   

118  ΑΤΗΕ  Ν898.45β  Τεμ.  61  
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8  
Ιστός κολουροκωνικός  ύψους 18,00 m  με διάμετρο βάσης και 
κορυφής Ø321mm και Ø88mm αντίστοιχα, πάχους 5mm.   

119  ΑΤΗΕ  Ν60.10.1.2  Τεμ.  6  

9  Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού σώματος   120  ΝΕΟ  060.20.80.1α  Τεμ.  40  

10  Κόμβος επικοινωνίας (Gateway) Συστήματος Τηλεδιαχείρισης   121  ΝΕΟ  060.20.80.1β  Τεμ.  1  

11  
Σιντριβάνι  αποτελούμενο από  24 αυτόνομα υποδαπέδια 
συστήματα μεμονωμένου ελέγχου.   

122  ΑΤΗΕ  Ν8219.8.2  Τεμ.  1  

12  
Ανελκυστήρας 13 ατόμων/ 1000 κιλών δύο στάσεων, Mηχανικός 
MRL τύπου L   

123  ΗΛΜ  Ν9000.5.1  Τεμ.  1  

13  Υποπίνακας  κατασκευασμένος από λαμαρίνα DKP   124  ΗΛΜ  Ν60.10.80.3  Τεμ.  4  

14  Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού είκοσι αναχωρήσεων  125  ΝΕΤ ΗΛΜ  60.10.80.3  Τεμ.  2  

15  
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2’’) και πάχους 3,2 χτ.  

126  ΝΕΤ ΗΛΜ  60.20.40.1  m  225  

16  
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 χτ.  

127  ΝΕΤ ΗΛΜ  60.20.40.2  m  535  

17  
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων ονομαστικής 
διαμέτρου DN 40 mm σπείρωμα 1½’’) και πάχους 3,0 mm.   

128  ΝΕΟ  060.20.40.4  m  1080  

18  
Φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό επιγεμιζόμενο κάλυμμα, 
κλάσης B125,  εξωτερικών διαστάσεων 400χ400mm .   

129  ΑΤΗΕ  Ν60.10.85.1  Τεμ.  50  

19  
Φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό επιγεμιζόμενο κάλυμμα, 
κλάσης C250,  εξωτερικών διαστάσεων 500χ500mm .   

130  ΑΤΗΕ  Ν60.10.85.2  Τεμ.  7  

20  Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι. διατομής 10 mm².  131  ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.48.2  m  1000  

21  
Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -
R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. 
διατομής 4 x 1,5 mm².  

132  ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.41.3  m  1200  

22  
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με 
μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 2,5 mm²   

133  ΝΕΟ  062.10.41.3  m  400  

23  
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με 
μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 4 mm²   

134  ΝΕΟ  062.10.41.4  m  655  

24  
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  

135  ΗΛΜ  062.10.41.7  m  200  

25  
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με 
μόνωση από μανδύα PVC.  
διατομής 4 x 10 mm²  

136  ΗΛΜ  062.10.41.8  m  180  

26  
Ιστός κολουροκωνικός ύψους 10.000mm με διάμετρο βάσης και 
κορυφής Φ150mm και Φ60mm αντίστοιχα, πάχους 4mm   

137  ΑΤΗΕ  060.10.1.3  Τεμ.  6  

27  
 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 120 - 170  
W χωρίς βραχίονα.   

138  ΑΤΗΕ  Ν60.10.40.9  Τεμ.  8  
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Έργο:  Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου 

 

 

Θέση:    Ιωάννινα 

 

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 
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ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 
ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων 
οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού 
προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
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 
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αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι 
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλιές και καθυστερήσεις (που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο ). 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

κ,λπ.), 
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 

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

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα 
είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από 
την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, 
ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 
ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου 
(πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την 
προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για 
την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την 
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται 
για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 
εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων 
λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του 
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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 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. 
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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. 

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. 
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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 

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

DN / DM 
όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

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

DN/12 
όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στενάνωση αρμών υε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

ΒΝ / 240 
όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 
πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

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

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

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

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

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

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

εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

• Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

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

εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 

• 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)           
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 2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

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

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες 
ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος 
και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

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

ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και 

ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), 
με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο 
(δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες 

ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

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

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

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που 
ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και 
φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας 
χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

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

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 
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- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με 
Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

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

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

2.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανειών ή σε μέτρα 
μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά 
είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή 
κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με 
άλλο είδος χρωματισμού. 
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 
αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, 
καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή 
όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα 
οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 
ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και 
η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων 
κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής 
συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή 
κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται 
παρακάτω: 

α/

α Είδος Συντελεστής 

1. 
Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις 

ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν 
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λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας 

θύρας. 

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

 β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70 

 γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές   

 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο 

από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.   

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

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30 

 γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60 

3. Υαλοστάσια :   

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

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40 

 γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80 

 δ) παραθύρων ρολλών 1,60 

 ε) σιδερένια 1,00 

4. 

Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 

(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην 

ρολλών 3,70 

5. 

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 

εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60 

6. Σιδερένιες θύρες :   

 α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80 

 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο 

πλευρές 2,00 

 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με 

ποδιά) 1,00 

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

7. Προπετάσματα σιδηρά :   

 α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50 

 β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00 
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 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 - 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 
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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 

 
 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. 
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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. 
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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Έργο:  Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου 

 

 

Θέση:    Ιωάννινα 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

A.T.: 001  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 20.1.1  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκθάμνωση εδάφους με  
δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2101  100,00%  

 
      Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 ''Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη 
εκτέλεσης των εργασιών'' 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 002  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 20.1.2  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκθάμνωση εδάφους με 
δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2101  100,00%  

 
      Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 ''Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη 
εκτέλεσης των εργασιών'' 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

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%  
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      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 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,55  [*] (1,45+2,1)  

 

A.T.: 004  
 

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

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6087  100,00%  

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

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 005  
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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 διάρκει α 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.: 006  
 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Γ-1.2  Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 
m.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3111.Β  100,00%  

 
      Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05 -03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά'', ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφά νειας 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. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,28  [*] (0,995+0,285)  

 

A.T.: 007  
 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Γ-2.2  Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3211.Β  100,00%  
 
      Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά'', ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνει ας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
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· 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. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,38  [*] (1,095+0,285)  

 

A.T.: 008  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 20.2  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2112  100,00%  

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

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,60  [*] (2,5+2,1)  

 

A.T.: 009  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 20.4.1  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 
χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2122  100,00%  

 
      Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από 
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 
m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκα φής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση 
(η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του 
πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων''  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 20,10  [*] (18+2,1)  

 

A.T.: 010  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 20.5.1  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 
χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2124  100,00%  

 
      Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το 
χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η 
στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με 
την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 
''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων''  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,10  [*] (4+2,1)  

 

A.T.: 011  
 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-19  Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3121.Β  100,00%  
 
      Προμήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα 
λατομείου ή ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου 
κλάσματος (διερχoμένου από το κόσκινο Νο 40) 35% και με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:  
 
· η προμήθεια του υλικού,  
· η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων  
Η κατασκευή του επιχώματος πληρώνεται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού (m³), επιμετρούμενου σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος 
με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,60  [*] (7,5+2,1)  

 

A.T.: 012  
 

ΝΕΤ ΠΡΣ Δ8  Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης.   
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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.: 013  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 20.20  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό 
υλικό λατομείου.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2162  100,00%  

 
      Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του 
έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικ ά μέσα, η διάστρωση σε 
πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές 
πλάκες. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,85  [*] (14+2,85)  

 

A.T.: 014  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 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 ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 27,10  [*] (25+2,1)  
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A.T.: 015  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.10.2  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με 
χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  

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

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 102,10  [*] (100+2,1)  

 

A.T.: 016  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.15.3  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  

 
      Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, 
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.  
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων 
κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την  μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα''.  
 
Καθαιρέσεις στοιχείων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με υψηλές απαιτήσεις ακρίβειας, 
ελαχιστοποίηση της όχλησης (λ.χ. εκτέλεση εργασιών σε κτίρια εν λειτουργία) και αποφυγή ζημιών σε 
παρακείμενες ευπαθείς εγκαταστάσεις ή κατασκευές, με χρήση συστημάτων συρματοκοπής, δισκοκοπής, 
αδαμαντοκοπής, υδροκοπής κλπ συναφών τεχνολογιών.  
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στο ιχείου και οι 
επιτόπιες συνθήκες καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.02, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Εργου  
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) και ανά εκατοστό (cm) βάθους κοπής    

( 1 m*cm )  Ανά μέτρο μήκους και ανά εκατοστό  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 15,00      

 

A.T.: 017  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.15.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  

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

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 52,10  [*] (50+2,1)  

 

A.T.: 018  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.15.2  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  

 
      Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, 
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.  
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων 
κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την  μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα''.  
 
Καθαιρέσεις τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά με χρήση ελαφρού 
διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών ή/και  βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά κρουστικά και 
διατρητικά εργαλεία). 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν 
ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη 
του Εργου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 150,00      
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A.T.: 019  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 022.20.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους και κρασπεδόρειθρων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών και ακέραιων τμημάτων 
κρασπεδόρειθρων   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2236  100,00%  

 
            Kαθαίρεση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κρασπεδόρειθρων εντός πόλεως και εντός 
κατοικημένης περιοχής, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή,  που περιλαμβάνει και το 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των πλακών, του τυχόν σκυροδέματος άοπλου ή οπλισμένου που χρησ ιμεύει 
ως βάση έδρασης της πλακόστρωσης και των κρασπεδόρειθρων, με χρήση αεροσφυρών και με ή χωρίς 
υποβοήθηση μηχανικού εξοπλισμού, την απαραίτητη εκσκαφή σε οποιαδηποτε βαθος της υποβάσεως 
κάτω από τις πλακοστρώστρωσεις και κάτω από την τυχόν βάσης έδρασης τους, με την βοήθεια 
μηχανικών μέσων η χειρών. Στην τιμή της εργασίας περιλαμβάνεται η φόρτωση επί αυτοκινήτου των 
πλακών, των τυχόν σκυροδεμάτων  και των προιόντων εκσκαφής, και η μεταφορά αυτών σε οποιοαδήποτε 
απόσταση. Επίσης στην τιμή της εργασίας περιλαμβάνεται και η κατάλληλη διαμόρφωση της επιφάνειας 
εκσκαφής με τυχόν προσεχτικούς καθαρισμούς και κοπής επιφανειακών ριζών δένδρων οι οποίες έχουν 
δημιουργήσει ρηγματώσεις και ανωμακλίες στην επίπεδη επιφάνεια των υπαρχουσών πλακοστρώσεων.  
Η εργασία κατά την αποξήλωση των πλακοστρώσεων θα εκτελείται χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια και 
προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών.  
Η εργασία εκσκαφής της βάσης έδρασης των πλακοστρώσεων και της υπόβάσης αντιθέτως θα γίνεται με 
ιδιαίτερη επιμέλεια για να μη θιγεί η ακεραιότητα και λειτουργικότητα συναντωμένων αγωγών Ω.Κ.Ω σε 
λειτουργία, υπαρχόντων φρεατίων η φωταγωγών υπογείων που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου καθώς 
τυχόν τέτοιες ζημιές θα αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, μετά 
από επίβλεψη των αντιστοίχων υπηρεσιών Ο.Κ.Ω. Η εργασία ανύψωσης η υποβιβασμού φρεατίων 
πληρώνεται ιδιαίτερα.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 020  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 022.20.2  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους και κρασπεδόρειθρων . Με προσοχή, για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% και ακέραιων τμημάτων των λίθινων 
κρασπεδόρειθρων   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 223  100,00%  

 
      Kαθαίρεση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κρασπεδόρειθρων εντός πόλεως και εντός κατοικημένης 
περιοχής, με προσοχή,  που περιλαμβάνει και το ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των πλακών, του τυχόν 
σκυροδέματος άοπλου ή οπλισμένου που χρησιμεύει ως βάση έδρασης της πλακόστρωσης και των 
κρασπεδόρειθρων, με χρήση αεροσφυρών και με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικού εξοπλισμού, την 
απαραίτητη εκσκαφή σε οποιαδηποτε βαθος της υποβάσεως κάτω από τις πλακοστρώστρωσεις και κάτω 
από την τυχόν βάσης έδρασης τους, με την βοήθεια μηχανικών μέσων η χειρών. Στην τιμή της εργασίας 
περιλαμβάνεται η φόρτωση επί αυτοκινήτου των πλακών, των τυχόν σκυροδεμάτων  και των προιόντων 
εκσκαφής, και η μεταφορά αυτών σε οποιοαδήποτε απόσταση. Επίσης στην τιμή της εργασίας 
περιλαμβάνεται και η κατάλληλη διαμόρφωση της επιφάνειας εκσκαφής με τυχόν προσεχτικούς 
καθαρισμούς και κοπής επιφανειακών ριζών δένδρων οι οποίες έχουν δημιουργήσει ρηγματώσεις και 
ανωμακλίες στην επίπεδη επιφάνεια των υπαρχουσών πλακοστρώσεων.  
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Η εργασία κατά την αποξήλωση των πλακοστρώσεων θα εκτελείται χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια και 
προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών.  
Η εργασία εκσκαφής της βάσης έδρασης των πλακοστρώσεων και της υπόβάσης αντιθέτως θα γίνεται με 
ιδιαίτερη επιμέλεια για να μη θιγεί η ακεραιότητα και λειτουργικότητα συναντωμένων αγωγών Ω.Κ.Ω σε 
λειτουργία, υπαρχόντων φρεατίων η φωταγωγών υπογείων που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου καθώς 
τυχόν τέτοιες ζημιές θα αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, μετά 
από επίβλεψη των αντιστοίχων υπηρεσιών Ο.Κ.Ω. Η εργασία ανύψωσης η υποβιβασμού φρεατίων 
πληρώνεται ιδιαίτερα. 
Στην τιμή της εργασίας καθαίρεσης συμπεριλαμβάνεται και η αποξήλωση του κρασπεδόρειθρου με την 
βάση τους από σκυρόδεμα με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κρασπέδων που θα με ταφερθούν σε 
απόθήκη του εργοταξίου του Δήμου μετά από εντολή της Υπηρεσίας Επίβλεψης και με την 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των υπολοίπων υλικών αποξήλωσης..    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 021  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.52  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  
 
      Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με μόνωση, 
με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των 
υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την 
μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,30      

 

A.T.: 022  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.56  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6102  100,00%  
 
      Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα 
ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 ''Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους''.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,300      

 

A.T.: 023  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 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   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,300      

 

A.T.: 024  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 022.73  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους και κρασπεδόρειθρων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών και ακέραιων τμημάτων 
κρασπεδόρειθρων   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2236  100,00%  

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

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 025  
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ΝΕΑ ΝΑΕΚΚ.1  Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και   
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  (απόβλητα καθαιρέσεων - μικτά ρεύματα υλικών)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΑΤΕΟ 1123Α  100,00%  

 ΑΤΕΟ 1123.Α  100,00%  
 
      Εναλλακτική διαχείριση κάθε είδους αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές  
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), ανεξάρτητα από την μορφή τους, τον όγκο, το βάρος  
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.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ΑΕΚΚ.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,30      

 

A.T.: 026  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 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  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3214  100,00%  
 
      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας 
ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,τις ΕΤΕΠ:  
 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.  
 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον 
το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.  
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών 
(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά 
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο 
σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται 
ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.  
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας 
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από 
την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).  
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

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

 

A.T.: 027  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 32.1.5  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3215  100,00%  

 
      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας 
ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,τις ΕΤΕΠ:  
 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.  
 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον 
το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.  
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών 
(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά 
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο 
σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται 
ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.  
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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 ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 85,00      

 

A.T.: 028  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 32.1.6  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3215  100,00%  

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

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 029  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 32.1.7  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3216  100,00%  

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

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 030  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 35.4  Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. Κατασκευή 
στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου ανά m³.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3506  100,00%  

 
      Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα με διωγκωμένο περλίτη και 200 kg τσιμέντου ανά m³, 
σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται 
η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), 
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η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 031  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3816  100,00%  
 
      Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, 
υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του 
ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 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) ανεπτυγμένης επιφανείας.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 032  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.6  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3824  100,00%  
 
      Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων ανά βαθμίδα ύψους 2,00 m ή κλάσμα αυτής, πέραν του βασικού ύψους 
που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας ξυλοτύπου.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 033  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.13  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3841  100,00%  
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      Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ 
τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες 
από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 ''Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος''.   
 
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση 
πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του 
ξυλότυπου.,  
 
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 ''Πρόσθετη τιμή 
επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων''  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 18,00      

 

A.T.: 034  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.18  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από 
σκυρόδεμα.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3816  100,00%  

 
      Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεμα, σύμφωνα 
με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 ''Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέματος'',με χρήση ξύλινων ή πλαστικών πηχίσκων διατομής έως  75x75 mm, οι οποίοι 
στερεώνονται στους ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν 
να προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή επισκευαστικού 
κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    

( 1 m )  Μέτρο  
 

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

 

A.T.: 035  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 038.46  Αποκαλουπωτική επάλειψη   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3841  100,00%  
 
      Αποκαλουπωτικό γαλάκτωμα, απαλλαγμένο από διαλύτες, βάσης ραφιναρισμένων ορυκτών ελαίων, 
τύπου Sika Separol W-320.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,30      

 

A.T.: 036  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.20.2  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 
οπλισμοί κατηγορίας B500C  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  

 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια 
οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).  
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με 
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την 
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις  τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των 
οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των 
οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3 -1 του ΚΤΧ-2008. 
Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβ δων 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 διαστ αυρώσεις 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):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,950      

 

A.T.: 037  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.20.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα 
B500C  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
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      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια 
οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).  
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με 
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την 
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις  τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των 
οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των 
οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3 -1 του ΚΤΧ-2008. 
Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβ δων 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 διαστ αυρώσεις 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):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,900      

 

A.T.: 038  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.45  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) 
χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους 
κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφανείας ξυλοτύπου.    
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( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 039  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 079.50  Στεγανοποίηση και προστασία επιφανειών σκυροδέματος δεξαμενής με 
επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης δύο συστατικών τύπου 
SIKATOP® SEAL 107FL-X της SΙΚΑ.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7921  100,00%  

 
      Yδατοαπωθητική επιφανειακή προστασία σκυροδέματος εμποτισμού βάσης μίγματος σιλανίων/ 
σιλοξάνης  τύπου Sikagard®-730 Concrete Protect Plus της SIKA ή ισοδύναμο.  
Yδροαπωθητικός εμποτισμός βάσης μίγματος σιλανίων/ σιλοξάνης, σε μορφή πάστας, με 25% 
περιεχόμενο σε ενεργά συστατικά  για σκυρόδεμα και απορροφητικά υποστρώματα τσιμεντοειδούς 
βάσης τύπου Sikagard® 730 Concrete Protect Plus της SIKA ή ισοδύναμο.  
Κατάλληλο για  υδατοαπωθητικό εμποτισμό σε απορροφητικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα σε 
κατασκευές πολιτικού μηχανικού ή άλλες κατασκευές σκυροδέματος που υπόκεινται σε υψηλές 
καταπονήσεις λόγω παγετού, κύκλου πήξης-τήξης και παγολυτικά άλατα, επίδραση χλωριόντων σε 
παραθαλάσσιο περιβάλλον κτλ.  
Πληρούνται οι απαιτήσεις χαρακτηριστικών του ΕΝ 1504-2 για υδροφοβικό εμποτισμό (βάθος διείσδυσης 
Τάξης Ι). 
Α) Kαθαρισμός με ελαφριά αμμοβολή, καθαρισμό με ατμό ή με υδροβολή χαμηλής πίεσης (<20MPa) κλπ. 
Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε στεγνά, πολύ απορροφητικά υποστρώματα. Το υπόστρωμα 
πρέπει να είναι στεγνό χωρίς μεμονωμένες επιφάνειες με παρουσία υγρασίας.  
Β) Εφαρμογή  με συμβατικό ψεκασμό χαμηλής πιέσεως, ανάερο ψεκασμό, βούρτσα ή ρολό, σε ένα 
πέρασμα από την κορυφή προς τη βάση προσέχοντας ώστε να μην τρέξει το υλικό. Όταν απαιτείται 
δεύτερη στρώση για μεγαλύτερο βάθος διείσδυσης και/ή όταν εφαρμόζεται σε πυκνό σκυρόδεμα, πρέπει 
να εφαρμοστεί αμέσως μόλις η πρώτη στρώση έχει στεγνώσει.  
Σαν γενικές προδιαγραφές των υλικών προστασίας θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται κατ’ ελάχιστον 
τα παρακάτω:  
Σύμφωνο με ΕΝ 1504-2, Κλάση Ι 
Βάθος διείσδυσης στο έργο > 3mm  
 Σε μορφή πάστας 
Περιεκτικότητα σιλανίων (ενεργών συστατικών) > 25%  
Κατανάλωση ≥ 200 gr/m2 
Πλήρης περατωμένη εργασία και υλικά, επί επιφανειών σκυροδέματος ως άνω, σε οποιασδήποτε στάθμη 
από το έδαφος, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, 
κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου, για την 
εφαρμογή, επάλειψη και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τ υχόν φθορών, 
ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που 
απαιτείται. 
 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:  
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί 
των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
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(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι 
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.  
 
 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις σιλικόνες εκτελούμενη επί 
οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι σιλικονούχο υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού 
της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 040  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 42.11.2  Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg 
τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4212  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 σποραδική επεξεργασία κατά 
το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή).  
 
Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν 
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να 
κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm.  
 
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 ενότητας 45. 
 
Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ ασβέστου, πάσης φύσεως 
τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 ''Λιθόκτιστοι τοίχοι''. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
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 (Αριθμητικώς): 62,50      
 

A.T.: 041  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 42.11.3  Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg 
τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4213  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 σποραδική επεξεργασία κατά 
το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή).  
 
Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν 
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να 
κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm.  
 
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 ενότητας 45. 
 
Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ ασβέστου, πάσης φύσεως 
τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 ''Λιθόκτιστοι τοίχοι''. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 042  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 42.26  Αργολιθοδομές. Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4226  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 σποραδική επεξεργασία κατά 
το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή).  
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Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν 
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να 
κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm.  
 
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 ενότητας 45. 
 
Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (γωνιών, παραστάδων, λαμπάδων κ.λπ.) με χρήση και 
κατεργασία ευμεγέθων λίθων.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 

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

 

A.T.: 043  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 42.51.3  Αργολιθοδομές. Κοινές γωνιολιθοδομές. Κοινές γωνιολιθοδομές με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ ασβέστου  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4262  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 σποραδική επεξεργασία κατά 
το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή).  
 
Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν 
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να 
κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm.  
 
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,  
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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 ενότητας 45. 
 
Κοινές γωνιολιθοδομές από φυσικούς γωνιολίθους (τουλάχιστον ημιλαξευτούς) παντός είδους τμημάτων 
τοίχων από αργολιθοδομή, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο 
εργασίας, 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 ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 110,00      

 

A.T.: 044  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 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): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
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 (Αριθμητικώς): 95,00      
 

A.T.: 045  
 

ΝΕΟ_ΟΙΚ 073.100  Επιστρώσεις με πλάκες ορθογωνισμένες (στέψη λιθοδομών)   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7312  100,00%  
 
      Επιστρώσεις με πλάκες ορθογωνισμένες (στέψη λιθοδομών) από τοπική πέτρα, πλευράς άνω των 30 
cm, 
με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την  
εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03 -07-03-00 
''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 40,00      

 

A.T.: 046  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 053.61  Δάπεδο ξύλινο  εξωτερικών χώρων  (Deck) , βιδωτό σε μεταλλικό σκελετό (m2)   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5326  100,00%  
 
      Δάπεδο ξύλινο  εξωτερικών χώρων  (Deck) , εκ ξυλείας  Αφρικής τύπου Μασσαρατούμπα, εκ σανίδων 
πάχους 28 χιλ., μήκους 3,80μ ,  πλάτους 0,15μ , με αντιολισθητική επεξεργασία της άνω επιφάνειας ( 
ραβδώσεις) , και οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία των σανίδων  (εγκοπές, φάλτσο, πατούρα κ.λ.π.) ζητηθεί 
από την Υπηρεσία, τοποθετημένες με διάκενο μεταξύ τους, πλάτους 10 % του πλάτους των 
χρησιμοποιηθέντων σανίδων  και σύμφωνα με σχέδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης, πάνω σε μεταλλικό 
σκελετό, ο οποίος  περιγράφεται σε άλλο τιμολόγιο. Οι ξύλινες συνθετικές λωρίδες θα είναι 
πιστοποιηµένες κατά ΕΝ14041 κατάλληλες για εξωτερική χρήση  
Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια , την μεταφορά , την κοπή σε κατάλληλες διαστάσεις και την 
τοποθέτηση   με όλα τα απαραίτητα  ανοξείδωτα μικροϋλικά στήριξης των σανίδων (ανοξείδωτες βίδες, 
ανοξείδωτοι αποστάτες κ.λ.π.),  καθώς και την τελική επάλειψη του σανιδώματος με ειδικά συντηρητικά 
έλαια και αναφέρεται σε 1 μ2 επιφάνειας δαπέδου, εργασία πλήρους κατασκευής    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 65,00      

 

A.T.: 047  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 074.30.5  Επιστρώσεις με μάρμαρο. Επιστρώσεις δαπέδων με μεταβλητού μήκους και 
πλάτους πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, 
πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7451  100,00%  

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

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 95,00      

 

A.T.: 048  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 73.91  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο 
σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7373.1  100,00%  

 
      Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου 
περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη.   
 
Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:  
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C, 
ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά 
των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.  
β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).  
γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου (ελικόπτερο), 
συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 
40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.  
δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 mm 
περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.  
ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον.  
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 049  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 075.1.4  Λοιπά μαρμαρικά. Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων 
από μάρμαρο. Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, 
πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7508  100,00%  
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      Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''.  
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής 
των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Καβάλας, γκ ρι χρώματος 
εξαιρετικής ποιότητος (extra)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 95,00      

 

A.T.: 050  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 075.81  Κατώφλια και περιζωματα (μπορντούρες) από σκληρό γρανίτη γκρι χρώματος 
και πάχους 5cm   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7508  100,00%  

 
            Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από γκρι γρανίτη που να προσομοιάζει 
στην απόχρωση από λίθο Καβάλας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03 -07-03-00 ''Επιστρώσεις με 
φυσικούς λίθους'', και θα επιλεγει κατόπιν συνεννοήσεως με τη  μελετική ομάδα και την επιβλέπουσα 
αρχή. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών γκρί Καβάλας επί τόπου, τα τσιμεντοκονιάματα 
ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών,  στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε λίθο Καβάλας χρώματος γκρι.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 115,00      

 

A.T.: 051  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 075.31.4  Ποδιές παραθύρων από λίθο Καβάλας   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7534  100,00%  
 
      Ποδιές παραθύρων από λίθο Καβάλας πλάτους έως 35 cm και πάχους 5cm, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''.  
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής 
των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, 
αρμολογήματος και καθαρισμού  
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε Καβάλας χρώματος γκρι    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 95,00      
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A.T.: 052  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 075.51  Ολόσωμες λίθινες βαθμίδες απλής διατομής μεταβλητού   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7553  100,00%  
 
      Ολόσωμες λίθινες βαθμίδες απλής διατομής, χωρίς προεξοχή και κυμάτιο βατήρων, από γκρι λίθο 
Καβάλας, διαφόρων μηκών και μέχρι 1,80m, τοποθετημένες σε υπάρχουσα κεκλιμένη ή κλιμακωτή βάση, 
σύμφωνα με την μελέτη.  
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του λίθου επί τόπου, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά 
κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής, τοποθέτησης, αρμολογήματος και καθαρισμού.  
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε λίθο Καβάλας  
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 95,00      

 

A.T.: 053  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 075.82  Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη πάχους 5 cm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7564  100,00%  
 
      Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη, πάχους 5 cm, αρίστης ποιότητας, μεταβλητού πλάτους 
20,40 και 60 cm, μπιζουταρισμένες και σε αναλογία πλακών έως   5 τεμ./m2, τοποθετημένες  σύμφωνα 
με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ   03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''.  
 
Τοποθέτηση άνευ αρμού, με τσιμεντοκονίαμα (χωρίς ασβέστη) λευκού τσιμέντου των 450 kg, με 
πρόσθετα για την αύξηση της εργασιμότητας και την υγρομόνωση του δαπέδου. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00 ''Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων''.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 125,00      

 

A.T.: 054  
 

ΣΧΕΤ_ΥΔΡ-Β Β-54  Ενιαίο λίθινο κρασπεδόρειθρο   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2921  100,00%  
 
       Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων και ρείθρων από γρανίτη γκρι χρώματος που να 
προσομοιάζει στην απόχρωση του λίθου Καβάλας, διατομής πλάτους 0,30 m και ύψους 0,12 έως 1,00 m, 
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα 
παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με αδροποίηση των εμφανών επιφανειών του κρασπέδου 
και του ρείθρου, αποκλειομένης της αδροποίησής τους επί τόπου του έργου.  
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Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
• η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  
• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου του 1,00 m, με 
αδροποιημένη επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος 
διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.  
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με την βάση έδρασής του    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 

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

 

A.T.: 055  
 

ΣΧΕΤ_ΥΔΡ-Β Β-53  Πλακοστρώσεις δρόμων, πλατειών, πεζοδρομίων κτλ κλπ., με πέτρινους 
κυβόλιθους γκρί Καβάλας (15Χ15Χ8)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2922  100,00%  

 
            Για την πλήρη κατασκευή πλακοστρώσεων δρόμων, πλατειών, πεζοδρομίων κτλ., με πέτρινους 
κυβόλιθους γκρί Καβάλας , διάστασης περίπου 15x15 cm με πάχος 8 cm περίπου, χρώματος γκρί και 
αποχρώσεων αυτού.  
Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται επί υποστρώματος σταθερής βάσης (οπλισμένη πλάκα ρύσεων η οποία 
πληρώνεται από αλλο τιμολόγιο),  αραδωτοί επί υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος των 450 χλγ. 
τσιμέντου πάχους 3-5 εκ. με προσθήκη κόλλας για μάρμαρα εξωτερικού χώρου και σε αναλογία 1:1 
κόλλας και τσιμέντου. Οι αρμοί θα έχουν πάχος 1 εκ., θα καθαρίζονται απο το ανωτέρω κονίαμα και στη 
συνέχεια θα γίνεται πλήρες αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα των 600 χλγ. τσιμέντου με λεπτόκκοκκο 
καθαρή άμμο, μετά στεγανοποιητικού μάζας και κόλλας που συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.  
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής έτοιμου δαπέδου, 
σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της αρχιτεκτονικής μελέτης.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των πέτρινων 
κυβόλιθων χρώματος γκρί Καβάλας, των υλικών στερέωσης, κλπ και όλων των απαιτουμένων υλικών, του 
τσιμεντοκονιάματος και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του 
έργου.   
Με το ίδιο τιμολόγιο θα πληρωθεί και η κατασκευή-σήμανση των διαβάσεων όπου ορίζεται από τη 
αρχιτεκτονική μελέτη, με τη χρήση κυβόλιθου ίδιων διαστάσεων λευκού χρώματος, τύπου «Τράνι» 
Ιωαννίνων με ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά: :    αντοχή σε μονοαξονική θλίψη φυσικών λίθων (κατά 
ΕΝ 1926:2007)=    Μέση Τιμή R (Μρα): 192,  αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο φυσικών λίθων  
(κατά ΕΝ 12372:2007)= Μέση Τιμή R tf (Μρα): 18,9,  υδαταπορροφητικότητα υπό ατμοσφαιρική πίεση 
(κατά ΕΝ 13755:2008)= Μέση Τιμή Α b %: 0,5,   φαινόμενη πυκνότητα (κατά ΕΝ 1936:2007)=  Μέσ η Τιμή 
Ρb (Kg/m 3): 2643,για τα οπία θα ζητηθούν πιστοποιητικά ποιότητας από εξουσιοδοτημένο εργαστήριο 
από την επιβλέπουσα αρχή. 
CE : Για το υλικό αυτό απαιτείται σήμανση CE.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 93,80      
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A.T.: 056  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 041.4  Λίθινα εμπόδια σταθμευσης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4107  100,00%  
 
      Προμήθεια και τοποθέτηση λίθινου εμποδίου στάθμευσης από γκρι πέτρα Καβάλας.  
Κυλινδρικού σχήματος εμπόδια με διάμετρο Φ300, ύψος μεικτό: 55 cm Ύψος Καθαρό: 40 cm Πάκτωση: 
15 cm  
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η προμήθεια επί τόπου  
όλων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των υλικών,εξαρτημάτων, μικροϋλικών σύνδεσης και τοποθέτησης,  
οι δαπάνες εργατικών εργαλείων, μηχανημάτων και γενικά όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την  
πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση των εμποδίων, σε οποιαδήποτε θέση ή τμήμα του έργου.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

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

 

A.T.: 057  
 

ΣΧΕΤ_ΥΔΡ-Β Β-86  Επίστρωση με λίθινες πλάκες οδηγών όδευσης τυφλών διαστάσεων 
40/40/4cm   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2922  100,00%  

 
      Επιστρώσεις με ειδικές λίθινες  πλάκες οδηγών όδευσης τυφλών διαστάσεων 40/40/4cm ,  με αρμούς 
μεγίστου πλάτους έως 5 mm τοποθετουμένων επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από 
τσιμεντοασβεστοκονιάμα των 350Kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου. Επιφάνεια, υφή,  χρώμα και 
διαστάσεις πλακών σύμφωνα με την μελέτη. Οι πλάκες θα είναι δύο τύπων: Α: γραμμικές αυλακώσεις, Β: 
κυκλικές ή τετράγωνες προεξοχές. Οι χαράξεις και οι ακριβείς διαστάσεις των προεξοχών θα γίνουν όπως 
καθορίζονται από το ΦΕΚ 2621Β 31/12/2009 και θα προσαρμοστούν στις νέες διαστάσεις των λίθινων 
πλακών. 
 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), 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. Συμπεριλαμβάνεται 
επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την 
σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) πλήρως αποπερατωμένης, κατά 
τα ως άνω, πλακόστρωση    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 058  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 061.35  Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με  λαμαρίνα COR -TEN   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  6104  100,00%  



104 

 
            Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών με σύνθετα πανώ προ -οξειδωμένου χάλυβα 
(COR-TEN τύπου Α), συνολικού πάχους 2 mm, σύμφωνα με την μελέτη.  
Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται για το Corten στην απροστάτευτη μορφή του περιγράφεται σύμφωνα με  
το πρότυπο ΕΝ 10025-5 και Dast άρθρο 007. 
Το Corten μπορεί να συγκολληθεί τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά κατά το ΕΝ 10025 -5και κατά το 
πρότυπο ΕΝ 1011. Για τη συγκόλληση χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια ασβέστου , σύρματα αδρανούς 
αερίου και συνδυασμοί συρματων ισχύος ρεύματος που ισοδυναμούν με την αντοχή εφελκυσμού S355. 
Στην περίπτωση των υψηλής αντοχής συνδέσεων οι όροι περιγράφονται στο πρότυπο DIN 18800.  
Στην  επιλογή στοιχείων όπως βίδες, ήλοι, περτσίνια και τα εξαρτήματά τους, πρέπει να επιλέγονται 
τέτοια ώστε να μην γίνονται ηλεκτροχημικές  αντιδράσεις. Στις συναρμολογήσεις μεταξύ των μετάλλων 
θα προσεχθεί η τριχοειδής δράση του νερού και στα σημεία αυτά, όπου μπορεί να υπάρχει μόνιμη 
υγρασία, να υπάρχει προστασία με βαφή, σύστημα σφραγίσεως( π.χ. σιλικόνη).  
Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια όλων των στοιχείων (μικροϋλικών) σύνδεσης καθώς 
και προστασίας των μετάλλων.  
¨Ολες οι προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές χρήσης για τα ανθεκτικά στη διάβρωση μέταλλα 
περιέχονται στο “Merkblatt 434 Wetterfester Baustahl” του Stahl-Informations-Zentrum. 
 
Καθαρισμός όλων των επιφανειών των φύλλων οξειδωμένου χάλυβα (Cor -Ten) με ειδικό 
καθαριστικό, για τη δημιουργία πρόσφυσης των επιφανειών, οξείδωση της εξωτερικής  
επιφάνειας με ειδικό ψέκασμα οξειδωτικού υγρού για τη δημιουργία πατίνας (σκουριάς),  
αφαίρεση της δημιουργηθείσας σκόνης με ειδικό υφασμάτινο τριβείο, τελικό ψέκασμα με  
οξειδωτικό υγρό για την επίτευξη της οριστικής πατίνας των επιφανειών, εναπόθεση των  
πανέλων με κλίση στο εξωτερικό περιβάλλον για την επαφή τους με την υγρασία και τέλος  
αστάρωμα της εσωτερικής επιφάνειας με ειδικό αστάρι προκειμένου να αποφευχθεί η  
οξείδωση.» 
Η επένδυση γίνεται πάνω σε μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστούς γαλβανισμένους  
μορφοσωλήνες 2Χ30Χ50mm που στερεώνονται με μεταλλικά βύσματα επί του τοίχου. Γίνεται  
διάνοιξη οπών 10mm διαμέτρου με SDS τρυπάνι (κρουστικό), στη συνέχεια τοποθετούνται  
μεταλλικά βύσματα διαμέτρου 12mm, με εποξειδική κόλλα δύο συστατικών ενδεικτικού τύπου  
MEGAPOXY, ταχείας πήξης. Ακολουθεί η συγκόλληση των στραντζαριστών επί των  
βυσμάτων σε αποστάσεις 600mm (από κέντρο σε κέντρο)  
Κατόπιν στερεώνεται η μόνωση από πετροβάμβακα ή EPS μεταξύ των στραντζαριστών. Στη  
συνέχεια τοποθετείται αναπνέουσα μεμβράνη επί μεταλλικού σκελετού για την υγρομόνωση 
και βιδώνεται προφίλ U επί στραντζαριστού σκελετού με μεταλλικό πύρο που θα δεχθεί το  
κρέμασμα της κασέτας Cor-Ten. 
Τέλος γίνεται η τοποθέτηση της κασέτας με ειδική διάτρηση πλαγίως ώστε να εξυπηρετεί το  
κρέμασμά της επί του U μεταλλικού προφίλ, αφήνοντας σκοτία 25mm οριζοντίως και  
καθέτως. 
Στην τιμή μονάδας η προμήθεια των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα, η 
κοπή των φύλλων στις απαιτούμενες διαστάσεις, οι ενώσεις τους με κατάλληλες συγκολλήσεις, πριτσίνια 
ή αναδιπλώσεις των φύλλων στα σημεία των ενώσεων και η τοποθέτηση και στερέωση στις 
προβλεπόμενες θέσεις.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 108,00      

 

A.T.: 059  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 758.83  Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες λίθου προέλευσης Καβάλας 
πάχους 5 cm   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7462  100,00%  
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      Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες λίθου προέλευσης Καβάλας(γκρι χρώματος) ή γκρι 
γρανίτη εφόσον δεν βρίσκεται ο λίθος  
πάχους 5 cm σε αναλογία, ορθογωνισμένες διαστάσεων 0,88*0,60μ, μετά των φιλέτων, κατωφλιών θυρών 
και 
περιζωμάτων, από τον ίδιο λίθο, του ίδιου πάχους και διαφόρων πλατών και μηκών, σύμφωνα με τα  
σχετικά σχέδια της μελέτης, και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους  
κατασκευής    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 102,00      

 

A.T.: 060  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 52.80.3  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με 
τάβλες πάχους 2,5 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5283  100,00%  

 
      Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία 
πλήρους κατασκευής.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 061  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 061.7  Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς CORTEN ύψους ή 
πλευράς έως 160 mm   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6104  100,00%  

 
      Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς CORTEN κάθε τύπου, με ύψος ή 
πλευρά έως 160 mm, οποιονδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος 
από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά 
περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με 
ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών 
δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).  
Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται για το Corten στην απροστάτευτη μορφή του περιγράφεται σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 10025-5 και Dast άρθρο 007. 
Το Corten μπορεί να συγκολληθεί τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά κατά το  ΕΝ 10025-5και κατά το 
πρότυπο ΕΝ 1011. Για τη συγκόλληση χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια ασβέστου , σύρματα αδρανούς 
αερίου και συνδυασμοί συρματων ισχύος ρεύματος που ισοδυναμούν με την αντοχή εφελκυσμού S355. 
Στην περίπτωση των υψηλής αντοχής συνδέσεων οι όροι περιγράφονται στο πρότυπο DIN 18800.  
Στην  επιλογή στοιχείων όπως βίδες, ήλοι, περτσίνια και τα εξαρτήματά τους, πρέπει να επιλέγονται 
τέτοια ώστε να μην γίνονται ηλεκτροχημικές αντιδράσεις. Κρίσιμες ζώνες όπου μπορεί να υπάρχει μόνιμη 
υγρασία, πρέπεινα προστατεύονται με βαφή, σύστημα σφραγίσεως( π.χ. σιλικόνη).  
¨Ολες οι προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές χρήσης για τα ανθεκτικά στη διάβρωση μέταλλα 
περιέχονται στο “Merkblatt 434 Wetterfester Baustahl” του Stahl -Informations-Zentrum. 
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Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων για τη 
κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

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

 

A.T.: 062  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 061.8  Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς CORTEN ύψους ή 
πλευράς >160 mm   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6104  100,00%  

 
      Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά 
μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε 
οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες 
(μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων 
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και έδρασή τους επί των στοιχείων 
θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 
(με σήμανση CE). 
Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται για το Corten στην απροστάτευτη μορφή του περιγράφεται σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 10025-5 και Dast άρθρο 007. 
Το Corten μπορεί να συγκολληθεί τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά κατά το ΕΝ 10025-5και κατά το 
πρότυπο ΕΝ 1011. Για τη συγκόλληση χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια ασβέστου , σύρματα αδρανούς 
αερίου και συνδυασμοί συρματων ισχύος ρεύματος που ισοδυναμούν με την αντοχή εφελκυσμού S355. 
Στην περίπτωση των υψηλής αντοχής συνδέσεων οι όροι περιγράφονται στο πρότυπο DIN 18800.  
Στην  επιλογή στοιχείων όπως βίδες, ήλοι, περτσίνια και τα εξαρτήματά τους, πρέπει να επιλέγονται 
τέτοια ώστε να μην γίνονται ηλεκτροχημικές  αντιδράσείς. Κρίσιμες ζώνες όπου μπορεί να υπάρχει  μόνιμη 
υγρασία, πρέπεινα προστατεύονται με βαφή, σύστημα σφραγίσεως( π.χ. σιλικόνη).  
¨Ολες οι προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές χρήσης για τα ανθεκτικά στη διάβρωση μέταλλα 
περιέχονται στο “Merkblatt 434 Wetterfester Baustahl” του Stahl -Informations-Zentrum. 
 
 
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,30      

 

A.T.: 063  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 062.66  Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες από προ-οξειδωμένο χάλυβα (CORTEN)   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6225  100,00%  
 
      Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή 
περσίδες ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαμαρίνας CORTEN πάχους 1,2 mm, με 
ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες  και κάσσα από κοιλοδοκούς, με 
αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, κοιλοδοκοί, σιδηρά 
προφίλ, υλικά σύνδεσης, τοποθετήσεως και λειτουργίας,  κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή 
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παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης (χωρίς την 
προμήθεια) του μηχανισμού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03 -08-02-00 ''Σιδηρά κουφώματα''. 
                            Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται για το Corten στην απροστάτευτη μορφή του 
περιγράφεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10025-5 και Dast άρθρο 007. 
Το Corten μπορεί να συγκολληθεί τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά κατά το ΕΝ 10025 -5και κατά το 
πρότυπο ΕΝ 1011. Για τη συγκόλληση χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια ασβέστου , σύρματα αδρανούς 
αερίου και συνδυασμοί συρματων ισχύος ρεύματος που ισοδυναμούν με την αντοχή εφελκυσμού S355. 
Στην περίπτωση των υψηλής αντοχής συνδέσεων οι όροι περιγράφονται στο πρότυπο DIN 18800.  
Στην  επιλογή στοιχείων όπως βίδες, ήλοι, περτσίνια και τα εξαρτήματά τους, πρέπει να επι λέγονται 
τέτοια ώστε να μην γίνονται ηλεκτροχημικές  αντιδράσεις. Κρίσιμες ζώνες όπου μπορεί να υπάρχει μόνιμη 
υγρασία, πρέπεινα προστατεύονται με βαφή, σύστημα σφραγίσεως( π.χ. σιλικόνη).  
¨Ολες οι προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές χρήσης για τα ανθεκτικά στη διάβρωση μέταλλα 
περιέχονται στο “Merkblatt 434 Wetterfester Baustahl” του Stahl -Informations-Zentrum. 
 
 
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,25      

 

A.T.: 064  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 062.67  Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού από προ-οξειδωμένο χάλυβα (CORTEN)   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6230  100,00%  
 
      Κατασκευή θυρίδων εξαερισμού, αποτελουμένων από κάσσα και περσίδες από στραντζαριστή 
λαμαρίνα CORTEN , υλικά σύνδεσης και τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03 -08-02-00 
''Σιδηρά κουφώματα''.  
Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται για το Corten στην απροστάτευτη μορφή του περιγράφεται σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 10025-5 και Dast άρθρο 007. 
Το Corten μπορεί να συγκολληθεί τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά κατά το ΕΝ 10025 -5και κατά το 
πρότυπο ΕΝ 1011. Για τη συγκόλληση χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια ασβέστου , σύρματα αδρανούς 
αερίου και συνδυασμοί συρματων ισχύος ρεύματος που ισοδυναμούν με την αντοχή εφελκυσμού S355. 
Στην περίπτωση των υψηλής αντοχής συνδέσεων οι όροι περιγράφονται στο πρότυπο DIN 18800.  
Στην  επιλογή στοιχείων όπως βίδες, ήλοι, περτσίνια και τα εξαρτήματά τους, πρέπει να επιλέγονται 
τέτοια ώστε να μην γίνονται ηλεκτροχημικές  αντιδράσεις. Κρίσιμες ζώνες όπου μπορεί να υπάρχει μόνιμη 
υγρασία, πρέπεινα προστατεύονται με βαφή, σύστημα σφραγίσεως( π.χ. σιλικόνη).  
¨Ολες οι προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές χρήσης για τα ανθεκτικά στη διάβρωση μέταλλα 
περιέχονται στο “Merkblatt 434 Wetterfester Baustahl” του Stahl -Informations-Zentrum. 
 
 
 
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,25      

 

A.T.: 065  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 062.68  Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα προ -οξειδωμένου χάλυβα 
(CORTEN)   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6239  100,00%  

 
      Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων, οιουδήποτε σχεδίου, από 
στραντζαριστή λαμαρίνα CORTEN. Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης 
ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντο χο ή ηχομονωτικό υλικό 
πληρώσεως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική 
μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης. 
Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται για το Corten στην απροστάτευτη μορφή του περιγράφεται σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 10025-5 και Dast άρθρο 007. 
Το Corten μπορεί να συγκολληθεί τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά κατά το ΕΝ 10025 -5και κατά το 
πρότυπο ΕΝ 1011. Για τη συγκόλληση χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια ασβέστου , σύρματα αδρανούς 
αερίου και συνδυασμοί συρματων ισχύος ρεύματος που ισοδυναμούν με την αντοχή εφελκυσμού S355. 
Στην περίπτωση των υψηλής αντοχής συνδέσεων οι όροι περιγράφονται στο πρότυπο DIN 18800.  
Στην  επιλογή στοιχείων όπως βίδες, ήλοι, περτσίνια και τα εξαρτήματά τους, πρέπει να επιλέγονται 
τέτοια ώστε να μην γίνονται ηλεκτροχημικές  αντιδράσεις. Κρίσιμες ζώνες όπου μπορεί να υπάρχει μόνιμη 
υγρασία, πρέπεινα προστατεύονται με βαφή, σύστημα σφραγίσεως( π.χ. σιλικόνη). 
¨Ολες οι προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές χρήσης για τα ανθεκτικά στη διάβρωση μέταλλα 
περιέχονται στο “Merkblatt 434 Wetterfester Baustahl” του Stahl -Informations-Zentrum.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,25      

 

A.T.: 066  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 064.1.1  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 
απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους προ-οξειδωμένου χάλυβα CORTEN 
τύπου Α Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6401  100,00%  

 
      Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από 
ράβδους συνήθων διατομών, προ-οξειδωμένου χάλυβα CORTEN τύπου Α. Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη 
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.  
Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται για το Corten στην απροστάτευτη μορφή του περιγράφεται σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 10025-5 και Dast άρθρο 007. 
Το Corten μπορεί να συγκολληθεί τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά κατά το ΕΝ 10025-5και κατά το 
πρότυπο ΕΝ 1011. Για τη συγκόλληση χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια ασβέστου , σύρματα αδρανούς 
αερίου και συνδυασμοί συρματων ισχύος ρεύματος που ισοδυναμούν με την αντοχή εφελκυσμού S355. 
Στην περίπτωση των υψηλής αντοχής συνδέσεων οι όροι περιγράφονται στο πρότυπο DIN 18800.  
Στην  επιλογή στοιχείων όπως βίδες, ήλοι, περτσίνια και τα εξαρτήματά τους, πρέπει να επιλέγονται 
τέτοια ώστε να μην γίνονται ηλεκτροχημικές  αντιδράσεις. Στις συναρμολογήσεις μεταξύ των μετάλλων 
θα προσεχθεί η τριχοειδής δράση του νερού και στα σημεία αυτά, όπου μπορεί να υπάρχει μόνιμη 
υγρασία, να υπάρχει προστασία με βαφή, σύστημα σφραγίσεως( π.χ. σιλικόνη).  
Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια όλων των στοιχείων (μικροϋλικ ών) σύνδεσης καθώς 
και προστασίας των μετάλλων.  
¨Ολες οι προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές χρήσης για τα ανθεκτικά στη διάβρωση μέταλλα 
περιέχονται στο “Merkblatt 434 Wetterfester Baustahl” του Stahl -Informations-Zentrum.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,25      
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A.T.: 067  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 064.50  Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ 40/2 mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6428  100,00%  
 
      Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ 40x2 mm, ποιότητας  
AISI 304, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό - θηλυκό) ή με ήλωση ή 
ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξείδωτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και  
μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με  
τη μελέτη και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.  
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρα    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 18,80      

 

A.T.: 068  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 072.31.5  Διάτρητη λαμαρίνα COR-TEN 1,5mm οπής 6mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7231  100,00%  
 
      Διάτρητη λαμαρίνα κιγκλιδώματος επεξεργασίας CORTEN , πάχους 2mm, με οπές 6mm και πλεχτή 
διάταξη οπών. Τα τεμάχια θα τοποθετηθούν στις διαστάσεις και με τον τρόπο που περιγράφεται στα 
σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής.  
 Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται για το Corten στην απροστάτευτη μορφή του περιγράφεται 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10025-5 και Dast άρθρο 007. 
Το Corten μπορεί να συγκολληθεί τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά κατά το ΕΝ 10025 -5και κατά το 
πρότυπο ΕΝ 1011. Για τη συγκόλληση χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια ασβέστου , σύρματα αδρανούς 
αερίου και συνδυασμοί συρματων ισχύος ρεύματος που ισοδυναμούν με την αντοχή εφελκυσμού S355. 
Στην περίπτωση των υψηλής αντοχής συνδέσεων οι όροι περιγράφονται στο πρότυπο DIN 18800.  
Στην  επιλογή στοιχείων όπως βίδες, ήλοι, περτσίνια και τα εξαρτήματά τους, πρέπει να επιλέγονται 
τέτοια ώστε να μην γίνονται ηλεκτροχημικές  αντιδράσεις. Στις συναρμολογήσεις μεταξύ των μετάλλων 
θα προσεχθεί η τριχοειδής δράση του νερού και στα σημεία αυτά, όπου μπορεί να υπάρχει μόνιμη 
υγρασία, να υπάρχει προστασία με βαφή, σύστημα σφραγίσεως( π.χ. σιλικόνη).  
Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια όλων των στοιχείων (μικροϋλικών) σύνδεσης καθώς 
και προστασίας των μετάλλων.  
¨Ολες οι προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές χρήσης για τα ανθεκτικά στη διάβρωση μέταλλα 
περιέχονται στο “Merkblatt 434 Wetterfester Baustahl” του Stahl -Informations-Zentrum    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 069  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 072.31.6  Επιστεγάσεις με λαμαρίνα CORTEN πάχους 1,50 mm, με τραπεζοειδείς 
πτυχώσεις   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7231  100,00%  
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      Επιστέγαση με  λαμαρίνα CORTEN, τύπου Α, πάχους 1,50 mm, επί υπάρχοντος μεταλλικού σκελετού, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 ''Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα'', 
με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες 
με φύλλο επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το 
απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην περίπτωση μεταλλικού 
σκελετού , με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας ελαστικών 
παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm.  
Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται για το Corten στην απροστάτευτη μορφή του περιγράφεται σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 10025-5 και Dast άρθρο 007. 
Το Corten μπορεί να συγκολληθεί τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά κατά το ΕΝ 10025-5και κατά το 
πρότυπο ΕΝ 1011. Για τη συγκόλληση χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια ασβέστου , σύρματα αδρανούς 
αερίου και συνδυασμοί συρματων ισχύος ρεύματος που ισοδυναμούν με την αντοχή εφελκυσμού S355. 
Στην περίπτωση των υψηλής αντοχής συνδέσεων οι όροι περιγράφονται στο πρότυπο DIN 18800.  
Στην  επιλογή στοιχείων όπως βίδες, ήλοι, περτσίνια και τα εξαρτήματά τους, πρέπει να επιλέγονται 
τέτοια ώστε να μην γίνονται ηλεκτροχημικές  αντιδράσεις. Στις συναρμολογήσεις μεταξύ των μετάλλων 
θα προσεχθεί η τριχοειδής δράση του νερού και στα σημεία αυτά, όπου μπορεί να υπάρχει μόνιμη 
υγρασία, να υπάρχει προστασία με βαφή, σύστημα σφραγίσεως( π.χ. σιλικόνη).  
Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια όλων των στοιχείων (μικροϋλικών) σύνδεσης καθώς 
και προστασίας των μετάλλων.  
¨Ολες οι προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές χρήσης για τα ανθεκτικά στη διάβρωση μέταλλα 
περιέχονται στο “Merkblatt 434 Wetterfester Baustahl” του Stahl -Informations-Zentrum    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 070  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 072.31.7  Ειδικά τεμάχια επιστέγασης με επίπεδη σταντζαρισμένη λαμαρίνα CORTEN 
πάχους 2,00 mm   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7231  100,00%  

 
      Επιστέγαση με  λαμαρίνα CORTEN, τύπου Α, πάχους 2,00 mm, επί υπάρχοντος μεταλλικού σκελετού, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 ''Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα'', 
με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες 
με φύλλο επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το 
απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην περίπτωση μεταλλικού 
σκελετού , με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας ελαστικών 
παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm.  
Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται για το Corten στην απροστάτευτη μορφή του περιγράφεται σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 10025-5 και Dast άρθρο 007. 
Το Corten μπορεί να συγκολληθεί τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά κατά το ΕΝ 10025-5και κατά το 
πρότυπο ΕΝ 1011. Για τη συγκόλληση χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια ασβέστου , σύρματα αδρανούς 
αερίου και συνδυασμοί συρματων ισχύος ρεύματος που ισοδυναμούν με την αντοχή εφελκυσμού S355. 
Στην περίπτωση των υψηλής αντοχής συνδέσεων οι όροι περιγράφονται στο πρότυπο DIN 18800.  
Στην  επιλογή στοιχείων όπως βίδες, ήλοι, περτσίνια και τα εξαρτήματά τους, πρέπει να επιλέγονται 
τέτοια ώστε να μην γίνονται ηλεκτροχημικές  αντιδράσεις. Στις συναρμολογήσεις μεταξύ των μετάλλων 
θα προσεχθεί η τριχοειδής δράση του νερού και στα σημεία αυτά, όπου μπορεί να υπάρχει μόνιμη 
υγρασία, να υπάρχει προστασία με βαφή, σύστημα σφραγίσεως( π.χ. σιλικόνη).  
Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια όλων των στοιχείων (μικροϋλικών) σύνδεσης καθώς 
και προστασίας των μετάλλων.  
¨Ολες οι προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές χρήσης για τα ανθεκτικά στη διάβρωση μέταλλα 
περιέχονται στο “Merkblatt 434 Wetterfester Baustahl” του Stahl -Informations-Zentrum.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50      

 

A.T.: 071  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 072.31.8  Λεκάνη οροφής και κανάλια απορροής ομβρίων στέγης από  λαμαρίνα 
CORTEN , πάχους 2,00 mm   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7231  100,00%  

 
      Λεκάνη οροφής και κανάλια απορροής ομβρίων στέγης από λαμαρίνα CORTEN, πάχους 2,00mm, 
μορφής, σχήματος, διαστάσεων και πάχους όπως περιγράφονται στην αρχιτεκτονική μελέτη, 
κατασκευαζόμενα σύμφωνα με τα σχετικά συμβατικά στοιχεία (τεύχη καισχέδια) της  μελέτης του έργου 
και τις οδηγίες της επίβλεψης, σε οποιοδήποτε σημείο του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, πλήρως εγκατεστημένα,συμπεριλαμβανομένων και του 
στραντζαρίσματος, της συναρμογής με τις γειτονικές κατασκευές,καθώς και των απαιτούμενων 
βοηθητικών υλικών, μεταλλικών στοιχείων, εξαρτημάτων, παρεμβυσμάτων  
και μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια επί τόπου όλων των απαιτούμενων υλικών, καθώς και δαπάνες  
ικριωμάτων, εργαλείων και εργατοτεχνικού προσωπικού για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών. 
Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται για το Corten στην απροστάτευτη μορφή του περιγράφεται σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 10025-5 και Dast άρθρο 007. 
Το Corten μπορεί να συγκολληθεί τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά κατά το ΕΝ 10025 -5και κατά το 
πρότυπο ΕΝ 1011. Για τη συγκόλληση χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια ασβέστου , σύρματα αδρανούς 
αερίου και συνδυασμοί συρματων ισχύος ρεύματος που ισοδυναμούν με την αντοχή εφελκυσμού S355. 
Στην περίπτωση των υψηλής αντοχής συνδέσεων οι όροι περιγράφονται στο πρότυ πο DIN 18800. 
Στην  επιλογή στοιχείων όπως βίδες, ήλοι, περτσίνια και τα εξαρτήματά τους, πρέπει να επιλέγονται 
τέτοια ώστε να μην γίνονται ηλεκτροχημικές  αντιδράσεις. Στις συναρμολογήσεις μεταξύ των μετάλλων 
θα προσεχθεί η τριχοειδής δράση του νερού και στα σημεία αυτά, όπου μπορεί να υπάρχει μόνιμη 
υγρασία, να υπάρχει προστασία με βαφή, σύστημα σφραγίσεως( π.χ. σιλικόνη).  
Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια όλων των στοιχείων (μικροϋλικών) σύνδεσης καθώς 
και προστασίας των μετάλλων.  
¨Ολες οι προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές χρήσης για τα ανθεκτικά στη διάβρωση μέταλλα 
περιέχονται στο “Merkblatt 434 Wetterfester Baustahl” του Stahl -Informations-Zentrum    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

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

 

A.T.: 072  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 072.31.9  Ψευδοροφή ισόπεδη από επίπεδη λαμαρίνα CORTEN πάχους 1,5 mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7231  100,00%  
 
               Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από επίπεδη λαμαρίνα CORTEN 
πάχους 2,00 mm, οποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη. 
Περιλαμβάνονται: α)Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. β) Η τοποθέτηση των εμφανών ή 
μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από γαλβανισμένες ντίζες, 
κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος γ) Η τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα. 
δ)Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.  
Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται για το Corten στην απροστάτευτη μορφή του περιγράφεται σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 10025-5 και Dast άρθρο 007. 
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Το Corten μπορεί να συγκολληθεί τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά κατά το ΕΝ 10025 -5και κατά το 
πρότυπο ΕΝ 1011. Για τη συγκόλληση χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια ασβέστου , σύρματα αδρανούς 
αερίου και συνδυασμοί συρματων ισχύος ρεύματος που ισοδυναμούν με την αντοχή εφελκυσμού S355. 
Στην περίπτωση των υψηλής αντοχής συνδέσεων οι όροι περιγράφονται στο πρότυπο DIN 18800.  
Στην  επιλογή στοιχείων όπως βίδες, ήλοι, περτσίνια και τα εξαρτήματά τους, πρέπει να επιλέγονται 
τέτοια ώστε να μην γίνονται ηλεκτροχημικές  αντιδράσεις. Στις συναρμολογήσεις μεταξύ των μετάλλων 
θα προσεχθεί η τριχοειδής δράση του νερού και στα σημεία αυτά, όπου μπορεί να υπάρχει μόνιμη 
υγρασία, να υπάρχει προστασία με βαφή, σύστημα σφραγίσεως( π.χ. σιλικόνη).  
Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια όλων των στοιχείων (μικροϋλικών) σύνδεσης καθώς 
και προστασίας των μετάλλων.  
¨Ολες οι προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές χρήσης για τα ανθεκτικά στη διάβρωση μέταλλα 
περιέχονται στο “Merkblatt 434 Wetterfester Baustahl” του Stahl -Informations-Zentrum.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,70      

 

A.T.: 073  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 65.1.3  Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με 
ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 
12 kg/m²  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6501  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:  
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:  
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.  
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm  
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.  
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.  
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):  
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, 
εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά  τους.. 
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, 
διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,  
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα 
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την 
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.  
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών 
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.  
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο 
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα . 
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.  
 
 
Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα 
από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων 
τους ανάλογα με την ''σειρά'' τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Κουφώματα Αλουμινίου'', πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα..  
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, 
τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους προμηθευτών 
ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις 
οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 140,00      

 

A.T.: 074  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 76.22.2  Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας 
(Laminated) συνολικού πάχους 10 mm  
(5 mm + μεμβράνη + 5 mm)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7609.2  100,00%  

 
      Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) 
και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με 
ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και  μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03 -08-07-02 ''Διπλοί υαλοπίνακες με 
ενδιάμεσο κενό''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 40,00      

 

A.T.: 075  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 76.25  Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7609.2  100,00%  
 
      Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03 -08-07-02 ''Διπλοί 
υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό'', απλοί διαφανείς, πάχους 10 mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως 
τοποθετημένοι με ελαστικά περιβλήματα, σιλικόνη και ανοξείδωτες βίδε ς. Πλήρης περαιωμένη εργασία, 
με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 076  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 76.27.2  Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 
mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7609.2  100,00%  

 
      Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 
oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 ''Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό''. πλήρως 
τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 077  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 76.35.2  Υαλουργικά. Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit. Mονόφυλλες από 
κρύσταλλο πάχους 10,0 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7626.2  100,00%  

 
      Yαλόθυρες ασφαλείας από κρύσταλλο τύπου SECURIT, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03 -08-
09-00 ''Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας'', με τους μεντεσέδες, τους μηχανισμούς, το κλείθρο, την σούστα 
δαπέδου, τις χειρολαβές και λοιπά εξαρτήματα από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο και την εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης, 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 078  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 077.95  Χρωματισμοί. Μόνιμη, αντιρρυπαντική, προστατευτική επίστρωση ενάντια σε 
graffiti και επικόλληση αφισών, τύπου Sikagard®-850 AG ή ισοδύναμη   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7744  100,00%  

 
      Μόνιμη, αντιρρυπαντική, προστατευτική επίστρωση ενάντια σε graffiti και επικόλληση αφισών, τύπου 
Sikagard®-850 AG ή ισοδύναμη. 
Μόνιμη, αντιρρυπαντική, προστατευτική επίστρωση βάσεως πολυοργανικής σιλοξάνης ενάντια σε graffiti 
και επικόλληση αφισών, τύπου Sikagard®-850 AG ή ισοδύναμη, με χαμηλή απορροφητικότητα νερού και 
πολύ υψηλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία, καιρικές επιδράσεις και περιβαλλοντική γήρανση, για 
επιφάνειες όπως σκυρόδεμα –εμφανές, επιχρισμένο, βαμμένο-, ξύλο, τοιχοποιία και μέταλλο. Το 
σύστημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
Προετοιμασία υποστρώματος 
Α) Καθαρισμός για την αφαίρεση τυχόν στοιχείων που επηρεάζουν την πρόσφυση (αλατώσεις, 
τσιμεντοεπιδερμίδα, σαθρά τμήματα), από την επιφάνεια αναφοράς ως άνω.  
Εφαρμογή συστήματος προστασίας  
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Α) Προεπάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας, σε μία στρώση εφαρμογής, με υλικό τύπου 
Sikagard®-850 AG της SIKA ή ισοδύναμο, αραιωμένο με 20 έως 30% κατά βάρος με white spirit, 
εφαρμοσμένης σε μία στρώση ως αστάρι από κάτω προς τα άνω, εκτελεσμένης επιμελώς. 
Β) Εφαρμογή τελικής αντιρρυπαντικής στρώσης προστασίας διάφανους -υγρής εμφάνισης ή 
χρωματισμένης επί τόπου, τύπου Sikagard®-850 AG της SIKA ή ισοδύναμης, αραιωμένη έως 15% κατά 
βάρος white spirit, με περιεκτικότητα σε στερεά κατά βάρος >90% και συνολικό πάχος ξηρού φιλμ μεταξύ 
150 και 300μm, εκτελεσμένη επιμελώς με βούρτσα ή μακρύτριχο ρολό ή εφαρμογή του προαναφερθέντος 
υλικού με ανάερο ψεκασμό μετά του απαιτούμενου εξοπλισμού υποστήριξης, σε τουλάχιστον μία 
στρώση, αραιωμένο με 20 έως 30% κατά βάρος με white spirit. 
 
Σαν γενικές προδιαγραφές της προστατευτικής επίστρωσης θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται κατ’ 
ελάχιστον τα παρακάτω:  
i. Μόνιμη, μη θυσιαζόμενη προστατευτική επίστρωση  
ii. Πάχος ολικού, ξηρού φιλμ (DFT) 150 έως 300μm  
iii. Περιεχόμενο σε στερεά >90% 
iv. Καθαρισμός μόνο με κρύο νερό (υδροβολή ~80 bars / 1.200 psi) χωρίς χημικά, απορρυπαντικά  
v. Χρήση white spirit ως υλικό αραίωσης - διαλύτης 
vi. Στεγνή στην αφή μετά από 2 έως 3 ώρες  
vii. Χρωματική ενίσχυση – υγρή εμφάνιση 
 
Πλήρης περατωμένη εργασία και υλικά, επί οποιασδήποτε επιφανείας ως άνω σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το έδαφος, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, 
κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργο υ, για την 
εφαρμογή, συμπίεση, βαφή και μόρφωση, καθώς και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση 
οιουδήποτε εξοπλισμού που τυχόν απαιτείται.  
 έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι 
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.  
 
 
Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, κεραμικών, μαρμάρων και λιθωδών 
υλικών, μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση, χωρίς ανάγκη επανάλειψης της 
προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά, διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από κατάλληλη 
προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 
''Αντιρρυπαντική επάλειψη'' και τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 6,00      

 

A.T.: 079  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 77.99  Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω 
προσθέτου ύψους.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7797  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:  
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)  
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τ ον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Ma terial 
Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι 
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές  μονάδας. 
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους, πέραν 
των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, 
ορόφου, εξωστών).   
 
Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για την εκέλεση 
εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,300      

 

A.T.: 080  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 79.4  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών 
σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7902  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:  



117  

 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί 
των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι 
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.  
 
 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις σιλικόνες  εκτελούμενη επί 
οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι σιλικονούχο υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού 
της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.  
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 081  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 79.8  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με 
τσιμεντοειδή υλικά.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7903  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:  
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί 
των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι 
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.  
 
 
Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένη ς συσκευασίας, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης 
και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και 
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εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον 
προμηθευτή του. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που 
χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

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

 

A.T.: 082  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 79.11.1  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς 
μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη 
ορυκτών ψηφίδων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7912  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:  
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί 
των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι 
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.  
 
 
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03 -06-01-01 
''Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες''.  
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας 
εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων 
της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, 
καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.   
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 13,00      

 

A.T.: 083  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 79.15.3  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά. 
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m²  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7914  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:  
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί 
των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι 
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.  
 
 
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε  θέσεις της 
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.  
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,70      

 

A.T.: 084  
 

ΝΕΤ ΠΡΣ Ε16.4.1.1  Εγκατάσταση πρασίνου. Φυτευμένα δώματα-στέγες.  Αντιριζικές 
στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Αντιριζικές 
στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Αντιριζική 
στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους  1,5 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  OIK 7912  100,00%  

 
      Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), με επιμήκυνση θραύσης 
>200%, εφαρμοζόμενες σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για 
την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test , FLL Guidelines, DIN, CE) 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:  
- Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 
αχρήστων υλικών, η πλήρωση κοιλοτήτων με τσιμεντοκονίαμα, ώστε η επιφάνεια εφαρμογής της 
μεμβράνης να είναι ομαλή και το στέγνωμα της επιφανείας με πεπιεσμένο αέρα, έάν είναι υγρή   
- Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των 
μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης  
- Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια του δώματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10 -15 cm πάνω 
από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)    
- Ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών.  
- Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).  
- Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
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( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,10      

 

A.T.: 085  
 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 79.22  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού 
προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7922  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:  
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί 
των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι 
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.  
 
 
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.  
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών 
εκάστου των ως άνω υλικών. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται 
στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

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

 

A.T.: 086  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 079.83  Ειδικό πρόσμικτο για μείωση των πόρων σε εμφανή σκυροδέματα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7922  100,00%  
 
      Ειδικό πρόσμικτο για μείωση των πόρων σε εμφανή σκυροδέματα τύπου: Sika® PerFin -300 σύμφωνα 
με ΕΝ 934-2: 
Ειδικό υγρό πρόσμικτο σκυροδέματος για μείωση των πόρων στην επιφάνεια του σκυροδέματος. 
Χρησιμοποιείται για την παραγωγή υψηλής ποιότητας εμφανούς σκυροδέματος και αρχιτεκτονικού 
σκυροδέματος για περιπτώσεις: 
- Δομικού σκυροδέματος 
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- Προκατασκευασμένου σκυροδέματος  
- Σκυροδέματος υψηλών αισθητικών απαιτήσεων  
 
Τα κενά αέρα που δημιουργούνται κατά τη φάση της έγχυσης του σκυροδέματος καταστρέφονται.  Εν 
συνεχεία, κατά την επαφή της επιφάνειας του σκυροδέματος με το καλούπι, αποτρέπεται η δημιουργία 
επιφανειακών πόρων αέρα. 
 
- Συνιστώμενη δοσολογία 0.2-1.0% κ.β. τσιμέντου    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,80      

 

A.T.: 087  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 079.84  Ειδικό πρόσμικτο μείωσης συρρίκνωσης σκυροδέματος   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7922  100,00%  
 
      Ειδικό πρόσμικτο μείωσης συρρίκνωσης σκυροδέματος τύπου: Sika® Control -50: 
Ειδικό υγρό πρόσμικτο που μειώνει σημαντικά τη συρρίκνωση σκυροδέματος και υδραυλικών 
κονιαμάτων. Χρησιμοποιείται για σκυρόδεμα υψηλής επιτελεστικότητας, σε σκυροδέματα για τα  οποία η 
μειωμένη συστολή ξήρανσης είναι σημαντική, σε αυτοεπιπεδούμενα σκυροδέματα καθώς και σε ενέματα 
προέντασης. 
Η ενσωμάτωση του πρόσμικτου στο μείγμα σκυροδέματος ή κονιάματος μπορεί να μειώσει την 
επιφανειακή τάση του νερού στους τριχοειδείς πόρους.  Αυτό έχει ως συνέπεια τον περιορισμό των 
αλλαγών των διαστάσεων του σκυροδέματος ή κονιάματος. Η χρήση του  σε σκυρόδεμα προσδίδει 
επομένως τις ακόλουθες ιδιότητες:  
- Περιορισμό δημιουργίας ρωγμών 
- Περιορισμό συστολής ξήρανσης 
- Αυξημένη ανθεκτικότητα 
 
Συνιστώμενη δοσολογία 0.5-4.0% κ.β. τσιμέντου.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,09      

 

A.T.: 088  
 

ΣΧΕΤΟΙΚ-Β 079.49  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Yδατοαπωθητική επιφανειακή 
προστασία σκυροδέματος εμποτισμού βάσης μίγματος σιλανίων/ σιλοξάνης  
τύπου Sikagard®-730 Concrete Protect Plus της SIKA ή ισοδύναμο.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7744  100,00%  

 
      Yδατοαπωθητική επιφανειακή προστασία σκυροδέματος εμποτισμού βάσης μίγματος σιλανίων/ 
σιλοξάνης  τύπου Sikagard®-730 Concrete Protect Plus της SIKA ή ισοδύναμο.  
Yδροαπωθητικός εμποτισμός βάσης μίγματος σιλανίων/ σιλοξάνης, σε μορφή πάστας, με 25% 
περιεχόμενο σε ενεργά συστατικά  για σκυρόδεμα και απορροφητικά υποστρώματα τσιμεντοειδούς 
βάσης τύπου Sikagard® 730 Concrete Protect Plus της SIKA ή ισοδύναμο.  
Κατάλληλο για  υδατοαπωθητικό εμποτισμό σε απορροφητικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα σε 
κατασκευές πολιτικού μηχανικού ή άλλες κατασκευές σκυροδέματος που υπόκεινται σε υψηλές 
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καταπονήσεις λόγω παγετού, κύκλου πήξης-τήξης και παγολυτικά άλατα, επίδραση χλωριόντων σε 
παραθαλάσσιο περιβάλλον κτλ.  
Πληρούνται οι απαιτήσεις χαρακτηριστικών του ΕΝ 1504-2 για υδροφοβικό εμποτισμό (βάθος διείσδυσης 
Τάξης Ι). 
Α) Kαθαρισμός με ελαφριά αμμοβολή, καθαρισμό με ατμό ή με υδροβολή χαμηλής πίεσης (<20MPa) κλπ. 
Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε στεγνά, πολύ απορροφητικά υποστρώματα. Το υπόστρωμα 
πρέπει να είναι στεγνό χωρίς μεμονωμένες επιφάνειες με παρουσία υγρασίας.  
Β) Εφαρμογή  με συμβατικό ψεκασμό χαμηλής πιέσεως, ανάερο ψεκασμό, βούρτσα ή ρολό, σε ένα 
πέρασμα από την κορυφή προς τη βάση προσέχοντας ώστε να μην τρέξει το υλικό. Όταν απαιτείται 
δεύτερη στρώση για μεγαλύτερο βάθος διείσδυσης και/ή όταν εφαρμόζεται σε πυκνό σκυρόδεμα, πρέπει 
να εφαρμοστεί αμέσως μόλις η πρώτη στρώση έχει στεγνώσει.  
Σαν γενικές προδιαγραφές των υλικών προστασίας θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται κατ’ ελάχιστον 
τα παρακάτω:  
Σύμφωνο με ΕΝ 1504-2, Κλάση Ι 
Βάθος διείσδυσης στο έργο > 3mm  
 Σε μορφή πάστας 
Περιεκτικότητα σιλανίων (ενεργών συστατικών) > 25%  
Κατανάλωση ≥ 200 gr/m2 
Πλήρης περατωμένη εργασία και υλικά, επί επιφανειών σκυροδέματος ως άνω, σε οποιασδήποτε στάθμη 
από το έδαφος, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, 
κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου, για την 
εφαρμογή, επάλειψη και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, 
ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που 
απαιτείται. 
 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:  
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί 
των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο  Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι 
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.  
 
 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις σιλικόνες εκτελούμενη επί 
οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι σιλικονούχο υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού 
της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,40      

 

A.T.: 089  
 

ΟΙΚ 011.15.13  Συλλεκτήρας ομβρίων τύπου Drexus Slot Drain Duo της Marshalls   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6620.1  100,00%  
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          Τοποθέτηση συλλεκτήρας ομβρίων τύπου Drexus Slot Drain Duo της Marshalls  . Προμήθεια και 
τοποθέτηση μεταλλικού συλλεκτήρα νερού ιδιαίτερα κατάλληλου για εφαρμογή σε επιφάνειες φυσικών 
λίθων, έτσι ώστε να μη διακόπτεται η αισθητική συνέχεια μιας λίθινης επιφάνειας. Στην επιφάνεια του 
δαπέδου εμφανίζεται μόνον μία διπλή γαλβανισμένη ατσάλινη υποδοχή γραμμικής διάταξης, συνολικού 
πλάτους 1000mm. Κάτω από την υποδοχή αυτή κι εντός του δαπέδου τοποθετείται κανάλι σκυροδέματος 
που αποτελείται από έτοιμα εργοστασιακά τεμάχια πιεσμένου σκυροδέματος με φυσικά αδρανή.  
Όλες οι προδιαγραφές καθορίζονται σύμφωνα με το BS EN 1433:2002.  
 
Διαστάσεις: 1000 x 160 x 270 mm  
Απορρόφηση νερού (%) Πληροί τις απαιτήσεις για τον βαθμό 2 του προτύπου BS EN 1433:2002  
Η στεγανότητα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου BS EN 1433:2002.  
Δεν υπάρχουν εκπομπές αμιάντου.  
Αντίδραση στην πυροσβεστική κλάση a1, βλέπε απόφαση της Επιτροπής 2000/605/ΕΚ  
Κατάλληλη για όλες τις τοποθεσίες, όπως περιγράφεται στο BS EN 1433:2002 για την  ταξινόμηση φορτίου 
D400 
Κατάλληλη για όλες τις τοποθεσίες, όπως περιγράφεται στο BS EN 1433:2002 για την ταξινόμηση φορτίου 
D400    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 47,00      

 

A.T.: 090  
 

ΝΕΟ_ΟΙΚ 041.3  Λίθινες  εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από γκρι γρανίτη   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4107  100,00%  
 
      Λίθινες εσχάρες υδροσυλλογής, πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 
αρχιτεκτονικής μελέτης, από γκρί γρανίτη, απόχρωσης παρόμοιας με το λίθο Καβάλας πάχους άνω τον 
5cm, πλάτους 50cm και μήκους 80cm , και διαμορφωμένων εγκοπών όπως στα σχέδια της αρχιτεκτονικής 
μελέτης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας , η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και 
επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και μη συρρικνούμενου σκυροδέματος.    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 72,50      

 

A.T.: 091  
 

ΣΧΕΤΥΔΡ-Β Δ18  Προμήθεια και διάστρωση βότσαλου χειμάρρου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 1510  100,00%  
 
      Προμήθεια και διάστρωση βότσαλου, στον τόπο του έργου, που θα προέρχεται από ποταμό ή 
χείμαρρο, απ όπου επιτρέπεται νομίμως η αμμοληψία. Το βότσαλο που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να 
είναι καθαρό και απαλλαγμένο χλωριούχου νατρίου και με κοκκομετρικές διαστάσεις 2,0-6,0 mm. 
Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 35,00      
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A.T.: 092  
 

ΝΕΟ_ΟΙΚ 061.33  Μεταλλική υδρορροή βαρέως τύπου από μεταλλικό σωλήνα προ -
οξειδωμένου χάλυβα (CORTEN τύπου Α) Φ82,5   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6104  100,00%  

 
      Υδρορροή βαρέως τύπου από λαμαρίνα προ-οξειδωμένου χάλυβα (CORTEN τύπου Α)  πάχους 1.25 χιλ 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετούμενων στις 
αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1m και της 6 cm  επικαλύψεως ( καβαλλήματος) του 
ενός τεμαχίου με το άλλο και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.  
 
Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται για το Corten στην απροστάτευτη μορφή του περιγράφεται σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 10025-5 και Dast άρθρο 007. 
Το Corten μπορεί να συγκολληθεί τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά κατά το ΕΝ 10025 -5και κατά το 
πρότυπο ΕΝ 1011. Για τη συγκόλληση χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια ασβέστου , σύρματα αδρανούς 
αερίου και συνδυασμοί συρματων ισχύος ρεύματος που ισοδυναμούν με την αντοχή εφελκυσμού S355.  
Στην περίπτωση των υψηλής αντοχής συνδέσεων οι όροι περιγράφονται στο πρότυπο DIN 18800.  
Στην  επιλογή στοιχείων όπως βίδες, ήλοι, περτσίνια και τα εξαρτήματά τους, πρέπει να επιλέγονται 
τέτοια ώστε να μην γίνονται ηλεκτροχημικές  αντιδράσεις. Κρίσιμες ζώνες όπου μπορεί να υπάρχει μόνιμη 
υγρασία, πρέπεινα προστατεύονται με βαφή, σύστημα σφραγίσεως( π.χ. σιλικόνη).  
¨Ολες οι προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές χρήσης για τα ανθεκτικά στη διάβρωση μέταλλα 
περιέχονται στο “Merkblatt 434 Wetterfester Baustahl”  του Stahl-Informations-Zentrum.    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 35,00      

 

A.T.: 093  
 

ΣΧΕΤΥΔΡ-Β 
00Β.10.13  

Ξύλινο επίμηκες καθιστικό   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  

 
      Κατασκευή ξύλινου καθιστικού με πλάτη και  μεταλλική βάση. Το κάθισμα κατασκευάζεται ως σύνθετη 
διατομή,  από ορθογωνικές διατομές ξυλείας  διαστάσεων 100 x 270 χιλ. και μήκους 3.60 μ.  Το συνολικό 
καθιστικό συντίθεται από τμήματα των 3.60μ που τοποθετούνται σε απόσταση  ενός εκ μεταξύ τους. Στο 
τμήμα της στοάς που κατασκευάζεται σε καμπύλο άξονα, τα ξύλινα δοκάρια σύνθεσης της διατομής του 
καθίσματος θα έχουν την κατάλληλη καμπύλωση. Μεταξύ τους συνδέονται με μεταλλικές ανοξείδωτες  
ντίζες και τα ανοξείδωτα μπουλόνια σύσφιξης εφαρμόζονται σε ‘’φρεζαρισμένη’’ οπή.  Στο κάτω μέρος 
του κάθε επιμέρους τμήματος, κατασκευάζονται στις κατάλληλες θέσεις εντορμίες, ώστε το σύνθετο 
ξύλινο τεμάχιο να ‘’κάθεται στη μεταλλική βάση του αφήνοντας τον κορμό του HEA 1 20, του οποίου έχει 
αφαιρεθεί το άνω πέλμα, να εισχωρήσει στην εντορμία του ξύλινου καθίσματος και η σύνθετη ξύλινη 
διατομή να σταματήσει στο κάτω πέλμα του HEA 120, όπως αυτά περιγράφονται στα σχέδια της 
αρχιτεκτονικής μελέτης. 
Η μεταλλική βάση κατασκευάζεται από διατομές επεξεργασίας CORTEN όπως περιγράφεται παρακάτω:  
Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται για το Corten στην απροστάτευτη μορφή του περιγράφεται σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 10025-5 και Dast άρθρο 007. 
Το Corten μπορεί να συγκολληθεί τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά κατά το ΕΝ 10025-5και κατά το 
πρότυπο ΕΝ 1011. Για τη συγκόλληση χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια ασβέστου , σύρματα αδρανούς 
αερίου και συνδυασμοί συρματων ισχύος ρεύματος που ισοδυναμούν με την αντοχή εφελκυσμού S355. 
Στην περίπτωση των υψηλής αντοχής συνδέσεων οι όροι περιγράφονται στο πρότυπο DIN 18800.  
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Στην  επιλογή στοιχείων όπως βίδες, ήλοι, περτσίνια και τα εξαρτήματά τους, πρέπει να επιλέγονται 
τέτοια ώστε να μην γίνονται ηλεκτροχημικές  αντιδράσεις. Στις συναρμολογήσεις μεταξύ των μετάλλων  
θα προσεχθεί η τριχοειδής δράση του νερού και στα σημεία αυτά, όπου μπορεί να υπάρχει μόνιμη 
υγρασία, να υπάρχει προστασία με βαφή, σύστημα σφραγίσεως( π.χ. σιλικόνη).  
Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια όλων των στοιχείων (μικροϋλικών) σύνδ εσης καθώς 
και προστασίας των μετάλλων.  
¨Ολες οι προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές χρήσης για τα ανθεκτικά στη διάβρωση μέταλλα 
περιέχονται στο “Merkblatt 434 Wetterfester Baustahl” του Stahl -Informations-Zentrum. 
 Οι ξύλινες διατομές επαλείφονται με προστατευτικό εμποτισμού  για προστασία πορωδών 
ορυκτών υποστρωμάτων από τη διείσδυση υδατικής βάσης υγρών και ελαίων και για αποτροπή ή τη 
σημαντική μείωση των λεκέδων που προκαλούν αυτά, τύπου Sikagard® -790 All-in-One Protect.    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 698,00      

 

A.T.: 094  
 

ΝΕΤ ΠΡΣ Β1  Τεχνικά Έργα. Μεταλλικές σχάρες δένδρων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6752  100,00%  
 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του 
δένδρου, με επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιμασία επιφανείας με μεταλλοβολή και 
βαφή με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής βαφής). Στην τιμή 
περιλαμβάνονται και οι συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,50      

 

A.T.: 095  
 

ΝΕΟ_ΟΙΚ 061.34  Μεταλλικο Πλέγμα (Κουρτίνα).   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  
 
      Μεταλλικό εύκαμπτο ανοξείδωτο πλέγμα τύπου GC315 από υλικό κατηγορίας AISI/1.4404. Τα 
οριζόντια σύρματα του πλέγματος είναι διατομής 3 mm με κενό ανάμεσά τους 12mm. Τα κατακόρυφα 
σύρματα είναι πλέγμα τριών συρμάτων , διατομής 2mm (3x2mm) σε απόσταση μεταξύ τους, αξονικά, 
100mm.  
Το πλέγμα θα αναρτηθεί μέσα από τα υποστυλώματα της στοάς, όπως αυτό περιγράφεται στα σχετικά 
σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης και θα τανιστεί με τη χρήση ειδικών ανοξείδωτων εντατήρων. Για την 
ανάρτηση θα χρησιμοποιηθεί διπλή ανοξείδωτη λάμα 50x4 mm  στο επάνω και στο  κάτω όριο του 
πλέγματος. Για την ανάρτηση θα χρησιμοποιηθούν ανοξείδωτοι σύνδεσμοι μορφής U, επάνω και κάτω, 
ανά 400mm αναπτύγματος του πλέγματος. Στο επάνω μέρος του πλέγματος θα τοποθετηθούν ειδικοί 
ανοξείδωτοι εντατήρες, ένας σε κάθε σύνδεσμο μορφής U.  
Στο κάτω μέρος του πλέγματος θα τοποθετηθεί επίσης ανοξείδωτη μπρακέτα τάνισης. Η συνολική 
κατασκευή θα χωριστεί σε τεμάχια ίσα στον αριθμό με τα φατνώματα των υποστυλωμάτων της 
μεταλλικής στοάς που θα πληρωθούν με το εν λόγω πλέγμα. Ένα τεμάχιο ανά φάτνωμα μεταλλικής στοάς, 
όπως στην αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής.    
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( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 231,20      

 

A.T.: 096  
 

ΣΧΕΤΥΔΡ-Β 
00Β.10.14  

Μαρμάρινο Καθιστικό –Μαρμάρινα Μεμονωμένα Καθίσματα   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7551  100,00%  

 
      Μαρμάρινο καθιστικό από ασβεστολιθικό πέτρωμα τύπου ‘’Τράνι’’ Ιωαννίνων, με ελάχιστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά:    αντοχή σε μονοαξονική θλίψη φυσικών λίθων (κατά ΕΝ 1926:2007)=    Μέση Τιμή R 
(Μρα): 192,  αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο φυσικών λίθων  (κατά ΕΝ 12372:2007)= Μέση 
Τιμή R tf (Μρα): 18,9,  υδαταπορροφητικότητα υπό ατμοσφαιρική πίεση (κατά ΕΝ 13755:2008)= Μέση 
Τιμή Α b %: 0,5,   φαινόμενη πυκνότητα (κατά ΕΝ 1936:2007)=  Μέση Τιμή Ρb (Kg/m 3): 2643,  για τα οποία 
θα προσκομηθούν πιστοποιητικά στην επιβλέπουσα αρχή . Οι συνολικές διαστάσεις του βάθρου θα είναι 
4.20x 22.00 μέτρα και θα συντεθεί από 55 τεμάχια όγκου πετρώματος, διαστάσεων 100x140x50 εκ. ‘όπως 
αυτό περιγράφεται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης.  Οι όγκοι του μαρμάρου  θα τοποθετηθούν 
πάνω στην εδαφόπλακα της πλατείας. Η επάνω, οριζόντια, επιφάνειά του αδροποιείται με αμμοβολή και 
λειαίνεται με τέσσερα χέρια βουρτσίσματος, με βούρτσες από Νο 46 έως Νο 320, ενώ  οι περιμετρικά 
κατακόρυφες, εμφανείς, θα αδροποιηθούν με αμμοβολή και δεν θα λειανθούν αν αυτό δεν είναι δυνατόν 
. Η περιμετρική πάνω ακμή του καθιστικού θα παραδοθεί   με ελαφρώς ΄΄σπασμένη’’ γωνία και όχι 
‘’μπιζουταρισμένη’’. 
Το βάθρο θα επαληφθεί με αδιαβροχοποιητικό βερνίκι τύπου sikagard 790 και διάφανη προστ ατευτική 
επίστρωση έναντι graffiti και επικόλλησης αφισών τύπου SikaGuard -850AG. 
Με το ίδιο τιμολόγιο και τρόπο θα κατασκευαστούν και τα μεμονωμένα ατομικά καθίσματα επίσης από 
το ίδιο πέτρωμα και με την ίδια επεξεργασία.  
Η τιμή αυτή αναφέρεται στην αγορά του υλικού, την επεξεργασία όπως περιγραφεται και στην τεχνική 
έκθεση της μελέτης, την μεταφορά στο εργοτάξιο και την τοποθέτηση των επιμέρους τεμαχίων.  
 Το σύνολο των επιφανειών των καθιστικών επαλείφονται με προστατευτικό εμποτισμού  για 
προστασία πορωδών ορυκτών υποστρωμάτων από τη διείσδυση υδατικής βάσης υγρών και ελαίων και 
για αποτροπή ή τη σημαντική μείωση των λεκέδων που προκαλούν αυτά, τύπου Sikagard® -790 All-in-One 
Protect.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 1887,00      

 

A.T.: 097  
 

ΣΧΕΤΥΔΡ-Β 
00Β.10.15  

Μπετονένιο Καθιστικό   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3215  100,00%  

 
      Μπετονένιο καθιστικό σύμμεικτης κατασκευής. Το κάθισμα μπετονένιο σε μεταλλική βάση 
επεξεργασίας COR-TEN.  
Η μεταλλική βάση θα κατασκευαστεί από κοιλοδοκό τετραγωνικής διατομής (150.150.6), υποστύλωμα, 
το οποίο θα αγκυρωθεί με μεταλλική πλάκα διαστάσεων 50x50 εκ και πάχους 15 χιλ. στην εδαφόπλακα 
ρύσεων της πλατείας με τα κατάλληλα ανοξείδωτα βύσματα που θα υποδείξει η στατική μελέτη. Οι 
διαστάσεις της διατομής  του υποστυλώματος και της πλάκας αγκύρωσής του στην εδαφόπλακα μπορεί 
να διαφοροποιηθούν από τη στατική μελέτη. 
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Τα υποστυλώματα θα είναι 29 στον αριθμό και θα απέχουν αξονικά μεταξύ τους  περίπου  1.60 μ. Τα 
υποστυλώματα φέρουν στη στέψη τους μεταλλική πλάκα πλάτους 74 εκ. και πάχους 10 χιλ. Η μεταλλική 
αυτή πλάκα λειτουργεί ως οπλισμός του μπετονένιου καθίσματος. Είναι επεξεργασίας COR-TEN, Είναι 
εμφανής στο κάτω μέρος κου μπετονένιου καθίσματος, φέρει στην πάνω επιφάνειά της τα κατάλληλα 
βύσματα συνάφειας με το μπετονένιο τμήμα της σύμμεικτης κατασκευής  και σταματά 3 εκ πιο μέσα από 
το όριο του καθίσματος και από τα δύο όριά του. Σε μεγάλο μέρος του καθίσματος θα κατασκευαστεί 
πλάτη πάχους 8 εκ. και ύψους 40 εκ.  
Το κάθισμα του καθιστικού θα είναι κατασκευασμένο από σκυρόδεμα .  
Η σκυροδέτηση θα παραμείνει  ανεπίχριστη και θα πρέπει να είναι με ιωμένης υδατοπερατότητας και 
ανθεκτική σε επιφανειακή φθορά. Συνεπώς θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα κατηγορίας  C 30 -37  με 
μέγιστο κόκκο:  31,5mm, μέγιστο λόγο νερού/τσιμέντο (Ν/Τ): 0,50  και ελάχιστη περιεκτικότητα 
τσιμέντου: 350 kg/m3.  
Για βελτιστοποίηση του αποτελέσματος θα χρησιμοποιηθούν πρόσμικτα –βελτιωτικά του σκυροδέματος:   
Για τη βελτίωση της εργασιμότητας θα χρησιμοποιηθεί υπερευστοποιητής της sika ViscoCrete Ultra 500 
η παρόμοιος.  
Για την καταστολή πόρων και οπών το πρόσμικτο PerFin-1 της Sika ή παρόμοιο. 
Για περιορισμό της συρρίκνωσης και αποφυγή ρωγμών συρρίκνωσης το Conrol -50 της Sika ή παρόμοιο. 
Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη σωστή δόνηση της σκυροδέτησης της πλάτης του 
καθίσματος λόγω του μικρού πάχους της  
Θα ληφθούν μέτρα για τη σωστή ωρίμανση του σκυροδέματος με τη χρήση τρόπων διατήρησης της 
υγρασίας του χωρίς να αποπλυθεί η επιφάνειά τους.  
Δεν θα χρησιμοποιηθούν φαλτσογωνιές στις γωνίες των καλουπιών.  
Η επάνω επιφάνεια του καθίσματος θα λειανθεί με κατάλληλο τριβείο ώστε να εμφανιστούν τα σκύρα 
της και να προσομοιάζει σε επιφάνεια ‘’μωσαικού’’, απολύτως οριζόντια, επίπεδη και παραδεκτή από 
τους μελετητές και την επιβλέπουσα αρχή. Η τελική αυτή λειασμένη επιφάνεια θα επαλειφθεί με 
υδατοαπωθητική επιφανειακή προστασία σκυροδέματος εμποτισμού βάσης μίγματος σιλανίων/ 
σιλοξάνης  τύπου Sikagard®-730 Concrete Protect Plus της SIKA ή ισοδύναμο (Σύμφωνο με ΕΝ 1504 -2, 
κλάση Ι, βάθος διείσδυσης στο έργο > 3mm, σε μορφή πάστας, περιεκτικότητα σιλανίων (ενεργών 
συστατικών) > 25%, κατανάλωση ≥ 200 gr/m2). 
 
Στις μεταλλικές επενδύσεις  θα εφαρμοστεί διάφανη προστατευτική επίστρωση έναντι graffiti και 
επικόλλησης αφισών. 
    Για την προστασία των ανεπίχριστων επιφανειών των σκυροδεμάτων θα εφαρμοστεί  επάλειψη 
διάφανου υδατοαπωθητικού εμποτισμού υδατικής βάσης τύπου SikaGuard-730 CONCRETE PROTECT PLUS 
και διάφανη προστατευτική επίστρωση έναντι graffiti και επικόλλησης αφισών τύπου SikaGuard -850AG.    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 570,85      

 

A.T.: 098  
 

ΣΧΕΤΥΔΡ-Β 
00Β.10.16  

Υδάτινο Κοίλο - Σιντριβάνι   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7451  100,00%  

 
      Υδάτινο κοίλο συγκέντρωσης νερού που διαθέτει και πίδακες, επιστρωμένο με μεγάλες πλάκες, 
τοποθετημένες ακτινωτά σε σειρές, όπως περιγράφονται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης. Οι 
πλάκες θα είναι  ασβεστολιθικό πέτρωμα τύπου ‘’Τράνι’’ Ιωαννίνων,  με ποιοτικά χαρακτηριστικά: :    
αντοχή σε μονοαξονική θλίψη φυσικών λίθων (κατά ΕΝ 1926:2007)=    Μέση Τιμή R (Μρα): 192,  αντοχή 
σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο φυσικών λίθων  (κατά ΕΝ 12372:2007)= Μέση Τιμή R tf (Μρα): 18,9,  
υδαταπορροφητικότητα υπό ατμοσφαιρική πίεση (κατά ΕΝ 13755:2008)= Μέση Τιμή Α b %: 0,5,   
φαινόμενη πυκνότητα (κατά ΕΝ 1936:2007)=  Μέση Τιμή Ρb (Kg/m 3): 2643, για τα οποία θα ζητηθούν 
πιστοποιητικά από την επιβλέπουσα αρχή . Το πάχος του θα είναι 5 εκ. και θα ανοιχτούν οπές υπο δοχής 
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των ακροφυσίων και των φωτιστικών του συντριβανιού, σύμφωνα με την μηχανολογική μελέτη και στις 
θέσεις που ορίζει η αρχιτεκτονική μελέτη.  
Οι πλάκες θα αδροποιηθούν με αμμοβολή και θα επαληφθούν με αδιαβροχοποιητικό βερνίκι τύπου 
sikagard 790 και διάφανη προστατευτική επίστρωση έναντι graffiti και επικόλλησης αφισών τύπου 
SikaGuard-850AG. 
Ο φωτισμός και ο μηχανολογικός εξοπλισμός του συντριβανιού θα περιγραφεί από τη μηχανολογική 
μελέτη και θα τιμολογηθεί από άλλο άρθρο.  
Όλόκληρη η επιφάνεια επαλείφεται με προστατευτικό εμποτισμού  για προστασία πορωδών ορυκτών 
υποστρωμάτων από τη διείσδυση υδατικής βάσης υγρών και ελαίων και για αποτροπή ή τη σημαντική 
μείωση των λεκέδων που προκαλούν αυτά, τύπου Sikagard®-790 All-in-One Protect.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 396,50      

 

A.T.: 099  
 

ΣΧΕΤΥΔΡ-Β 
00Β.10.17  

Μαρμάρινη Κρήνη   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3215  100,00%  

 
      Θα κατασκευαστεί μαρμάρινη στήλη από συμπαγές μάρμαρο ‘’Τράνι’’ Ιωαννίνων. Ο σωλήνας παροχής 
του νερού θα κρυφτεί σε εντορμία - κατακόρυφη σκοτία στο πίσω μέρος της μαρμάρινης στήλης και θα 
καλυφθεί με καπάκι ανοξείδωτης λαμαρίνας , 1μμ πάχους. Στο επάνω μέρος της μαρμάρινης στήλης και 
σε κατάλληλη σχισμή που θα χαραχτεί σε αυτή θα εφαρμοστεί στραντζαρισμένη ανοξείδωτη λαμαρίνα 1 
μμ πάχους που θα λειτουργεί ως χοάνη ροής του νερού της κρήνης.  
Στο δάπεδο της πλατείας θα κατασκευαστεί από το ίδιο μάρμαρο συλλεκτήρας  αποχέτευσης των 
υδάτινων ροών συνεπίπεδος με το δάπεδο της πλατείας. Κατά τα λοιπά βλέπε Γενικά Σχέδια της μελέτης 
(  Αα1, Αα2, Αα9) και σχετικό σχέδιο (σχ Αε1) της μελέτης    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 5000,00      

 

A.T.: 100  
 

ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.8  Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 
όγκου 41 - 80 lt.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  

 
      Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα 
του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός  λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση 
του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

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

A.T.: 101  
 

ΝΕΤ ΠΡΣ Δ7  Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1710  100,00%  
 
      Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02 -07-
05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με 
αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο  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): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,50      

 

A.T.: 102  
 

ΝΕΤ ΠΡΣ Α6  Χωματουργικές εργασίες. Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές 
, χωρίς την προμήθεια του υλικού.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1620  100,00%  

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

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

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

 

A.T.: 103  
 

ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.9  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ9  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
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      Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς 
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού 
και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των 
δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

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

 

A.T.: 104  
 

ΝΕΟ 0Δ1.10  Φυτικό υλικό. Προμήθεια δέντρου Φράξου Στενόφυλλου..   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
 
      Προμήθεια καλλωπιστικών δέντρων Φράξου Στενόφυλλου (Fraxinus Angustifolia rainwood) ύψους 
3,00-3,50 μ., με περίμετρο κορμού 20-25 εκ. και μπάλα χώματος >25 lt 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 τη μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια δαπάνη απαιτείται για 
τη διατήρηση των δέντρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. (Τα δέντρα θα συνοδεύονται από φυτουγειονομικό διαβατήριο).    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 300,00      

 

A.T.: 105  
 

ΝΕΟ 0Δ1.11  Φυτικό υλικό. Προμήθεια δέντρου Σφένδαμου Πλατανόφυλλου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
 
      Προμήθεια καλλωπιστικών δέντρων Σφένδαμου Πλατανόφυλλου (Acer Platanoides.) ύψους 3,00 -3,50 
μ., με περίμετρο κορμού 20-25 εκ. και μπάλα χώματος >25 lt 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 τη μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια δαπάνη απαιτείται για 
τη διατήρηση των δέντρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 300,00      

 

A.T.: 106  
 

ΝΕΟ 0Δ1.12  Φυτικό υλικό. Προμήθεια δέντρου Λικιδάμβαρης.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
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      Προμήθεια καλλωπιστικών δέντρων Λικιδάμβαρης (Liquidambar styraciflua) ύψους 3,00 -3,50 μ., με 
περίμετρο κορμού 20-25 εκ. και μπάλα χώματος ~70 lt 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 τη μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια δαπάνη απαιτείται για τη διατήρηση των 
δέντρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-09-01-00. (Τα δέντρα θα συνοδεύονται από φυτουγειονομικό διαβατήριο).    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 300,00      

 

A.T.: 107  
 

ΝΕΟ 00Δ.15  Φυτικό υλικό. Προμήθεια δέντρου Λυριόδενδρου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
 
      Προμήθεια καλλωπιστικών δέντρων Λυριόδενδρου Liriodendron tulipifera.) ύψους 3,00 -3,50 μ., με 
περίμετρο κορμού 20-25 εκ. και μπάλα χώματος >25 lt 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 τη μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια δαπάνη απαιτείται για τη διατήρηση των 
δέντρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 300,00      

 

A.T.: 108  
 

ΝΕΤ ΠΡΣ Ε4.3  Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού 
μηχανήματος. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  1,00 x 1,00 x 1,00 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5110  100,00%  

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

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

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

 

A.T.: 109  
 

ΝΕΤ ΠΡΣ Ε10.2  Εγκατάσταση πρασίνου. Μεταφύτευση φυτών. Μεταφύτευση φυτών με 
μπάλα χώματος όγκου 151 - 300 lt.  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
 
      Οι εργασίες μεταφύτευσης φυτών θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
05-08-00 
 
Προετοιμασία του φυτού (κλάδεμα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση με χρήση καταλλήλων μηχανημάτων, 
επένδυση της μπάλας χώματος όγκου 151 - 300 lt με κατάλληλα υλικά, φόρτωση και μεταφορά στον νέο 
λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και διαμόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης με την 
κόμη του και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του 
λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη 
μεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 140,00      

 

A.T.: 110  
 

ΝΕΟ 0Η1.5  Αρδευτικά δίκτυα. Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος 
δέντρων και θάμνων   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος δένδρων και θάμνων (νησίδας η χώρων 
πρασίνου). 
Κατ' αρχήν πριν από την τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου θα πρέπει με δικά του έξοδα ο ανάδοχος 
να καταθέσει στην υπηρεσία  για έγκριση  πλήρες αρδευτικό σχέδιο όπου θα φαίνονται λεπτομερώς τα 
σημεία όπου θα περάσουν οι σωλήνες, με τισ πλήρεις διαμέτρους τους, οι θέσεις των φρεατίων, των 
ηλεκτροβαλβίδων, των σταλακτοφόρων κ.λ.π. βασισμένο στην συγκεκριμένη διαθέσιμη παροχή  της κάθε 
πλατείας ή νησίδας. 
Αναλυτικά περιλαμβάνει το παράβολο, τα υλικά και την εργασία για την  σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό 
της ΔΕΥΑΙ, με  σωλήνα 16 Atm  κατάλληλης διαμέτρου  ανάλογης  με την  εκάστοτε παροχή  που  θα 
χρειαστει   σε κάθε χώρο πρασίνου.  
Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι αυτοματισμοί (προγραμματιστές, ηλεκτροβάννες κ.τ.λ.), τα επιμέρους υλικά 
και εξαρτήματα και η εγγύηση καλής λειτουργείας του συνολικού συστήματος.  
 Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:  
Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Τις επι μέρους υδραυλικές εργασίες και τα σκαψίματα και τις επιχωματώσεις. 
 
B) ΥΛΙΚΑ (Με ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά)  
1) Σωλήνες άρδευσηςPE, LD  10 Αtm  τουλάχιστον, κατάλληλο σταλακτοφόρο  για  υπέργεια  η 
υπόγεια τοποθέτηση, κατάλληλα φίλτρα κ.τ.λ .  
2) Εξωτερικο σωλήνα σπιράλ δυο νούμερα μεγαλύτερης διαμέτρου για κάθε σωλήνα αρδευσης  που 
τοποθετείται. 
3)  Υλικάσυνδεσμολογίας, φρεάτια πλαστικά, πιλαρ μεταλλικά για τους προγραμματιστές ρεύματος 
ή μπαταρίας κ.τ.λ. 
 
Γενικά στο αυτόματο πότισμα των δένδρων δενδροστοιχίας  πρέπει να τρέχει ένας σωλήνας Φ25 ή Φ3 2 
άρδευσης PE 10 Atm  μέσα σε σπιράλ Φ40 ή Φ63 κατά μήκος της γραμμής φύτευσης  των δένδρων με 
σταλακτοφόρο σωλήνα τουλάχιστον 2  m γύρω από κάθε δένδρο. Οι  αυτονομίες  θα εξαρτηθούν   από 
την εκάστοτε παροχή .   
Η εγκατάσταση θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 15 μήνες για τα επί μέρους εξαρτήματα και για τη 
συνολική λειτουργία  του δικτύου και θα γίνει σύμφωνα με τη μελέτη άρδευσης (διάταξη και είδος 
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σωλήνων άρδευσης, θέσεις φρεατίων κ.τ.λ.) που πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία μας ο ανάδοχος του 
έργου .    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 

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

 

A.T.: 111  
 

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.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

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

 

A.T.: 112  
 

ΑΤΗΕ Ν898.49  Ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα σήμανσης-προσανατολισμού, IP68, RGBAW, 
τεχνολογίας LED, για την δημιουργία φωτιστικού κανάβου.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, ενσωμάτωσης και 
πλήρους εγκατάστασης ενδοδαπέδιου φωτιστικού σώματος κατάλληλου για φωτισμό σήμανσης με 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού, την Τ. Σ.Υ., τα σχέδια  και τα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:  
A. Το φωτιστικό σώμα πλήρες, 
Β. Το κατάλληλο για εγκατάσταση στεγανό κουτί διακλάδωσης    και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή εργασία 
για την  εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος στο έδαφος και σύνδεση του στο δίκτυο, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Επίβλεψης. 
Γ. Τα υλικά και η εργασία για την επιμελή εγκατάσταση των σιδηροσωλήνων διατομής 1 1/2'' για την 
διέλευση των καλωδίων τροφοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξη ς ή αλλαγής 
κατεύθυνσης η διακλάδωσης του δικτύου)  από το προηγούμενο φωτιστικό σώμα ή φρεάτιο ή Pillar μέχρι 
το φωτιστικό σώμα. 
Δ. Τα καλώδια τροφοδοσίας (εντός των σιδηροσωλήνων) όπως αυτά αποτυπώνονται στα σχέδια  
(συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων) από το προηγούμενο 
φωτιστικό σώμα ή φρεάτιο ή Pillar μέχρι το φωτιστικό σώμα.  
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 Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, 
σιδηροσωλήνων,  καλωδίων και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης,  η δαπάνη τοποθέτησης σε 
οποιοδήποτε σημείο υποδείξει η Υπηρεσία, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, 
των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις 
Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Τα φωτοτεχνικά 
χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος θα είναι σε συμφωνία με την φωτο τεχνική μελέτη του έργου. 
Τιμή για ένα ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα σήμανσης-προσανατολισμού, IP68, RGBAW, τεχνολογίας LED.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 240,00      

 

A.T.: 113  
 

ΑΤΗΕ Ν898.50.α  Ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα κατανομής flood, τεχνολογίας LED, ισχύος 6W, 
T≤ 3.000K για τον φωτισμό  δέντρων μικρού μεγέθους.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, ενσωμάτωσης και 
πλήρους εγκατάστασης ενδοδαπέδιου φωτιστικού σώματος κατάλληλου για φωτισμό δέντρων, με 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού, την Τ. Σ.Υ., τα σχέδια  και τα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:  
A. Το φωτιστικό σώμα πλήρες, 
Β. Το κατάλληλο για εγκατάσταση κουτί (του ίδιου προμηθευτή με το φωτιστικό σώμα), το κατάλληλο για 
εγκατάσταση στεγανό κουτί διακλάδωσης    και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή εργασία για την  εγκατάσταση 
του φωτιστικού σώματος στο έδαφος και σύνδεση του στο δίκτυο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης.  
Γ. Τα υλικά και η εργασία για την επιμελή εγκατάσταση των σιδηροσωλήνων διατομής 1 1/2'' για τη ν 
διέλευση των καλωδίων τροφοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης ή αλλαγής 
κατεύθυνσης η διακλάδωσης του δικτύου)  από το προηγούμενο φωτιστικό σώμα ή φρεάτιο ή Pillar μέχρι 
το φωτιστικό σώμα. 
Δ. Τα καλώδια τροφοδοσίας (εντός των σιδηροσωλήνων) όπως αυτά αποτυπώνονται στα σχέδια  
(συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων) από το προηγούμενο 
φωτιστικό σώμα ή φρεάτιο ή Pillar μέχρι το φωτιστικό σώμα.  
  
 Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφο ράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, 
σιδηροσωλήνων,  καλωδίων και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης,  η δαπάνη τοποθέτησης σε 
οποιοδήποτε σημείο υποδείξει η Υπηρεσία, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, 
των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις 
Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Τα φωτοτεχνικά 
χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος θα είναι σε συμφωνία με την φωτο τεχνική μελέτη του έργου. 
Τιμή για ένα ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα κατανομής ovalflood, τεχνολογίας LED, ισχύ ος 6W, T≤ 3.000K. 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 876,00      
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A.T.: 114  
 

ΑΤΗΕ Ν898.50.β  Ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα κατανομής flood, τεχνολογίας LED,ισχύος 12W, 
T≤ 3.000K για τον φωτισμό δέντρων μεσαίου μεγέθους.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, ενσωμάτωσης και 
πλήρους εγκατάστασης ενδοδαπέδιου φωτιστικού σώματος κατάλληλου για φωτισμό δέντρων, με 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού, την Τ. Σ.Υ., τα σχέδια  και τα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:  
A. Το φωτιστικό σώμα πλήρες, 
Β. Το κατάλληλο για εγκατάσταση κουτί (του ίδιου προμηθευτή με το φωτιστικό σώμα), το κατάλληλο για 
εγκατάσταση στεγανό κουτί διακλάδωσης    και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή εργασία για την  εγκατάσταση 
του φωτιστικού σώματος στο έδαφος και σύνδεση του στο δίκτυο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης.  
Γ. Τα υλικά και η εργασία για την επιμελή εγκατάσταση των σιδηροσωλήνων διατομής 1 1/2'' για τη ν 
διέλευση των καλωδίων τροφοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης ή αλλαγής 
κατεύθυνσης η διακλάδωσης του δικτύου)  από το προηγούμενο φωτιστικό σώμα ή φρεάτιο ή Pillar μέχρι 
το φωτιστικό σώμα. 
Δ. Τα καλώδια τροφοδοσίας (εντός των σιδηροσωλήνων) όπως αυτά αποτυπώνονται στα σχέδια  
(συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων) από το προηγούμενο 
φωτιστικό σώμα ή φρεάτιο ή Pillar μέχρι το φωτιστικό σώμα.  
  
 Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφο ράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, 
σιδηροσωλήνων,  καλωδίων και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης,  η δαπάνη τοποθέτησης σε 
οποιοδήποτε σημείο υποδείξει η Υπηρεσία, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, 
των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις 
Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Τα φωτοτεχνικά 
χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος θα είναι σε συμφωνία με την φωτο τεχνική μελέτη του έργου. 
Τιμή για ένα ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα κατανομής ovalflood, τεχνολογίας LED, ισχύος 12W, T≤ 3.000K. 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 920,00      

 

A.T.: 115  
 

ΑΤΗΕ Ν898.50.γ  Ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα κατανομής flood, τεχνολογίας LED, ισχύος 18W, 
T≤ 3.000K για τον φωτισμό μεγάλων δέντρων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, ενσωμάτωσης και 
πλήρους εγκατάστασης ενδοδαπέδιου φωτιστικού σώματος κατάλληλου για φωτισμό δέντρων, με 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού, την Τ. Σ.Υ., τα σχέδια  και τα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:  
A. Το φωτιστικό σώμα πλήρες, 
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Β. Το κατάλληλο για εγκατάσταση κουτί (του ίδιου προμηθευτή με το φωτιστικό σώμα), το κατάλληλο για 
εγκατάσταση στεγανό κουτί διακλάδωσης    και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή εργασία για την  εγκατάσταση 
του φωτιστικού σώματος στο έδαφος και σύνδεση του στο δίκτυο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης.  
Γ. Τα υλικά και η εργασία για την επιμελή εγκατάσταση των σιδηροσωλήνων διατομής 1 1/2'' για τη ν 
διέλευση των καλωδίων τροφοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης ή αλλαγής 
κατεύθυνσης η διακλάδωσης του δικτύου)  από το προηγούμενο φωτιστικό σώμα ή φρεάτιο ή Pillar μέχρι 
το φωτιστικό σώμα. 
Δ. Τα καλώδια τροφοδοσίας (εντός των σιδηροσωλήνων) όπως αυτά αποτυπώνονται στα σχέδια  
(συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων) από το προηγούμενο 
φωτιστικό σώμα ή φρεάτιο ή Pillar μέχρι το φωτιστικό σώμα.  
  
 Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφο ράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, 
σιδηροσωλήνων,  καλωδίων και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης,  η δαπάνη τοποθέτησης σε 
οποιοδήποτε σημείο υποδείξει η Υπηρεσία, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, 
των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις 
Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Τα φωτοτεχνικά 
χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος θα είναι σε συμφωνία με την φωτο τεχνική μελέτη του έργου. 
Τιμή για ένα ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα κατανομής ovalflood, τεχνολογίας LED, ισχύος 18W, T≤ 3.000K. 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 980,00      

 

A.T.: 116  
 

ΑΤΗΕ Ν898.15.β  Προβολέας κατάλληλος για εγκατάσταση σε ιστό, τεχνολογίας LED, ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικά μορφής, IP65, T= 3.500K, ισχύος 96W, με δυνατότητα διάφορων 
οπτικών κατανομών.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, ενσωμάτωσης και 
πλήρους εγκατάστασης φωτιστικού σώματος (προβολέα) κατάλληλου για τοποθέτηση σε ιστούς μέχρι 
ύψους 18 μέτρων, για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων (πλατείες και πάρκα), με χαρακτηριστικά σύμφωνα 
με το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια  και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:  
A. Το φωτιστικό σώμα πλήρες, 
Β. Η κατάλληλη βάση στήριξης και οποιοδήποτε μικροϋλικό στήριξης του φωτιστικού σώματος στον ιστό,  
σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της Επίβλεψης.  
Γ. Το ακροκιβώτιο (μονό ή διπλό)  και το καλώδιο τροφοδοσίας  τύπου E1VV -L1-L2-L3 (NYY) 3 Χ 2,5mm2 
από το ακροκιβώτιο ως τον προβολέα.  
 
 Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων 
και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης,  η δαπάνη τοποθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο υποδείξει 
η Υπηρεσία, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής 
και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα 
εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του προβολέα 
θα είναι σε συμφωνία με την φωτοτεχνική μελέτη του έργου. 
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 Τιμή για έναν Προβολέα κατάλληλο για εγκατάσταση σε ιστό, τεχνολογία ς LED, ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικά μορφής, IP65, T= 3.500K, ισχύος 96W, με δυνατότητα διάφορων οπτικών κατανομών.  
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 1750,00      

 

A.T.: 117  
 

ΑΤΗΕ Ν898.2.3  Γραμμικό φωτιστικό σώμα, εύκαμπτο,  T≤ 3.000K, 24Vdc, κατάλληλο για 
εγκατάσταση σε τοίχους ή οροφές, υψηλών μηχανικών αντοχών ΙΚ10, 
απόλυτα στεγανό IP68.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, ενσωμάτωσης και 
πλήρους εγκατάστασης ενός γραμμικού φωτιστικού σώματος, για τον φωτισμό του στεγάστρου, της 
σκάλας ή των απολήξεων των κλιμακοστασίων σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, με το τεύχος 
προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια  και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:  
A. Το φωτιστικό σώμα πλήρες, 
Β. Οι κατάλληλοι ανοξείδωτοι σύνδεσμοι (προφίλ) και οποιοδήποτε μικροϋλικό στήριξης   για την 
στερέωση του φωτιστικού σώματος στην μεταλλική κατασκευή του στεγάστρου, ή στο ειδικό τεμάχιο στη 
νέα σκάλα ή στις κατάλληλα διαμορφωμένες σκοτίες στις απολήξεις των κλιμακοστασίων   σύμφωνα με 
τα σχέδια της μελέτης, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις οδηγίες της Επίβλεψης.  
Γ. Το τροφοδοτικό (driver) κατάλληλα εγκατεστημένο στους υποπίνακες που έχουν προβλεφθεί, σύμφωνα 
με την τεχνική έκθεση, τα σχέδια της μελέτης και του κατασκευαστή και τις οδηγίες της Επίβλεψης.  
Δ.  Τα καλώδια τροφοδοσίας για την ηλεκτρολογική σύνδεση από τον υποπίνακα (driver) μέχρι το 
φωτιστικό σώμα εντός σιδηροσωλήνα και εντός της μεταλλικής κατασκευής όπως αποτυπώνεται στα 
σχέδιακαι περιγράφεται στην τεχνική έκθεση  (συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης -
προστασίας των καλωδίων). 
 
 Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων 
και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης,  η δαπάνη τοποθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο υποδείξει 
η Υπηρεσία, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής 
και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα 
εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του προβολέα 
θα είναι σε συμφωνία με την φωτοτεχνική μελέτη του έργου. 
 
 Τιμή για έναγραμμικό φωτιστικό σώμα, εύκαμπτο,  T≤ 3.000K, 24Vdc, κατάλληλο για 
εγκατάσταση σε τοίχους ή οροφές, υψηλών μηχανικών αντοχών ΙΚ10, απόλυτα στεγανό IP68.  
 
( 1 m )  Μέτρο    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 230,00      

 

A.T.: 118  
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ΑΤΗΕ Ν898.45β  Κουπαστή από ανοξείδωτο ατσάλι με ενσωματωμένο φωτιστικό σώμα τύπου 

Led, ασύμμετρης κατανομής κατάλληλο για τον φωτισμό διαδρόμων και 
κλιμακοστασίων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, ενσωμάτωσης και 
πλήρους εγκατάστασης ανοξείδωτης κουπαστής Φ43mm, με ενσωματωμένο φωτιστικό σώμα τύπου Led, 
ασύμμετρης κατανομήςγια τον φωτισμό της πεζογέφυρας και της σκάλας σύνδεσης της γέφυρας με την 
οδό Σπύρου σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, με το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού, την Τ.Σ.Υ., 
τα σχέδια  και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:  
A. την κουπαστή με τον ενσωματωμένο φωτισμό led,  
Β. Οι κατάλληλες βάσεις, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316 για επίτοιχητοποθέτηση της 
κουπαστής, διαστάσεων και μορφήςόπως φαίνεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. Οποιοδήποτε 
μικροϋλικό στήριξης  για την στερέωση τηςκουπαστής στην μεταλλική κατασκευή της πεζογέφυρας, ή 
στην μεταλλική σκάλα  σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις 
οδηγίες της Επίβλεψης. 
Γ.  Οι ανοξείδωτες γωνίες της κουπαστής  
Δ. Τατροφοδοτικά (driver) κατάλληλα εγκατεστημένασε υποπίνακα που έχει προβλεφθεί, σύμφωνα με 
την τεχνική έκθεση, τα σχέδια της μελέτης και του κατασκευαστή και τις οδηγίες της Επίβλεψης.  
Ε.  Τα καλώδια τροφοδοσίας για την ηλεκτρολογική σύνδεση από τον υποπίνακα (driver) μέχρι το 
φωτιστικό σώμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών 
στήριξης-προστασίας των καλωδίων. 
 
 Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων 
και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης,  η δαπάνη τοποθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο υποδείξει 
η Υπηρεσία, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής 
και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα 
εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του προβολέα 
θα είναι σε συμφωνία με την φωτοτεχνική μελέτη του έργου. 
 
 Τιμή για μία κουπαστή από ανοξείδωτο ατσάλι με ενσωματωμένο φωτιστικό σώμα τύπου Led, 
ασύμμετρης κατανομής κατάλληλο για τον φωτισμό διαδρόμων και κλιμακοστασίων.  
 
( 1 m )  Μέτρο    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 750,00      

 

A.T.: 119  
 

ΑΤΗΕ Ν60.10.1.2  Ιστός κολουροκωνικός  ύψους 18,00 m  με διάμετρο βάσης και κορυφής 
Ø321mm και Ø88mm αντίστοιχα, πάχους 5mm.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση χαλυβδίνου ιστού φωτισμού, ύψους 18,00m 
πάχους με διάμετρο βάσης και κορυφής Ø321mm και Ø88mm αντίστοιχα, πάχους 5mm, σύμφωνα με το 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης,  κατασκευασμένου κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα 
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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  
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
·   Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 
''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους σιδηρο σωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 
10255). 
·   Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση 
την τυπική διατομή της μελέτης.  
·   Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετημένα. 
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.  
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.  
· Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.  
· H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της βάσης του από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, ο κλωβός αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με 
χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων 
(ΠΚΕ).  
· Tα ακροκιβώτιο του ιστού, μονά ή πολλαπλά 
· H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με περικόχλια, επάνω και κάτω, 
με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).   
· Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
· Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων 
και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της 
βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των 
ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των 
δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη 
και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα 
με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
       Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό κολουροκωνικό  ύψους 18,00 m  με διάμετρο βάσης και κορυφής 
Ø321mm και Ø88mm αντίστοιχα, πάχους 5mm, ως εξής:    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 5500,00      

 

A.T.: 120  
 

ΝΕΟ 060.20.80.1α  Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού σώματος   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Για την προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός ασύρματου ελεγκτή 
φωτιστικού σώματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την Τεχνική Έκθεση. 
Τιμή για έναν ασύρματο ελεγκτή φωτιστικού σώματος, ως εξής:    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

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

 

A.T.: 121  
 

ΝΕΟ 060.20.80.1β  Κόμβος επικοινωνίας (Gateway) Συστήματος Τηλεδιαχείρισης   
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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.: 122  
 

ΑΤΗΕ Ν8219.8.2  Σιντριβάνι  αποτελούμενο από  24 αυτόνομα υποδαπέδια συστήματα 
μεμονωμένου ελέγχου.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, ενσωμάτωσης και 
πλήρους εγκατάστασης ενός σιντριβανιού  αποτελούμενου από  24 αυτόνομα υποδαπέδια συστήματα 
μεμονωμένου ελέγχου σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, με το τεύχος προδιαγραφών, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια  
και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη 
λειτουργία: 
• Είκοσι τεσσάρων (24) αυτόνομων υποδαπέδιων συστημάτων μεμονωμένου ελέγχου με ύψος 
πίδακα νερού δύο (2) μέτρα.  
• Σαράντα οχτώ (48) ενδοδαπέδιοι προβολείς led, RGBAW για τον φωτισμό των πιδάκων (θα 
εγκατασταθούν δύο (2) προβολείς led ανά πίδακα) του σιντριβανιού που θα εξασφαλίζουν τις χρωματικές 
εναλλαγές  των πιδάκων. 
• Δώδεκα (12) εγκατεστημένοι υποβρύχιοι προβολείς χωνευτού τύπου για τον περιμετρικό 
φωτισμότης μεγάληςπεριμέτρου του υπερυψωμένου επιπέδου της λεκάνης.  
• Της κεντρικής αντλίας τύπου DRYγια την υδραυλική τροφοδοσία των είκοσι τεσσάρων 
συστημάτων εγκατεστημένη στο μηχανοστάσιο. 
• Της δεξαμενής(κάτω από την νέα σκάλα) και όλου το υδραυλικούκυκλώματος  αποτελούμενου 
από κανάλια και σωληνώσεις που εξασφαλίζουν τόσο την τροφοδοσία των υποδαπέδιων συστημάτων 
όσο και την περισυλλογή του νερού μετά την εκτίναξή του και την επιστροφή του στην δεξαμενή. 
• Του κατάλληλου αυτοματισμούκαι των δύο (2) ηλεκτροβανών 6'' για το μερικό άδειασμα του 
νερού του πρώτου επιπέδου.  
• Τουφίλτρου άμμουγια τις ανάγκες μηχανικής φίλτρανσης από μικροσωματίδια.  
• ΤουΑνεμόμετρουπου θα παρακολουθεί την ταχύτητα του ανέμου και θα έχει άμεση ανάδραση 
με την Κεντρική Μονάδα Λειτουργίας & Ελέγχου του σιντριβανιού για τον έλεγχο του ύψους των πιδάκων.  
• ΤωνΗλεκτρονικών αισθητηρίων στάθμης τοποθετημένα στην δεξαμενή περισυλλογής τα οποία 
σε συνεργασία με ηλεκτροβάνα, θα προστατεύουν την αντλία αλλά και θα διατηρούν την στάθμη του 
νερού στα επιθυμητά επίπεδα.  
• ΤουΑισθητηρίου παγωνιάςπου θα εξασφαλίζει την αναστολή της λειτουργίας του σιντριβανιού 
με σκοπό την προστασία του εξοπλισμού από τον παγετό.  
• Του ηλεκτρικό πίνακα και όλων των ηλεκτρικών συνδέσεωνσυμπεριλαμβανομένων των 
σωληνώσεων και των καλωδιώσεων.  
• Της  Κεντρικής Μονάδας Λειτουργίας & Ελέγχου του σιντριβανιού  
  
 Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων 
και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης,  η δαπάνη τοποθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο υποδείξει 
η Υπηρεσία, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών,  των ελέγχων και ρυθμίσεων 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής 
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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 σιντριβάνι  αποτελούμενο από  24 αυτόνομα υποδαπέδια συστήματα μεμονωμένου 
ελέγχου.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 70000,00      

 

A.T.: 123  
 

ΗΛΜ Ν9000.5.1  Ανελκυστήρας 13 ατόμων/ 1000 κιλών δύο στάσεων, Mηχανικός MRL τύπου L   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, ενσωμάτωσης και 
πλήρους εγκατάστασης ενός ανελκυστήρα 13 ατόμων/ 1000 κιλών δύο στάσεων, μηχανικού MRL τύπου 
L,  σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, το τεύχος προδιαγραφών, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια  και τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης. 
 Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων 
και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη τοποθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο υποδείξει 
η Υπηρεσία, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασ κευής 
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 έναν ανελκυστήρα 13 ατόμων/ 1000 κιλών δύο στάσεων, μηχανικού MRL τύπου L.  
( 1 τεμ.)  Τεμάχιο    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 35000,00      

 

A.T.: 124  
 

ΗΛΜ Ν60.10.80.3  Υποπίνακας  κατασκευασμένος από λαμαρίνα DKP   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, ενσωμάτωσης και 
πλήρους εγκατάστασης υποπίνακα κατασκευασμένου από λαμαρίνα DKP, πάχους 1,5 mmκατάλληλων  
διαστάσεων, στεγανού κατά IP65, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, το τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών (σχέδια Πινάκων), την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια  και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, ώστε:  
• ή να φιλοξενεί τα τροφοδοτικά (drivers) για την ηλεκτρική σύνδεση των γραμμικών φωτιστικών 
σωμάτων και τους ασύρματους ελεγκτές για τον  έλεγχό τους.  
• ή να φιλοξενεί  Ηλεκτρικό Πίνακα κατάλληλων διαστάσεων καθώς και  οποιαδήποτε άλλη εργασία 
ή υλικό  απαιτείται για την δυνατότητα ηλεκτροδότησης εξοπλισμού εκδηλώσεων στην πλατεία.  
Ο υποπίνακας θα ενσωματωθεί σε κατασκευές από σκυρόδεμα στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια και 
με τρόπο ώστε να είναι όσο τον δυνατόν λιγότερο ορατός. Ο υποπίνακας  θα μπορεί να αφαιρεθεί με 
αποκοχλίωση. Στην τιμή περιλαμβάνεται  προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, στήριξη και δοκιμή σε 
πλήρη λειτουργία, η βάση στήριξης από σκυρόδεμα, όλες οι ασφάλειες, οι ρευματοδότες και οι 
διακόπτες, ο Ηλεκτρικός Πίνακας κατάλληλων διαστάσεων καθώς και  οποιαδήποτε άλλη εργασία ή υλικό  
απαιτείται.   
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( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 900,00      

 

A.T.: 125  
 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.80.3  

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 στεγ ανή 
«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.: 126  
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ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.1  

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 50 
mm (σπείρωμα 2’’) και πάχους 3,2 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): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,50      

 

A.T.: 127  
 

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.: 128  
 

ΝΕΟ 060.20.40.4  Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου 
DN 40 mm σπείρωμα 1½’’) και πάχους 3,0 mm.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
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      Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων 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 κα θώς 
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     
 (Αριθμητικώς): 10,00      

 

A.T.: 129  
 

ΑΤΗΕ Ν60.10.85.1  Φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό επιγεμιζόμενο κάλυμμα, κλάσης 
B125,  εξωτερικών διαστάσεων 500χ500mm .   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 100 mm με χυτοσιδηρό επιγεμιζόμενο κάλυμμα 
εξωτερικών διαστάσεων 400Χ400mm, κλάσης B125, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, το 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια  και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Στην  τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, 
ενσωμάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων, του πλαστικού 
σωλήνα σπιράλ Φ63 που θα ενώνει το φρεάτιο με την βάση του ιστού και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Η βάση 
του φρεατίου θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα C 250 σε πάχος 100 mm διαστάσεων 400Χ400 mm & 
επιθυμητού βάθους έως 700 mm.  
  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

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

 

A.T.: 130  
 

ΑΤΗΕ Ν60.10.85.2  Φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό επιγεμιζόμενο κάλυμμα, κλάσης 
C250,  εξωτερικών διαστάσεων 500χ500mm .   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 100 mm με χυτοσιδηρό επιγεμιζόμενο κάλυμμα 
εξωτερικών διαστάσεων 500Χ500mm, κλάσης C250, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, το 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια  και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Στην  τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, 
ενσωμάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων, του πλαστικού 
σωλήνα σπιράλ Φ63 που θα ενώνει το φρεάτιο με την βάση του ιστού και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Η βάση 
του φρεατίου θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα C 250 σε πάχος 100 mm διαστάσεων 405Χ405 mm & 
επιθυμητού βάθους 700 mm. 
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( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

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

 

A.T.: 131  
 

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.) κ αθώς 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.: 132  
 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.41.3  

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 
ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 4 x 1,5 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): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,50      

 

A.T.: 133  
 

ΝΕΟ 062.10.41.3  Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από 
μανδύα PVC διατομής 4 x 2,5 mm²   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
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      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): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,80      

 

A.T.: 134  
 

ΝΕΟ 062.10.41.4  Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από 
μανδύα PVC διατομής 4 x 4 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): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,50      

 

A.T.: 135  
 

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  

 
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 E 1VV-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): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,50      
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A.T.: 136  
 

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  

 
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  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,50      

 

A.T.: 137  
 

ΑΤΗΕ 060.10.1.3  Ιστός κολουροκωνικός ύψους 10.000mm με διάμετρο βάσης και κορυφής 
Φ150mm και Φ60mm αντίστοιχα, πάχους 4mm   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένου χαλυβδίνου ιστού φωτισμού, 
ύψους 10μ.πάχους 4mm, με διάμετρο βάσης και κορυφής Ø188mm και Ø89mm αντίστοιχα  με την 
διαιρετή διακοσμητική ποδιά αλουμινίου Φ420 στη βάση του, κατασκευασμένων κ ατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 
‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 
05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 05-07-02-00 ''Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα'' και 
σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
· Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.  
·   Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 
''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 
10255). 
·   Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση 
την τυπική διατομή της μελέτης.  
·   Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετημένα. 
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.  
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.  
· Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 
· H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης 
βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ 
ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης 
σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  
· Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
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· H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επ άνω και 
κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα 
άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  
· H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το 
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
· Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
· Η διαιρετή διακοσμητική ποδιά αλουμινίου Φ420 στη βάση του  
· Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων 
και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της 
βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των 
ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των 
δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη 
και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα 
με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
       Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό φωτισμού,  ύψους 10 μετρων, ως εξής:    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 1250,00      

 
  



149  

 

A.T.: 138  
 

ΑΤΗΕ Ν60.10.40.9   Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 120 - 170  W χωρίς 
βραχίονα.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασής του επί του ιστού, σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:  
- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 
ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα 
φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στη στέψη 
ιστού 
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη μελέτη  
- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV -U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x1,5 
mm² (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους  
- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασ ης που 
προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα  
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) 
ισχύος 150 - 200  W χωρίς βραχίονα, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 750,00      

 

  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Μάρτιος 2021 

 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΚΡΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ   Μάρτιος 2021 

 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ/ΕΛΕΓΞΑΝΤΕΣ 

 
 

1. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ   Μάρτιος 2021 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Έργο:  Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου 

 

 

Θέση:    Ιωάννινα 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1. Ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα σήμανσης-προσανατολισμού, IP68, RGBAW, τεχνολογίας 

LED, για την δημιουργία φωτιστικού κανάβου.  

 

Προβολέας ισχύος έως 15W, με ενιαίο πρισματικό φακό 5 LEDRGBAW (RED-GREEN-BLUE-

AMBER-WHITE). Ο προβολέας θα διατηρεί σταθερή την φωτιστική του ισχύ σε κυμαινόμενη τάση 

λειτουργίας από 12 έως 24 VDC. 

Το σώμα του προβολέα είναι στιβαρής κατασκευής, από μπάρα ανοξείδωτου χάλυβα σειράς AISI 

316L, άθραυστο κρύσταλλοTempered και ελαστικά στεγανοποίησης SILICON. Το κρύσταλλο θα 

είναι συνεπίπεδο  με το ανοξείδωτο στεφάνι του προβολέα.  

Η πηγή φωτισμού του προβολέα είναι ενιαίας κατασκευής PCB με ενσωματωμένα υλικά όπως 

Micro-επεξεργαστή, driver και αισθητήριο θερμοκρασίας για ενεργητική και παθητική 

αυτοπροστασία (64 βαθμίδων) από υπερθέρμανση.  

Ο προβολέα είναι κλάσης IP68 κατάλληλος για υποβρύχια ή ενδοδαπέδια χρήση.  

Ο χρόνος ζωής των LED του προβολέα είναι L70/B50 <=70000h70.000, κατά το πρότυπο LM80. Ο 

προβολέας θα ελέγχεται από τροφοδοτικό καλώδιο 3 αγωγώνκαι μέσω converterαπό DMX 

πρωτόκολλο. 

Ο προβολέας θα εγκαθίσταται σε φωλιά κατάλληλων διαστάσεων,  κατασκευασμένη από 

ανοξείδωτο χάλυβα, η οποία στα πλάγια θα φέρει ανοξείδωτο στυπιοθλίπτη.  

 

Πιστοποιήσεις - Πρότυπα 

ISO9001:2015 &ISO14001:2015. 

Πιστοποίηση CE και ULΑμερικής σύμφωνα με το πρότυπο δόκιμων ΕΝ 60598-1 και πιστοποιητικό 

κλάσης IP68 κατά το πρότυπο δοκιμών ΕΝ 60529. 

Ο προβολέας συμμορφώνεται με το πρότυπο LM80.  

Τα στοιχεία του προβολέα θα πρέπει να αναγράφονται στο προϊόν με μόνιμο μαρκάρισμα.  

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη για τους προβολείς τεχνολογίας LED, 

συνοδευόμενη από τους γραπτούς όρους εγγύησης  
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2. Ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα κατανομής flood, τεχνολογίας LED, ισχύος 6W, 12W, 18W, T≤ 

3.000K για τον φωτισμό δέντρων (Α.Τ.:  ). 

Τα προς ενσωμάτωση ενδοδαπέδια φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED θα πρέπει: 

• να πληρούν τα κάτωθι γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά  

• να πληρούν τα κάτωθι ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά,  

• να συνοδεύονται από όλες τις ζητούμενες πιστοποιήσεις–διασφαλίσεις 

 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Οπτική κατανομή Flood. 

LEDmodule 

 LED υψηλήςαπόδοσηςσε 
PCBμεσυγκολλημένοφακό από οπτικό 
πολυμερές και δυνατότητα κίνησης 0-30° 
(tiltable) - περιστροφής ±45.Cut-off 30°. 

Πλαίσιοφωτιστικού  
Ανοξείδωτο ατσάλι με κρύσταλλο 
ασφαλείας  15mm,διαυγές. 

Φορτίο 20kN. 

Βαθμός Προστασίας 
IP68.Προστασία έναντι της εισόδου σκόνης, 
και συνεχούς βύθισης μέχρι βάθους 3m. 

Τρόπος εγκατάστασης  
Ενδοδαπέδια εγκατάσταση σε  κουτί από 
μαύρο  πολυμερές, κατάλληλων διαστάσεων 
και αντοχής  20kN. 

Προκαλωδιωμένο για εύκολη και γρήγορη 

τοποθέτηση  

2x1.5mmΒ², LΒ 800mm 

Κλάση προστασίας Protection Class II 

Διατήρηση Φωτεινής Ροής L90/B10 <=50000h, L90 <=100000h 

Ενεργειακή Απόδοση class EEI A+ 

Βαθμός Χρωματικής Απόδοσης  ColourrenditionindexCRI  92 

Θερμοκρασία χρώματος φωτεινής πηγής 3000K Warm White 

Πιστοποιήσεις 
ENEC15, EAC, CE, Protection Class II, IP68 
3m, RCM 

Εικόνα 1 Ενδεικτική μορφή και διαστάσεις ενδοδαπέδιου φωτιστικού σώματοςσήμανσης - προσανατολισμού,και της 
φωλιάς τοποθέτησής του. 



152 

Χρόνος Εργοστασιακής Εγγύησης  5 χρόνια 

 
ΕΙΔΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 6W  

Συνδεδεμένο φορτίο  φωτιστικού ≤8W 

Φωτεινή ροή LED ≥630lm 

Φωτεινή ροή φωτιστικού @ Tq 25οC ≥460lm 

Φωτεινή απόδοση φωτιστικού @ Tq 25οC ≥55lm/W 

Ενδεικτικές διαστάσεις ΜΧΠΧΒ 209mmΧ209mmΧ169mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 12W  

Συνδεδεμένο φορτίο  φωτιστικού ≤15W 

Φωτεινή ροή LED ≥1.250lm 

Φωτεινή ροή φωτιστικού @ Tq 25οC ≥950lm 

Φωτεινή απόδοση φωτιστικού @ Tq 25οC ≥60lm/W 

Ενδεικτικές διαστάσεις ΜΧΠΧΒ 286mmΧ286mmΧ221mm 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 Πολικό διάγραμμα και ενδεικτικές διαστάσεις ενδοδαπέδιου φωτιστικού 
σώματος κατανομής Flood, τεχνολογίας LED, ισχύος 6W 
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ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 18W  

Συνδεδεμένο φορτίο  φωτιστικού ≤22W 

Φωτεινή ροή LED ≥1.850lm 

Φωτεινή ροή φωτιστικού @ Tq 25οC ≥1.400lm 

Φωτεινή απόδοση φωτιστικού @ Tq 25οC ≥60lm/W 

Ενδεικτικές διαστάσεις ΜΧΠΧΒ 324mmΧ324mmΧ230mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

Τα υπό προμήθεια ενδοδαπέδια φωτιστικά σώματα LED θα πρέπει να συνοδεύεται από τις 

ακόλουθες πιστοποιήσεις – διασφαλίσεις: 

➢ Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE.  

o Συμμόρφωση με όλες τις απαραίτητες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  και 

συγκεκριμένα: 

Εικόνα 3 Πολικό διάγραμμα και ενδεικτικές διαστάσεις ενδοδαπέδιου φωτιστικού 
σώματος κατανομής Flood, τεχνολογίας LED, ισχύος 12W 

Εικόνα 4 Πολικό διάγραμμα και ενδεικτικές διαστάσεις ενδοδαπέδιου 
φωτιστικού σώματος κατανομής Flood, τεχνολογίας LED, ισχύος 18W  
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▪ Οδηγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD) 

▪ Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC)  

▪ Οδηγία 2011/65/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, RoHS) 

▪ Οδηγία 2003/108/EΚ (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 

o To φωτιστικό είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα:  

▪ ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

▪ ΕΝ 61547 (Πρότυπο ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)  

▪ EN 62031 (Ασφάλεια των LED στον γενικό φωτισμό)  

▪ ΕΝ 62471 (Πρότυπο για τη ΦωτοβιολογικήΚαταλληλότητα)  

➢ Θα φέρει ανεξάρτητο πιστοποιητικό διασφάλισης ασφάλειας και ποιότητας τύπου ENEC 

επιπρόσθετα της απαραίτητης σήμανσης CE ή άλλο ισοδύναμο το οποίο θα περιλαμβάνει 

απαραίτητα: 

o Δοκιμές και πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα  

o Έλεγχο της γραμμής παραγωγής του κατασκευαστή και του προϊόντος 

o Ετήσια επιθεώρηση του εργοστασίου παραγωγής 

➢ EAC 

➢ Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη για τους προβολείς τεχνολογίας LED, 

συνοδευόμενη από τους γραπτούς όρους εγγύησης  

 

3. Προβολέας κατάλληλος για εγκατάσταση σε ιστό, τεχνολογίας LED, ιδιαίτερης 

αρχιτεκτονικά μορφής, IP65, T= 3.500K, ισχύος 96W, με δυνατότητα διάφορων οπτικών 

κατανομών. 

Οι προς ενσωμάτωση προβολείς τεχνολογίας LED θα πρέπει υποχρεωτικά: 

• να πληρούν τα κάτωθι γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

• να πληρούν τα κάτωθι ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά,  

• να καλύπτουν τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις, 

• να συνοδεύονται από όλες τις ζητούμενες πιστοποιήσεις–διασφαλίσεις 

 

Ονομαστική ισχύς προβολέα Από 42W ως 96W. 

Φωτεινή ροή προβολέα Από 5.775lm ως 13.200lm 

Φωτεινή απόδοση προβολέα @ Tq 

25οC 
≥85lm/W 

Σύστημα οπτικής μετάδοσης  

- Narrow Spot (<10°), Spot (10°-20°), Flood (25°-35°), Wide 
Flood (>45°), Extra Wide Flood (>80°), Oval Flood (20°X60°), 
Wallwash (20°X60°). 

-Oval flood 360° περιστροφή 
–Narrow spot, spot και  flood: cut-offangle 30° 

Μέγιστη επιφάνεια ανέμου 0.11m² 

Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI ≥82 

Θερμοκρασία χρώματος  4000Κ  

Διατήρηση φωτεινής ροής @Tq=25οC L90/B10 ≤50000h, L90 ≤100000h 
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Εικόνα 5 Μορφή - διαστάσεις προβολέα και πολικά διαγράμματα 

Βάρος ≤10 kg 

Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος 353mmΧ429 mmΧ382 mm 

LEDmodule 
LED υψηλής ισχύος σε PCB μεταλλικού πυρήνα. 
Συγκολλημένος φακός από οπτικό πολυμερές.  

Πλάκα στήριξης Περιστρεφόμενη έως 300 ° 

Μονάδα ελέγχου  Dali-2 

Προκαλωδίωση 5 πολικό τερματικό μπλοκ 

Βαθμός Προστασίας IP65, ανθεκτικό στη σκόνη και στο νερό. 

Στόχευση 
Δυνατότητακίνησης 0-90° (tiltable) - περιστροφής360°. 
Cut-off 30°. 

Χαρακτηριστικά κατασκευής 

- Ανθεκτικό στη διάβρωση χυτό αλουμίνιο, 
Επιφανειακή επεξεργασία χωρίς έκπλυση 
- Διπλή επίστρωση σε σκόνη 
- Βελτιστοποιημένη επιφάνεια για μειωμένη 
συσσώρευσηβρωμιάς 
- Αντιθαμβωτικός κώνος: πολυμερές, μαύρη 
λάκα 
- Κρύσταλλο  ασφάλειας 
 

Εργοστασιακή Εγγύηση 5 χρόνια 

 

 

 

 

 

 

 

 

narrow spot             spot Flood     

 

 

 

    

 

 

Wide Flood                                  Extra Wide Flood                            Oval Flood 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

Τα υπό προμήθεια ενδοδαπέδια φωτιστικά σώματα LED θα πρέπει να συνοδεύεται από τις 

ακόλουθες πιστοποιήσεις – διασφαλίσεις: 

➢ Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE.  

o Συμμόρφωση με όλες τις απαραίτητες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  και 

συγκεκριμένα: 

▪ Οδηγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD) 

▪ Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC)  

▪ Οδηγία 2011/65/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, RoHS) 

▪ Οδηγία 2003/108/EΚ (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 

o To φωτιστικό είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα:  

▪ ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

▪ ΕΝ 61547 (Πρότυπο ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)  

▪ EN 62031 (Ασφάλεια των LED στον γενικό φωτισμό)  

▪ ΕΝ 62471 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα) 

➢ Θα φέρει ανεξάρτητο πιστοποιητικό διασφάλισης ασφάλειας και ποιότητας τύπου ENEC 

επιπρόσθετα της απαραίτητης σήμανσης CE ή άλλο ισοδύναμο το οποίο θα περιλαμβάνει 

απαραίτητα: 

o Δοκιμές και πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα  

o Έλεγχο της γραμμής παραγωγής του κατασκευαστή και του προϊόντος 

o Ετήσια επιθεώρηση του εργοστασίου παραγωγής 

➢ EAC 

➢ Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη για τους προβολείς τεχνολογίας LED, 

συνοδευόμενη από τους γραπτούς όρους εγγύησης  

 

4. Γραμμικό φωτιστικό σώμα, εύκαμπτο,  T≤ 3.000K, 24Vdc, κατάλληλο για 

εγκατάσταση σε τοίχους ή οροφές, υψηλών μηχανικών αντοχών ΙΚ10, απόλυτα 

στεγανό IP68. 

Γενική Περιγραφή 

Γραμμικό φωτιστικό σώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, με θερμής απόχρωσης λευκά 

LED(T≤ 3.000K), σε εύκαμπτο - ελαστικό κύκλωμα 24Vdc, μήκους από 250mm έως και 7.000mm. 

Το κύκλωμα Led θα είναι στεγανό κατά  ΙΡ68και θα περιβάλλεται από λευκό (εξωτερικά), 

γαλακτώδες περίβλημα (πάνω από την πηγή φωτός) από πολυμερές υψηλής απόδοσης.Αυτό το 

υλικό θα επιτρέπει στο φωτιστικό σώμα να λειτουργείσε απαιτητικά περιβάλλοντα (αλμυρό 

νερό, UV, διαλύτες)και  ακραίες θερμοκρασίες: από -30°C έως + 45°C. 
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Το γραμμικό φωτιστικό σώμα θα μπορεί να εφαρμοστεί για την δημιουργία ευθειών ή καμπύλων 

γραμμώντόσο σε επίπεδες όσο και σε καμπύλες επιφάνειες. Το φωτιστικό αποτέλεσμα που θα 

παράγεται θα είναι ομοιόμορφο, spotfreeκαι σε όλο το μήκος του φωτιστικού έως και τα 

τερματικά τμήματα. Στην μία άκρη (όχι στην κεφαλή), το προϊόν θα έχει ενσωματωμένο  

καλώδιο εξόδου L = 500mm. Το προϊόν θα φέρει επίσης σύρματα από ανοξείδωτο ατσάλι για να 

εμποδίσει την παραμόρφωση του σώματος και ενδεχόμενη ζημιά στο κύκλωμα LED. Τα  τεχνικά 

χαρακτηριστικά των φωτιστικών θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις λεπτομέρειες της 

EN 60598-1.  

Για την εγκατάσταση σε οποιαδήποτε επιφάνεια τοίχου ή οροφής,  θα χρησιμοποιηθούν 

εσωτερικοί σύνδεσμοι (προφίλ) από ανοξείδωτο ατσάλιAISI316,διαστάσεων 

40mmx19,2mmx31mmμε ανοίγματα για καλώδιο. Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι θα πρέπει να 

υλοποιούν καμπύλες, η απόσταση μεταξύ τους ορίζεται στα 750mm, ενώ σε κάθε περίπτωση θα 

είναι σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για σταθεροποίηση σε τσιμέντο και 

συμπαγές τούβλο θα χρησιμοποιούνται βίδες ασφάλειες (ούπατ).  

 

 

 

 

 

 

 

Τα driver για την τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων  θα είναι κατάλληλα για εξωτερική 

εγκατάσταση στεγανά κατά IP67,πλήρη με καλώδια εξόδου L = 220mm και L = 650mm, με 

κατάλληλες οπές και σχισμές για τη στερέωση τους με βίδες αγκύρωσης ή κοχλιωτές βίδες.  

Πρόκειται για μονάδες τροφοδοσίας με δυνατότητα dimming καθώς θα υποστηρίζουν 

πρωτόκολλο  DALI. Τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά θα είναι: 120W,  Vin = 90 - 305 VAC,  50 

/ 60Hz, Vout = 24Vdc,  Imax = 5A.Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος περιλαμβάνουν προστασία 

από υπέρταση, προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερένταση και προστασία από υπερβολική 

θερμοκρασία. Θερμοκρασία χρήσης: -35 ° C / +70 ° C.Σε απόλυτη συμμόρφωση με το πρότυπο 

EN60598-1 και τους σχετικούς κανονισμούς. 

 

Εικόνα 6 Ενδεικτική μορφή, διαστάσεις και πολικό διάγραμμα του γραμμικού φωτιστικού σώματος  

Εικόνα 7 Ανοξείδωτοι σύνδεσμοι για την εγκατάσταση  
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ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Οπτική κατανομή Συμμετρική δέσμη (Γενικός φωτισμός)  

Βαθμός Προστασίας 
IP68.Προστασία έναντι της εισόδου σκόνης, 
και συνεχούς βύθισης μέχρι βάθους 3m. 

Τρόπος εγκατάστασης  Σε τοίχους ή οροφές 

Προκαλωδιωμένο για εύκολη και γρήγορη 

τοποθέτηση  

L 500mm 

Κλάση προστασίας Protection Class IIΙ 

Διατήρηση Φωτεινής Ροής@ Tq 25οC L70/B20 =100.000h 

Ενεργειακή Απόδοση class  A++ 

Βαθμός Χρωματικής Απόδοσης  ColourrenditionindexCRI  80 

Θερμοκρασία χρώματος φωτεινής πηγής 2900 - 3000K Warm White 

Πιστοποιήσεις EAC, CE, Protection Class II, IP68 3m 

Αντοχή σε κρούση  ΙΚ 10 

Χρόνος Εργοστασιακής Εγγύησης  5 χρόνια 

 

 

 

 

 
ΕΙΔΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ IP68  

Συνδεδεμένο φορτίο  φωτιστικού (250mm) 2.1W≤W≤60W (7000mm) 

Φωτεινή ροή LED 68 lm(250mm)  έως 1900lm(7000mm) 

Φωτεινή ροή φωτιστικού @ Tq 25οC 68 lm(250mm)  έως 1900lm(7000mm) 

Φωτεινή απόδοση φωτιστικού @ Tq 25οC ≥32lm/W 

 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

Τα προς ενσωμάτωση ενδοδαπέδια φωτιστικά σώματα LED θα πρέπει να συνοδεύεται από 

τις ακόλουθες πιστοποιήσεις – διασφαλίσεις: 

➢ Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE.  

o Συμμόρφωση με όλες τις απαραίτητες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  και 

συγκεκριμένα: 

▪ Οδηγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD) 

▪ Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC)  

▪ Οδηγία 2011/65/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, RoHS) 

▪ Οδηγία 2003/108/EΚ (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 

o To φωτιστικό είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα:  

▪ ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

▪ ΕΝ 61547 (Πρότυπο ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)  



159  

▪ EN 62031 (Ασφάλεια των LED στον γενικό φωτισμό)  

▪ ΕΝ 62471 (Πρότυπο για τη ΦωτοβιολογικήΚαταλληλότητα)  

➢ Θα φέρει ανεξάρτητο πιστοποιητικό διασφάλισης ασφάλειας και ποιότητας τύπου ENEC 

επιπρόσθετα της απαραίτητης σήμανσης CE ή άλλο ισοδύναμο το οποίο θα περιλαμβάνει 

απαραίτητα: 

o Δοκιμές και πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα  

o Έλεγχο της γραμμής παραγωγής του κατασκευαστή και του προϊόντος  

o Ετήσια επιθεώρηση του εργοστασίου παραγωγής 

➢ EAC 

➢ Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη, συνοδευόμενη από τους γραπτούς όρους 

εγγύησης. 

 

5. Κουπαστή από ανοξείδωτο ατσάλι με ενσωματωμένο φωτιστικό σώμα τύπου  Led, 

ασύμμετρης κατανομής κατάλληλο για τον φωτισμό διαδρόμων και κλιμακοστασίων.  

Η κουπαστή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους στεγανή κατά IP65 και 

θα διαθέτει στηρίγματα για πλάγια τοποθέτηση στον τοίχο ή απευθείας επάνω σε κάγκελο  

(posttop). 

Το σώμα της θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L και εσωτερικά θα φέρει 

προφίλ αλουμινίου 6060-Τ6 για την τοποθέτηση της οπτικής μονάδας στο κάτω μέρος της 

κουπαστής. Ο βαθμός προστασίας της οπτικής μονάδας LED, έναντι εισχώρησης νερού σκόνης, 

θα είναι τουλάχιστον IP65 ώστε να είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Στο κάτω 

μέρος της κουπαστής υπάρχει προστατευτικό κάλυμμα από γυαλί ή πολυκαρβονικό ή PMMAή 

άλλο υλικό με σκοπό την προστασία των LED. Το προστατευτικό κάλυμμα θα είναι διαφανές.  Το 

σχήμα της κουπαστής θα είναι κυκλικό με διατομή Φ48.3mm±5%. 

 

 

 

 

 

 

Στο κάτω μέρος του κύριου σώματος της κουπαστής υπάρχει τομή πλάτους περίπου 27 mmστην 

οποία θα τοποθετείται η οπτική μονάδα η οποία θα κλείνεται προστατευτικό διαφανές κάλυμμα. 

Η οπτική μονάδα θα προστατεύεται με βαθμό τουλάχιστον IP65και θα είναι μηχανικής αντοχής  

IK10. Θα φέρει LEDsθερμού λευκού φωτός Τ≤3000Κμε ισχύ μέχρι 5W /mκαι φωτεινής ροής 

Εικόνα 8 Τομή με ενδεικτικές διαστάσεις ανοξείδωτης κουπαστής και πολικό 
διάγραμμα φωτισμού 
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τουλάχιστον 280lm/m.Η κουπαστή θα τροφοδοτείται με εξωτερικό τροφοδοτικόυπό τάση VDC 

24V το οποίο θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο πλησίον της περιοχής εφαρμογής. Η 

κατανομή φωτισμού θα είναι ασύμμετρη (εικόνα 8: πολικό διάγραμμα) και θα καλύπτει 

φωτιστικές απαιτήσεις κλάσης τουλάχιστον P2 (ΕΝ 13201) τόσο στο κατάστρωμα της 

πεζογέφυρας όσο και στα πατήματα της σκάλας. 

H κουπαστή θα τοποθετηθεί με κατάλληλες βάσεις, κατασκευασμένεςαπό ανοξείδωτο ατσάλι 

AISI 316, από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

Τα προς ενσωμάτωση ενδοδαπέδια φωτιστικά σώματα LED θα πρέπει να συνοδεύεται από 

τις ακόλουθες πιστοποιήσεις – διασφαλίσεις: 

➢ Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE.  

o Συμμόρφωση με όλες τις απαραίτητες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  και 

συγκεκριμένα: 

▪ Οδηγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD) 

▪ Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC)  

▪ Οδηγία 2011/65/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, RoHS) 

▪ Οδηγία 2003/108/EΚ (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 

o To φωτιστικό είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα:  

▪ ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

▪ ΕΝ 61547 (Πρότυπο ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)  

▪ EN 62031 (Ασφάλεια των LED στον γενικό φωτισμό)  

▪ ΕΝ 62471 (Πρότυπο για τη ΦωτοβιολογικήΚαταλληλότητα)  

➢ ROHS 

➢ Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη, συνοδευόμενη από τους γραπτούς όρους 

εγγύησης 
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6. ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ  ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ  24 ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
 

ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ (2) ΔΥΟ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  

 

Σύνολο είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια. 

Το σύστημα θα λειτουργεί σε τάση 24V DC και θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες 

του ΕΛΟΤ.  

Ολόκληρη η συναρμογή συμπεριλαμβανομένου του ακροφυσίου, των φωτιστικών αλλά και 

των συνδέσμων (βίδες, ροδέλες, παξιμάδια, κτλ.) θα αποτελείται εξολοκλήρου από  

ανοξείδωτο χάλυβα σειράς AISI 304/L με πιστοποιητικά ΕΝ 10204-3.1 για την διασφάλιση της 

ποιότητας. Από διαφορετικό υλικό θα γίνονται αποδεκτοί μόνο οι ρυθμιστές ροής και 

εξοπλισμός που δεν διατίθεται σε ανοξείδωτο χάλυβα.  

Το πάχος της άνω πλάκας (δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου), θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον (4) mm έτσι ώστε να επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των πεζών. Κανένα υλικό, 

εξάρτημα, σύνδεσμος κτλ. δεν θα εξέχει άνω της πλάκας. Η άνω πλάκα θα πρέπει να φέρει 

ανοίγματα για την επιστροφή του εκτοξευόμενου όγκου νερού, αθροιστικής επιφάνειας 

τουλάχιστον 8.000mm2  και να είναι αντιολισθητικά επεξεργασμένη. Το ακροφύσιο θα 

πρέπει να συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές:  «Ακροφύσια κρυστάλλινου 

πίδακα νερού» και να έχει ελάχιστη διατομή 14mm. 

Οι προβολείς LED υπεύθυνοι για τον φωτισμό του κάθε  υδάτινου πίδακα θα πρέπει να είναι 

δύο(2) και να συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές:  «Υποβρύχιος προβολέας led 

πέντε (5) χρωμάτων ισχύος 15W (±10%)».  

Για την επίτευξη μεμονωμένου ελέγχου του κάθε πίδακα - για την δημιουργία υδατογραφιών 

νερού - με την κοινή παροχή όλου του πλήθους από μία κεντρική αντλία, το σύστημα θα 

πρέπει να φέρει ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ροής όπου θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές 

προδιαγραφές:«Υποβρύχια μονάδα μεμονωμένου ελέγχου πίδακα νερού». Η παροχή 

εισόδου νερού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1½” τύπου BSP. Το ύψος των πιδάκων θα 

ελέγχεται αυτόματα ανάλογα την ένταση του αέρα.  

 

 

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΥ ΠΙΔΑΚΑ ΝΕΡΟΥ 
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Το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι ανοξείδωτος χάλυβας σειράς AISI 304/L με 

πιστοποιητικά ΕΝ 10204-3.1 για την διασφάλιση της ποιότητας. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει 

αρθρωτό σύνδεσμο για ρύθμιση της τροχιάς του νερού. Εσωτερικά θα πρέπει να φέρει 

πολύπτερο ευθυγραμμιστή ροής για βελτιστοποίηση των υδραυλικών απαιτήσεων έτσι ώστε 

να ελαχιστοποιηθούν οι ηλεκτρικές απαιτήσεις των αντλητικών συγκροτημάτων και να 

επιτευχθεί η  δημιουργία πιδάκων χωρίς ψεκασμό. 

 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΔΑΚΑ ΝΕΡΟΥ 

Τα υποβρύχια συστήματα μεμονωμένου ελέγχου (ενδεικτικού τύπου waterswitch 1½’’ x 1½’’ 

24VDC)θα πρέπει με κοινή τροφοδοσία από την αντλία να λειτουργούν ανεξάρτητα για την 

δημιουργία αμέτρητων σχημάτων και εκτοξεύσεων χωρίς τη χρήση μεμονωμένων αντλιών 

και χωρίς να επηρεάζεται το ύψος των πιδάκων από τον αριθμό λειτουργίας των μονάδων.  

 

Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα  δημιουργίας πίδακα μεγάλης ή στιγμιαίας διάρκειας, 

μέχρι και 8 εκκινήσεις το δευτερόλεπτο, μέσω μεταγωγής της πνευματικής πίεσης και όχι 

μέσω ηλεκτροβάνας. 

 

Από την ειδική PILOTμικροβαλβίδα της μονάδας θα πρέπει να διέρχεται αέρας και όχι νερό 

χωρίς τη χρήση συστήματος πεπιεσμένου αέρος. 

 

Το νερό δημιουργίας πιδάκων στα waterswitchδεν  διέρχεται ούτε από ηλεκτροβαλβίδες 

νερού. Θα μετάγεταιαέρας μέσω πνευματικής μεταγωγής (PILOTVALVE) και το ειδικής 

κατασκευής σύστημα waterswitch. 

 

Το ακροφύσιο – κεφαλή, οι βάσεις και οι σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα 

εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Το σώμα του waterswitch θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό στον ήλιο και τη UV ακτινοβολία ABS, με είσοδο και 

έξοδο νερού 1½’’ x1½’’. 

 

Η μονάδα waterswitch θα λειτουργεί μόνο με μία (1) πνευματική (PILOT) βαλβίδα θα είναι 

μέγεθος ¼’’ χαμηλής τάσης λειτουργίας 24VDC με κατανάλωση που δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τα 10W. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 

 

Tα waterswitch θα πρέπει να είναι Ευρωπαϊκού ή Αμερικάνικου εργοστασίου χωρίς συστολές 

προσαυξήσεις του μεγέθους του 1½’’ x1½’’BSPή 2’’x 2’’ BSP. 
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Αθόρυβης λειτουργίας. 

 

20m παροχικό καλώδιο. 

 

Οι μονάδες waterswitch θα πρέπει να είναι Ευρωπαϊκού ή Αμερικανικού κατασκευαστικού 

οίκου. Ενδεικτικά αναφέρονται:PEM, CRYSTAL, OASE, ROMANFOUNTAINκ.λ.π. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Datasheet και πλήρη τεχνικά στοιχεία και σχέδια του 

συστήματος. Στοιχεία του εργοστασίου και τη χώρα κατασκευής του waterswitch. 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

 

Μονάδα βασισμένη σε σύγχρονη & υψηλή τεχνολογία με σκοπό την ασφαλή και 

αυτοματοποιημένη λειτουργία του σιντριβανιού (χωρίς επιμέρους υπομονάδες ελέγχου 

στάθμης – αέρα – PLC – εναλλαγής φωτισμού) με χειρισμό και αναφορά κατάστασης 

λειτουργίας μέσω κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή. 

Η μονάδα θα πρέπει να εξασφαλίζει την απλοποίηση της λειτουργίας του σιντριβανιού χωρίς 

άσκοπες μετακινήσεις προσωπικού χωρίς την χρήση οποιουδήποτε PLC.  

Μέσω προγραμματισμού DMX πρωτοκόλλου θα υλοποιούνται σενάρια με αναρίθμητους 

συνδυασμούς υδάτινων συνθέσεων και υδατογραφιών συνδυαστικά με εφέ φωτισμού.  

 

Χαρακτηριστικά κεντρικής μονάδας: 

• Λειτουργία και έλεγχος, τουλάχιστον 500 καναλιών.  

• Αναχωρήσεις κίνησης DMX. 

• Αυτομ/μου DMX /Switch. 

• Φωτισμό DMX – Έξοδος Α. 

• ΦωτισμόLEDBUSSYSTEM – ΈξοδοςΒγια λειτουργία προβολέωνRGBAW. 

• Τουλάχιστον (3) αναχωρήσεις κίνησης FrInverter αντλιών. 

• Απομακρυσμένος έλεγχος, από το διαδίκτυο. 

• Εκτενής χρονοπρογραμματισμός, Ημερήσιο, Μηνιαίο, Εβδομαδιαίο.  

• Προγραμματισμός μέσω αστρονομικού ρολογιού (νύκτα, ημέρα, λυκόφως, 

σούρουπο) 
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• Ειδικά γεγονότα (Specialevents). 

• Προσαρμοσμένη οθόνη O-LED. 

• Επίπεδα πρόσβασης ασφαλούς λειτουργίας. 

• Εξατομικευμένο σχεδιασμό και προγραμματισμό κάθε υδατοπίδακα.  

• Διευθυνσιοδότηση- προγραμματισμός και αποτύπωση με ακριβείς συντεταγμένες, 

αναφορικά με το σιντριβάνι. 

 

Λειτουργία DMX: 

• Πλήρης υποστήριξη πρωτοκόλλου DMX για τον προγραμματισμό και δημιουργία 

υδατογραφιών. 

• Έξοδος DMX, αυτόνομα. 

• Δυνατότητα εγγραφής ακολουθιών εισόδου DMX σε κάρτα μνήμης SD για μόνιμη 

αποθήκευση. 

• Δυνατότητα αναπαραγωγής αποθηκευμένων αρχείων ως DMX ακολουθίες στην 

έξοδο (playback). 

 

WATER SHOW: 

• Δυνατότητα μελλοντικής λειτουργίας του σιντριβανιού με περιφερειακή μονάδα 

WaterShow (Showμουσικής, νερού και χρωμάτων). 

 

Ειδικές λειτουργίες: 

• Τέσσερα (4) ανεξάρτητα controls  ελέγχου στάθμης νερού και προστασία του 

εξοπλισμού μέσω αισθητηρίων αγωγιμότητας (όχι on/off, μαγνητικά).  

• Αυτόματο συμπλήρωμα νερού μέσω Η/Β. 

• Ηλεκτρονικός έλεγχος ανέμου δύο επιπέδων και αυτόματης αναλογικής μείωσης του 

ύψους των πιδάκων ανάλογα με την ένταση του ανέμου.  

 

Απομακρυσμένος έλεγχος: 

• Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω Internet κινητού ή Η/Υ.  

• Αυτόνομες εντολές απομακρυσμένου ελέγχου. 

• Αυτόνομες έξοδοι για απομακρυσμένη αναφορά κατάστασης σιντριβανιού.  

 

Προηγμένος έλεγχος προγραμματισμού υδάτινων σχημάτων και χορογραφιών:  
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• Καλλιτεχνικά σενάρια υδατογραφιών σε αναρίθμητους συνδυασμούς σχημάτων και 

χρωμάτων. 

 

Προηγμένος έλεγχος φωτισμού και χρωματικών ακολουθιών:  

• Σενάρια φωτισμού RGBAW, πέντε (5) βασικών χρωμάτων LED, με καλλιτεχνική 

ανάδειξη των υδάτινων συνθέσεων. 

 

 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 15W (±10%)  

 

Σύνολο σαράντα οκτώ (48) τεμάχια. 

 

Οι προβολείς θα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών, υψηλής ποιότητας, υποβρύχιοι 

(IP68) με δυνατότητα λειτουργίας και εκτός νερού, εξελιγμένης τεχνολογίας, με προηγμένες 

τεχνολογίες ελέγχου, επικοινωνίας, προστασίας και μείωσης κόστους λειτουργίας και 

ενεργειακού αποτυπώματος.  

 

Η εξελιγμένη τεχνολογία θα αφορά στον έλεγχο εναλλαγής των πέντε (5) ανεξάρτητων 

χρωμάτων των LED, και στο λειτουργικό RGBΑW τριών (3) αγωγών (όχι απλοϊκής τεχνολογίας 

PWMή μετατροπείς {converters}). Οι προβολείς LEDRGBAW πέντε (5) ανεξάρτητων 

χρωμάτων θα λειτουργούν με εξελιγμένης τεχνολογίας πρωτόκολλο φωτισμού ενδεικτικού 

τύπου LEDBUSSYSTEM. Όπου η λειτουργία, οι συνδυασμοί και οι εναλλαγές των πέντε (5) 

χρωμάτων θα γίνεται μέσω ενός (1) καλωδίου τριών (3) αγωγών.  

• ΤαLEDθαείναι 5 χρωμάτωνRGBAW (Red, Green, Blue, Amber, White)  

υψηλήςαπόδοσης(Lumens/Watt). Η δέσμη του προβολέα ορίζεται στις 16°. 

• Η επιφάνεια του προβολέα θα εξασφαλίζει την δυνατότητα των φακών διαμόρφωσης 

δέσμης, ενώ τα υπόλοιπα υλικά θα πρέπει να καλύπτονται από εσωτερικό 

προστατευτικό κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα κομμένο σε laser και κατεργασμένο 

για την αποφυγή αντανακλάσεων.  

• Ο χρόνος ζωής των LED θα πρέπει να είναι τουλάχιστον L70B20 - 100.000 ώρες, κατά 

το πρότυπο LM80. 
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Η πηγή φωτισμού του προβολέα θα πρέπει να είναι ενιαίας κατασκευής PCB με 

ενσωματωμένα υλικά όπως επεξεργαστή/microcontrollers, drivers, αισθητήριο 

θερμοκρασίας, LEDHIGHPOWER και οπτικοί φακοί Ευρωπαϊκού ή Αμερικάνικου 

κατασκευαστικού οίκου. 

• Ο προβολέας θα υποστηρίζει  τεχνολογία, ελέγχου και τροφοδοσίας μέσα από ένα (1) 

καλώδιο 3 αγωγών και στυπιοθλίπτη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή 316Ti. 

• Ο προβολέας θα πρέπει να έχει πραγματική λειτουργία flicker – free για λόγους 

αποφυγής ενόχλησης και υγείας του κοινού με ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον 1000 

φορές ανά δευτερόλεπτο.  

• Κάθε προβολέας θα πρέπει να έχει σύστημα διαχείρισης ψύξης και ενσωματωμένο,  

ενεργό έλεγχο θερμικής αυτοπροστασίας τουλάχιστον 200 επιπέδων για τη 

διασφάλιση του μεγάλου ορίου ζωής των LED καθώς και την προστασία των LED από 

σύντομη γήρανση και καταστροφή. Προστασία του προβολέα από αντίστροφη 

πολικότητα. 

• Λόγω της μακροζωίας των σύγχρονων LED ύψιστης ποιότητας, το υλικό κατασκευής 

θα πρέπει να είναι αυξημένης ανθεκτικότητας στη διάβρωση και στη μηχανική 

αντοχή. Συγκεκριμένα, το σώμα και το κάλυμμα του προβολέα, θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένα από φύλλο τιτανιούχου ανοξείδωτου χάλυβα σειράς AISI 316Ti, 

πάχους 4-5mm, πρωτογενούς παραγωγής αναγνωρισμένου ευρωπαϊκού 

χαλυβουργείου με πρωτότυπο υπογεγραμμένο και σφραγισμένο πιστοποιητικό 

παραγωγής και χημικής ανάλυσης του μετάλλου.  

• Στο πιστοποιητικό του χαλυβουργείου θα πρέπει να αναφέρονται και τα στοιχεία του 

τελικού αγοραστή του μετάλλου, κατασκευής των υποβρύχιων προβολέων.  

• Το σώμα του προβολέα θα πρέπει να έχει σε όλη την επιφάνεια πάχος τοιχώματος 

τουλάχιστον 4 – 5mm και όχι μεγαλύτερο για τη γρήγορη απόρριψη της εσωτερικής 

θερμοκρασίας των LED. 

• Οι πιστοποιήσεις, ο κωδικός κατασκευαστή, η κατανάλωση, η τάση λειτουργίας, το 

βάθος λειτουργίας, η κλάση και ο σειριακός αριθμός θα πρέπει να είναι μόνιμα 

μαρκαρισμένα σε κάθε προβολέα και ο κατασκευαστής οφείλει να τηρεί αρχείο για 

την αναδρομή και καταχώρηση του κάθε προβολέα.  

• Ο τρόπος μαρκαρίσματος θα είναι με Laser για την διατήρηση της πληροφορίας και 

όχι με αυτοκόλλητα, πρόσθετες ταμπέλες ή οποιουδήποτε τρόπου διαφορετική 

σήμανση. 
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• Ο σειριακός αριθμός θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένος σε κάθε μεταλλικό εξάρτημα 

του προβολέα, συμπεριλαμβανόμενης της βάσης στήριξης.Ο προβολέας θα πρέπει να 

λειτουργεί με κυμαινόμενη τάση 12 έως 24VDC για διατήρηση της ίδιας φωτεινής 

έντασης σε όλους τους προβολείς και εξοικονόμηση κόστους καλωδίων.  

• θα παραδοθούν τα φωτοτεχνικά στοιχεία όλων των προβολέων, τα IESFILES όλων των 

προβολέων, τα τεχνικά έντυπα των LED και φακών (DATASHEET) των προβολέων. 

 

Το σώμα του προβολέα θα υπόκειται σε κατεργασία διαμόρφωσης σε 2-3 επίπεδα και βάθος 

50 – 60mm με τεχνολογία «πρεσαρίσματος» ώστε να μεγιστοποιείται η μηχανική αντοχή και 

η ανθεκτικότητα του σώματος του προβολέα σε μηχανικές καταπονήσεις και διατμητικές 

τάσεις διαχρονικά. Προβολείς κατασκευασμένοι από υλικά που δεν επιδέχονται την πιο 

πάνω κατεργασία βελτίωσης της κατασκευής όπως υλικά κατασκευής του προβολέα από 

μπάρες (βέργες) ανοξείδωτου χάλυβα ή χοντρή λαμαρίνα ή προβολείς χυτευμένους σε 

χυτήριο με υλικά SKRAP μη πρωτογενούς παραγωγής δεν θα εκριθούν προς ενσωμάτωση στο 

έργο.  

 

Κρύσταλλο  προβολέων 

Το κρύσταλλο θα έχει υποστεί θερμική κατεργασία TEMPERADE 700°C – 800°C, ενός 

τεμαχίου,όχι δηλ. τύπου SECURIT δύο τεμαχίων από απλό τζάμι κολλημένα με ζελατίνη.  

 

• Πάχος κρυστάλλων 12 – 15mmαντιβανδαλιστικού τύπου. 

• Τύπος κρυστάλλου SuperClear 99.8% (καθαρότητα). 

Με σκοπό την ανάδειξη των αυθεντικών χρωμάτων των LED, την ασφάλεια και την 

απόδοση του προβολέα, το κρύσταλλο θα πρέπει να είναι temperate, με 99,8% 

διαπερατότητα και όχι απλού κρυστάλλου πράσινης απόχρωσης.  

• Τα κρύσταλλα θα έχουν εξωτερική πατούρα με 2 επίπεδα, με κατεργασία 

τροχίσματος, ώστε η εξωτερική επιφάνεια του κρυστάλλου να είναι στο ίδιο επίπεδο 

με το στεφάνι του προβολέα. 

Με τον τρόπο αυτό, θα αποτρέπεται ο εγκλωβισμός και η επικάθιση αλάτων 

προξενώντας έως και την οριστική απώλεια του φωτισμού και απαιτώντας τον συνεχή 

καθαρισμό. 

• Δημιουργείται δε μία λεία επιφάνεια, επιτρέποντας τη λειτουργία σε πλήρη 

φωτεινότητα χωρίς απώλειες λόγω επικαθήσεων ξένων σωμάτων. Επίσης, καθώς δε 
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θα υπάρχει κοιλότητα, οξειδωτικές ουσίες δεν μπορούν να παγιδευτούν απειλώντας 

την μακροζωία και την απόδοση του προβολέα. 

 

 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED (5) ΠΕΝΤΕ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 15W (±10%)  

ΧΩΝΕΥΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Σύνολο δώδεκα (12) τεμάχια για την υλοποίηση του περιμετρικού φωτισμού.  

 

Ο προβολέας θα πρέπει να έχει ισχύ 15W (±10%), χαμηλή τάση λειτουργίας από12 έως 24VDC 

και να διαθέτει 5 χρώματα τύπου RGBAW (RED-GREEN-BLUE-AMBER-WHITE) με συνολική 

ένταση φωτισμού τουλάχιστον 800 Lumens.  

 

Το σώμα του προβολέα θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, από ανοξείδωτο χάλυβα 

σειράς AISI 316L – 316Ti με θερμικά κατεργασμένο άθραυστο κρύσταλλο, ελαστικά 

στεγανοποίησης SILICON και καλώδιο κατάλληλο για υποβρύχια χρήση τύπου H05RN -F. Το 

κρύσταλλο θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με την στεφάνη του προβολέα ώστε να μην 

παγιδεύονται σκουπίδια και σώματα τα οποία θα μειώνουν την απόδοση του προβολέα. Το 

κρύσταλλο θα πρέπει να είναι extraclear.  

 

Οι φακοί των LED θα υλοποιούν δέσμη 24° και θα είναι κατασκευασμένοι από υλικό υψηλής 

οπτικής απόδοσης PMMA. 

 

Η πηγή φωτισμού του προβολέα θα πρέπει να είναι ενιαίας κατασκευής PCB με 

ενσωματωμένα υλικά όπως  Micro-επεξεργαστή, drivers και αισθητήριο θερμοκρασίας για 

ενεργητική και παθητική αυτοπροστασία 64 βαθμίδων από υπερθέρμανση. 

 

Ο προβολέας θα πρέπει να είναι κλάσης IP68 κατάλληλος για υποβρύχια χρήση με 

δυνατότητα λειτουργίας και εκτός νερού. 

 

Ο προβολέας θα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών, εξελεγμένης τεχνολογίας ελέγχου 

και επικοινωνίας, με προηγμένες τεχνολογίες για μείωση του κόστους λειτουργίας και 

ενεργειακού αποτυπώματος. 
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Ο χρόνος ζωής των LED του προβολέα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον L70B20  100.000 ώρες, 

κατά το πρότυπο LM80. Ο προβολέας θα πρέπει να έχει τεχνολογία, για έλεγχο και 

τροφοδοσία μέσα από ένα (1 απλό) καλώδιο 3 αγωγών.  

Ο προβολέας θα πρέπει να διαθέτει φωλιά κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με 

αρκετό χώρο εσωτερικά για την διατήρηση καλωδίου έως και 1.5 μέτρου.  

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (υποβρύχιων προβολέων) 

1) Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι Ευρώπης ή Αμερικής πιστοποιημένο 

κατά ISO9001:2015 &ISO14001:2015. 

2) Ο προβολέας θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο δόκιμων 

ΕΝ 60598-1 και πιστοποιητικό κλάσης IP68 κατά το πρότυπο δοκιμών ΕΝ 60529. 

3) Ο προβολέας θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο LM80.  

4) Τα στοιχεία του προβολέα θα πρέπει να αναγράφονται στο προϊόν με μόνιμο 

μαρκάρισμα τύπου LASER και όχι αυτοκόλλητα ή άλλο τρόπο που φθείρεται με την 

πάροδο του χρόνου. 

5) Σταθερή ένταση φωτός σε κυμαινόμενη τάση λειτουργίας από 12 έως 24 VDC.  

6) Κατάθεση φωτομετρικού διαγράμματος IES . 

7) Το υλικό των φακών θα πρέπει να είναι PMMA.  

8) Το υλικό κατασκευής του σώματος θα πρέπει να είναι ανοξείδωτος χάλυβας σειράς 

AISI 304 ή ανώτερο με πιστοποιητικά ΕΝ 10204-3.1 

9) Τα φωτοτεχνικά στοιχεία του προβολέα. 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ LED - TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Τάση 24VDC ±10%. 

• Ηλεκτρονική μονάδα τροφοδοσίας Switching power supply LED. 

• Προστασία από τις ανωμαλίες του ηλεκτρικού δικτύου.  

• Κυμαινόμενη ονομαστική τάση εισόδου και εξόδου.  

• Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπέρταση, υπερφόρτωση.  

• Σταθεροποιημένη τάσηεξόδου. 

• Θα κατατεθεί Datasheet της μονάδας. 

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ 

Ενιαίο αισθητήριο 4 σημείων με ακίδες από τιτανιούχο ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316Ti χωρίς 

κινητά ή μηχανικά μέρη ή πλωτήρες τύπου DEEPFLOATSWITCH (μαγνητοπλωτήρες). 
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Θα εγκατασταθεί σε τοιχίο της λεκάνης ή στο σύστημα σιντριβανιού.  

Το αισθητήριο θα είναι κατασκευασμένο από ΡΟΜ και όχι από PVC. 

Θα φέρει 4/πολικό καλώδιο 10m. 

Θα κατατεθεί σχέδιο 2D – 3D και το Datasheet του αισθητηρίου. 

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΤΟΡΑ 

 

▪ Λόγω της θέσης του σιντριβανιού και την προστασία του αισθητηρίου από πάγο, 

βανδαλισμούς κλπ, απαιτείται να χρησιμοποιηθεί ισχυρής κατασκευής αισθητήριο 

ανεμόμετρου. 

▪ Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από τιτανιούχο ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316Tiκαι 

ΡΟΜ. 

▪ RoHS 3(2015/863/EU). 

▪ Ο περιστρεφόμενος ρότορας θα αποτελείται από τρία (3) ημισφαίρια από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 316Ti μεγάλης ευαισθησίας στην περιστροφή και τον άνεμο.  

▪ Τάσης λειτουργίας 5V. 

▪ Ηλεκτρονικών παλμών και όχι REED μαγνητικών επαφών. 

▪ Καλώδιο 20Μ, στυπιοθλίπτη IP68. 

▪ Θα κατατεθεί σχέδιο 2D – 3D και το Datasheet του αισθητηρίου. 

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΑΓΟΥ 

Θα διακόπτεται η λειτουργία του σιντριβανιού όταν η θερμοκρασία κατέβει κάτω από τους 

7°C 

 

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ DRY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11 kW (±10%) 

Η αντλία θα πρέπει να είναι φυγοκεντρική, κατάλληλη για τοποθέτηση με αξονική εισαγωγή 

και ακτινική εξαγωγή του κυκλοφορούμενου υγρού (στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης 

υπό γωνία 90°). Οι διαστάσεις της αντλίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

733. Η αντλία θα πρέπει να συνοδεύεται από στεγανό ηλεκτροκινητήρα ισχύος μεγαλύτερης 

από την απαιτούμενη για την κίνηση της αντλίας και σύμφωνα με το ISO 5199.  

 

Η ταχύτητα περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα θα πρέπει να είναι 2900RPM (±10%), χαμηλών 

επιπέδων θορύβου λειτουργίας και υψηλής ενεργειακής απόδοσης .  
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Η αντλία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για κυκλοφορία νερού σε σιντριβάνια και κατάλληλα 

σχεδιασμένη ώστε να αποκλείεται η διάβρωση των δρομέων  από την εμφάνιση του 

φαινομένου της σπηλαίωσης. Η καμπύλη της αντλίας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το 

standard  ISO9906:2012 3B. Οι φλάντζες σύνδεσης θα πρέπει να είναι PN16, διαστάσεων κατά 

το πρότυπο EN1092-2. Όλα τα μέρη της αντλίας από χυτοσίδηρο, θα πρέπει να είναι 

επεξεργασμένα για αντοχή σε διάβρωση κατά το πρότυπο ISO 7253 -96. Το συγκρότημα θα 

πρέπει να καλύπτει της απαιτήσεις της οδηγίας ERP 2009/125/EC for waterpumps  n° 

547/2012  (ΜΕΙ- minimumefficiencyindex ) με ελάχιστο δείκτη απόδοσης (ΜΕΙ) μεγαλύτερο 

από 0,7. Ο ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να είναι αερόψυκτος, βραχυκυκλωμένου δρομέα με 

εδράσεις  από ένσφαιρους τριβείς κυλίσεως, θα διαθέτει  ενσωματωμένο thermistor (PTC) 

κατά DIN 44 082 για προστασία από υπερθέρμανση και θα καλύπτει τις απαιτήσεις της 

οδηγίας του ERP 01/01/2015. Θα είναι πολύ υψηλής ενεργειακής απόδοσης IE3 και   θα φέρει 

την αντίστοιχη σήμανση. 

 

Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

Κέλυφος    : χυτοσίδηρος ΕΝ-GJL-250 

Πτερωτή    : χυτοσίδηρος ΕΝ-GJL-200 

Άξονας     : ανοξείδωτος χάλυβας ΕΝ 1.4057 

Ισχύς : 11,0 kW (±10%) 

Τάση τροφοδοσίας   : 3×380-415V (±10%) 

Συχνότητα     : 50 Hz 

Στροφές    : 2900 RPM (±10%) 

Βαθμός προστασίας   : IP55  κατά IEC 34-5 

Κλάση μόνωσης   : F κατά IEC 85 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος  : έως 60°C 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (αντλητικών συγκροτημάτων). 

 

1) Ο κατασκευαστής τους θα είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερο 

και ISO 14001 ή μεταγενέστερο. 

2) Τo αντλητικό συγκρότημα θα φέρει πιστοποίηση CE.  

3) Βεβαιώσεις από το εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) της αντλίας πως:  

Α) Είναι κατάλληλη για λειτουργία σε σιντριβάνια και καταρράκτες.  

είναι εγκεκριμένος καιδιαθέτει κατάλληλο προφίλτρο. 
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B) Παρέχεται 5ετή εργοστασιακή εγγύηση. Εγγύηση από μεταπωλητή, έμπορο ή τον 

ίδιο τον Ανάδοχο δεν θα γίνεται δεκτή.  

4) O σχεδιασμός, κατασκευή, διαστάσεις και λειτουργία της αντλίας είναι σύμφωνη με 

τα πρότυπα 

Α) ΕΝ 733 

Β) ISO 5199 

Γ) ISO9906:2012 3B 

Δ) EN1092-2 

Ε) ISO 7253-96 

Ζ) ERP 2009/125/EC for waterpumps  n° 547/2012     (ΜΕΙ- minimumefficiencyindex 

) με ελάχιστο δείκτη απόδοσης (ΜΕΙ) μεγαλύτερο από 0,7  

Η) DIN 44 082 

Θ) ERP 01/01/2015 

Ι) ΙΕ3 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ 

Το φίλτρο θα πρέπει να έχει ελάχιστη διάμετρο 750mm με ικανότητα παροχής τουλάχιστον 

16m³/h και μέγιστη πίεση λειτουργίας 2bar. Το φίλτρο θα πρέπει να διαθέτει μανόμετρο 

ενδεικτικής λειτουργίας. Το κέλυφος του φίλτρου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο 

εξωτερικά από διπλά ενισχυμένο FIBERGLASS και εσωτερικά από οξύμαχο πολυεστέρα. Η 

άμμος που θα χρησιμοποιεί το φίλτρο θα πρέπει να είναι λευκού χαλαζία δύο (2) 

κοκομετρικών διαβαθμίσεων, 0,4…0,9mm και 1,2mm. Η αντλία ανακυκλοφορίας θα πρέπει 

να είναι 2.0Ηp (±10%), κατάλληλη για πολύωρη λειτουργία με ενσωματωμένο προφίλτρο με 

καλαθάκι για τη συλλογή φύλλων και επιφανειακών μικροαντικειμένων. Η ίδια αντλία θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται και για την αντίστροφη πλύση τουφίλτρου όπως επίσης και μέσω 

αυτής θα γίνεται το σκούπισμα του πυθμένα της λεκάνης αλλά και το άδειασμά της. 

Πολυσταδιακή πολλαπλή βαλβίδα 1½" κατασκευασμένη από ABS για την πλήρη λειτουργία 

του φίλτρου θα έχει έξι (6) θέσεις λειτουργίας: FILTRATION – WASTE – BACKWASH – CLOSED 

– RECIRCULATION – RINCE και θα τοποθετείτε μεταξύ του σωλήνα εισαγωγής και του σωλήνα 

εξαγωγής του φίλτρου. Το στόμιο καθαρισμού της σκούπας θα πρέπει να είναι 1½" με 

ακροσωλήνιο για τη σύνδεση της απορροφητικής σκούπας κατασκευασμένο από ABS. Με τη 

βοήθεια του στομίου καθαρισμού, το οποίο είναι ένα από τα βασικότερα εξαρτήματα 

εξοπλισμού θα γίνεται ο καθαρισμός του πυθμένα αφού σε αυτό θα συνδέεται η χειροκίνητη 

σκούπα. Η βάση στήριξης της αντλίας θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.  
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες του σιντριβανιού θα κατασκευαστούν βάσει των λειτουργικών και 

ασφαλιστικών διατάξεων αντλιών, προβολέων και ηλεκτρονικών μονάδων. Το σιντριβάνι θα 

χειρίζεται αυτόματα, χειροκίνητα και όπως προδιαγράφεται στην παράγραφο ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ. Θα πρέπει να έχει αισθητήριο 

παγωνιάς για την προστασία των αντλιών. Θα πρέπει επίσης μέσω ανάδρασης με το 

αισθητήριο ανεμομέτρησης να μειώνεται σταδιακά το ύψος των πιδάκων ανάλογα με την 

ταχύτητα του ανέμου. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι μεταλλικός, στεγανός, εξωτερικού 

χώρου ΙΡ 65 και θα πληροί όλες τις απαραίτητες διατάξεις λειτουργίας και προστασίας των 

μηχανημάτων με πιστοποιητικά ποιότητας και εγκρίσεις κυκλοφορίας CE Ευρώπης, UL 

Αμερικής, LLOYD’S Ναυτιλίας.  Θα περιλαμβάνει όλες τις μονάδες χειρισμού και ελέγχου των 

αντλιών και των προβολέων. Ο πίνακας και το ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει είναι 

πιστοποιημένα κατά CE. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  

 

Βαθμός Προστασίας: IP 65  DIN 40050  BS 5490. 

Πιστοποιήσεις: UL, CSA, VDE, TUV, Germanischer Lloyd, Lloyds Register of Shipping, Det 

Norske Veritas. 

Βαφή:  Ηλεκτροστατική εποξική βαφή πολλών επιστρώσεων με απόχρωση RAL επιλογής της 

Επίβλεψης, των ηλεκτρικών πινάκων κανονισμού Ε.Ε. NorskeVeritas, USSR Register of 

Shipping. 

Μεταλλικό Κιβώτιο: Ανθεκτική κατασκευή από 1.25     χιλ. έως 1.50 χιλ. πάχους έλασμα 

χάλυβα διαμορφωμένο και συγκολλημένο από ένα έλασμα υλικού με προστατευτικό αυλάκι 

γύρω από τον οπλισμό της πόρτας. Πίσω κάλυμμα με έτοιμες τρύπες για επίτοιχη στήριξη. 

Δάπεδο κιβωτίου με φλάντζα, καλυμμένη με έλασμα χάλυβα.  

Πόρτα: Πόρτα με άνοιγμα 120 μοίρες προστατευμένη με ακροδέκτη γειώσεως και κλειδαριές  

ασφαλείας με εσωτερικούς μεντεσέδες. 1.5 χιλ. έως 2 χιλ. έλασμα χάλυβα, μονωμένη με 

αφρώδες υλικό, διάτρητες κάθετες βάσεις στήριξης και στις δύο πλευρές, με βιδωτούς 

μεντεσέδες. Η γωνία ανοίγματος  είναι 130 μοίρες σύμφωνα με το VDI (μπορεί να φτάσει έως 

και τις 180 μοίρες), αφαλός κλειδαριάς με κλειδί «γερμανικού» τύπου σύμφωνα με  DΙΝ 

43668. 

Πλάκα Στήριξης: Κατασκευασμένη από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα πάχους 2 -3mm με 

ανοίγματα για τοποθέτηση στο επιθυμητό βάθος. 

Μετόπη:Προστατευτική μετόπη των ηλεκτρικών στοιχείων κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 

χάλυβα. 
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Επεξεργασία Επιφάνειας:  

1) Απολίπανση και νανοκεραμική επικάλυψη για αντιδιαβρωτική προστασία  

2) Εμβάπτιση ηλεκτροφόρησης σε RAL 7044 για μέγιστη προστασία από διάβρωση, πάχους 

περίπου 20μm. 

3) Επιπρόσθετη βαφή πούδρας σε επίπεδες επιφάνειες σε RAL 7032 πάχους περίπου 70μm 

έως 110μm. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα εμπεριέχουν όλον τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για 

την τροφοδοσία, λειτουργία και έλεγχο του σιντριβανιού βάση της τεχνικής περιγραφής. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1) Γενικός Διακόπτης 4 × 63A. 

2) Γενική Ασφάλεια 4 × 40A. 

3) Ενδεικτικές λυχνίες (παροχής ρεύματος). 

4) Αυτόματο διακόπτη αντιηλεκτροπληξίας τύπου ΑSI 40A Fi 30mA.  

5) Εντολή ελέγχου ηλεκτροβάνας 24V AC. 

6) Δύο (2) Χρονοδιακόπτες αντλιών και φωτισμού με εφεδρεία 100h. 

7) Έναν (1) Χρονοδιακόπτη φίλτρου με εφεδρεία 100h.  

8) Ρελέ ισχύος αντλιών και φωτισμού. 

9) Frequency Inverter Αντλίας. 

10) Τροφοδοτικά AC/DC 24VDC για την λειτουργία των υποβρύχιων ηλεκτρικών μονάδων 

μεμονωμένου ελέγχου και των προβολέων.  

11) Ασφάλειες Τροφοδοτικών των υποβρύχιων ηλεκτρικών μονάδων μεμονωμένου 

ελέγχου και των προβολέων.  

12) Λειτουργία Αντλίας μέσω ρυθμιστή στροφών (FrequencyInverter)  

13) Αναχωρήσεις φωτισμού DMX και LEDBUSSYSTEM τριών αγωγών.  

14) Αναχωρήσεις switchingmechanism DMX, τουλάχιστον (24) κανάλια. 

15) Ειδικά γεγονότα (specialevents) - Σενάρια 

16) Εξατομικευμένο σχεδιασμό και προγραμματισμό υδατοπίδακα - Σενάρια. 

17) Διάφορα μικροϋλικά για την συναρμολόγηση του ηλεκτρικού πίνακα.  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

 

➢ Πιστοποιητικά του εργοστασίου κατασκευής του σιντριβανιού, πιστοποιήσεις, 

υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις που θα αφορούν τα εξής:  

• ISO 14001:2015 

• ISO 9001-2015 που θα αφορά τους τομείς: 

o Κατασκευή συστημάτων σιντριβανιών  

o Κατασκευή υποβρύχιων προβολέων 

o Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων 

o Εγκατάσταση σιντριβανιών 

o Τεχνική υποστήριξη 

➢ Πιστοποίηση CE προβολέων. 

➢ Πενταετή (5) εργοστασιακή εγγύηση της κεντρικής μονάδας λειτουργίας του 

σιντριβανιού. 

➢ Πενταετή (5) εργοστασιακή εγγύηση, των προσφερόμενων αντλητικών 

συγκροτημάτων, από ανοξείδωτο χάλυβα από το εργοστάσιο κατασκευής των 

αντλητικών συγκροτημάτων ή θυγατρικής εταιρίας αυτού.  

➢ Βεβαίωση ότι ο κατασκευαστής του Η/Μ του σιντριβανιού είναι πιστοποιημένος 

συνεργάτης του εργοστασίου κατασκευής των αντλητικών συγκροτημάτων. 

➢ Βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ότι τα προσφερόμενα αντλητικά 

συγκροτήματα είναι κατάλληλα για λειτουργία σε σιντριβάνια, είναι οριζόντιας 

λειτουργίας και η αντλία, ο ηλεκτροκινητήρας είναι ενιαίας εργοστασιακής 

κατασκευής. 

➢ Βεβαίωση ότι τα προστατευτικά φίλτρα των συγκροτημάτων που θα προμηθεύσει ο 

Ανάδοχος, έχουν την έγκριση του κατασκευαστή. 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του σιντριβανιού θα πραγματοποιείται ποιοτικός 

έλεγχος διακρίβωσης ποιότητας σε όλα τα προϊόντα και υλικά από ανοξείδωτο χάλυβα.  

 

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται μέσω διακριβωμένου και πιστοποιημένου οργάνου  θα 

εκτυπώνεται αναφορά (REPORT)στην οποία θα περιλαμβάνεται αναλυτικά η χημική σύσταση 

του κράματος με μοναδικό σκοπό του ελέγχου κατά προβληματικών υλικών με προσμίξεις 
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όπου υπονομεύουν την ποιότητα του προϊόντος που μειώνουν το χρόνο ζωής του υλικού 

διάβρωση, οξειδώσεις κλπ 

 

Για κάθε προϊόν που θα ελέγχεται θα εκτυπώνεται CERTIFICATEREPORT.Τα 

CERTIFICATEREPORTS θα επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο παραλαβής του σιντριβανιού, 

αφού ο έλεγχος είναι σύμφωνος με τους όρους της μελέτης.  

 

Ο Ανάδοχος(εάν του ζητηθεί) θα είναι υποχρεωμένος να καταθέσει video 3D-animation 

παρουσίασης του σιντριβανιού με σενάριο υδατογραφίες και φωτισμό. 

 

 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Σε όλα τα εξαρτήματα και προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα θα έχουν σήμανση 

LASERMARKIN με τα πλήρη στοιχεία και τους τύπους, καθώς το βαθμό (GRADE) ποιότητας 

του ανοξείδωτου χάλυβα πχ προβολείς, ακροφύσια, βάσεις, ειδικά εξαρτήματα κλπ. για 

τυχόν μελλοντική αναζήτηση ανταλλακτικών. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

• Πλήρητεχνικά χαρακτηριστικά. 

• Κεντρική ηλεκτρονική μονάδα του σιντριβανιού. 

• Όλωντων υποβρύχιων προβολέων. 

• Το WATERSWITCH 1½’’ με το σύστημα σιντριβανιού. 

• Αντλία DMX – RDM 24V 200W και το HOUSING του σιντριβανιού. 

• Των αντλητικώνσυγκροτημάτων. 

ΣΧΕΔΙΑ(σε AutoCAD 2D) 

 

• Τα σχέδια με τις διαστάσεις των υποβρύχιων προβολέων  

• Ηλεκτρικό διάγραμμα σύνδεσης και λειτουργίας των προβολέων 

• Ηλεκτρικόδιάγραμμαηλεκτρονικώνμονάδων 

• Ηλεκτρικόδιάγραμμα ηλεκτρικού πίνακα 

• Τα H/M συστήματα που προσφέρει. 

• Σχέδιοεγκατάστασηςτωνσυστημάτων.  

• Όλο το μηχανολογικό και ηλεκτρικό δίκτυο της κατασκευής.  
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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Η προέλευση των υλικών και προϊόντων θα είναι κατά προτίμηση ευρωπαϊκών ή 

αμερικάνικων εργοστασίων ώστε να καλύπτονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία εμπορικού 

δικαίου διακίνησης υλικών κατά την Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και όχι από χώρες δεν που καλύπτουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία με 

διασφάλιση του τελικού αγοραστή με εγγυήσεις εν ισχύ.  

 

Για την έγκριση των υλικών θα κατατεθεί πρωτότυπο εμπορικό έντυπο της εταιρίας 

(Προσπέκτους),  όχι φωτοτυπίες, ή εκτυπώσεις από το διαδίκτυο, με παρουσίαση των 

βιομηχανοποιημένων και τυποποιημένων προϊόντων που παράγει η εταιρία με τα πλήρη 

στοιχεία, με φωτογραφίες, τεχνική περιγραφή,  σχέδια, διαστάσεις, υδραυλικά στοιχεία (π.χ. 

ακροφύσια, αντλίες). 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει δήλωση του νόμου 1159 ότι θα ορίσει υπεύθυνο του έργου μόνιμο 

και έμπειρο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ο οποίος θα είναι και ο σύνδεσμος με τη Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου για την επίβλεψη της εγκατάστασης, επίλυση τυχόν προβλημάτων, την 

επίδειξη λειτουργίας, χειρισμό και συντήρησης του σιντριβανιού. 

  

7. ΙΣΤΟΣ ΚΟΛΟΥΡΟΚΩΝΙΚΟΣ  ΥΨΟΥΣ 18,00m  ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΗΣ 
Ø321mm ΚΑΙ Ø88mm ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΠΑΧΟΥΣ 5mm.  
 
Χαλύβδινος ιστός φωτισμού,  ονομαστικού ύψους 18.0m κολουροκωνικόςμε διάμετρο βάσης και 

κορυφής Ø321mm και Ø88mm αντίστοιχα, πάχους 5mm.Κατασκευάζεται βάσει των ευρωπαϊκών 

προτύπων ΕΝ 40-1, ΕΝ 40-2, ΕΝ 40-3 και ΕΝ 40-5. 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΥΛΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Το σώμα του ιστού αποτελείται από 2 τμήματα (τμήμα Ι και τμήμα ΙΙ) που είναι 

κατασκευασμένααπό χαλυβδοελάσματα ποιότητας S235JR / ΕΝ10025 (St37-2 / DIN17100) με 

πιστοποιητικάποιότητας από τον προμηθευτή, θερμής εξέλασης, πάχους 5mm αντίστοιχα (χωρίς 

εγκάρσιαραφή). Το ένα τμήμα εισχωρεί μέσα στο άλλο με τη μέθοδο διολίσθησης slip on joint 

method (εικόνα 9). Οιστός έχει σχήμα κωνικό προς τα άνω με κυκλική διατομή.  

 

Ύψος από πλάκα έδρασης :18000mm 

Πάχος ελάσματος :5-5mm 
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Κωνικότητα :12,5/1000mm 

Διάμετρος βάσης :Ø321mm 

Διάμετρος κορυφής :Ø88mm 

Διαστάσεις θυρίδας :3 θυρίδες 400x100mm 

Απόσταση θυρίδας από πλάκα έδρασης :520mm, 1000mm, 1480mm 

Διαστάσεις πλάκας έδρασης :Ø660x20mm 

Διαστάσεις τριγώνων στήριξης :8 τρίγωνα 200x110x12mm  

Διαστάσεις βάσης αγκύρωσης - απόστ. αγκ. :8 M24x800mm (Ø543mm) 

 

Οι ραφές είναι ευθύγραμμες, αφανείς και στεγανές με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε 

λοξοτμημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς. Οι συγκολλήσεις αυτές γίνονται με  

αυτόματες μηχανές MIG και επιτυγχάνεται πλήρης διείσδυση του υλικού τουλάχιστον κατά 80%.  

 

Η μεταλλική θύρα προέρχεται από το ίδιο σώμα του ιστού και προορίζεται για την είσοδο, 

εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου. Η θυρίδα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από  

έλασμα ίδιου πάχους, που στην κλειστή θέση δεν εξέχει του ελάσματος του σιδηροϊστού, και 

φέρει κλειδαριά ασφαλείας. 

Ο κορμός του ιστού εδράζεται σε χαλύβδινη κυκλική πλάκα, η οποία είναι από υλικό 

ποιότηταςS235JR / EN10025 και φέρει κεντρική οπή διαμέτρου όσο η κάτω διάμετρος του ιστού 

για τηδιέλευση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως καθώς και (8) οπές, διαστάσεων ικανών 

για τηνστερέωση του ιστού στους ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια). Ο κορμός εισχωρεί στην πλάκα 

έδρασηςκαι συγκολλείται. Επιπλέον συγκολλούνται και τα τρίγωνα ενίσχυσης. Οι συγκολλήσεις 

γίνονταιημιαυτόματα, με σύρμα ποιότητας SG 2, πάχους 1.20mm. Τα φορτία μεταβιβάζονται 

από τονιστό στο θεμέλιο και κατ’ επέκταση στο έδαφος μέσω οχτώ (8) αγκυρίων.  

 

Η γραμμή παραγωγής του ιστού θα είναι πιστοποιημένη βάσει του προτύπου ISO 9001 με το 

οποίο είναι πιστοποιημένη η εταιρεία κατασκευής του. Οιιστοί φέρουν σήμανση CE βάσει του 

προτύπου ΕΝ 40-5:2002. 

 

ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

Οι οκτώ (8) κοχλίες αγκύρωσης του σιδηροϊστού πακτώνονται σε βάση από σκυρόδεμα. 

Οιδιαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του θεμελίου (εικόνα 10) προκύπτουν από τη στατική 

μελέτη. 
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Οι κοχλίες αγκύρωσης συγκρατούνται με σιδηρογωνίες ή λάμες που ε ίναι 

ηλεκτροσυγκολλημένεςπάνω σ’ αυτούς και οι οποίες έχουν διάταξη κυκλική στο άνω και κάτω 

μέρος των κοχλιών λίγοπριν από το σπείρωμά τους και χιαστί στο ενδιάμεσό τους.  

 

Οι κοχλίες αγκύρωσης στο εκτεθειμένο τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 100mm (που βυθίζετ αι 

μέσαστο σκυρόδεμα), όπως και τα περικόχλια (δύο ανά κοχλία αγκύρωσης), είναι 

προστατευμένα μεθερμό βαθύ γαλβάνισμα με μέσο πάχος γαλβανίσματος ίσο προς 360g/m2 

(50μm) σύμφωνα με ταΔιεθνή Πρότυπα EN ISO 1461.  

 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ 

Οι σιδηροϊστοί και τα εξαρτήματά τους μετά τηνσυγκόλλησή τους ελέγχονται οπτικά και 

διαστασιολογικά, καθαρίζονται και τροχίζονται οι τυχόνοξείες ακμές και οδεύουν για 

γαλβάνισμα εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά βάσει ΔιεθνώνΠροτύπων:ENISO 1461, 

ASTMA123/A123M&ASTMA153/A153M. 

 

Η διαδικασία γαλβανίσματος ̟περιλαμβάνει τα έξης στάδια: 

• Καθαρισμός επιφάνειας σε διάλυμα ΗCl. 

• Ξέπλυμα με νερό (σε δύο φάσεις). 

• Εμβάπτιση σε διάλυμα FLUX για καλύτερη πρόσφυση του ψευδαργύρου.  

• Προθέρμανση σε ξηραντήριο – στεγνωτήριο. 

• Εμβάπτιση σε μπάνιο ψευδαργύρου (καθαρότητας μεγαλύτερης από 99.995%) σε 

θερμοκρασία450°C,  

 

Ο ποιοτικός έλεγχος των γαλβανισμένων ̟προϊόντων αφορά: 

• Μέτρηση πάχους γαλβανίσματος. 

• Οπτική επιθεώρηση. 

• Έλεγχος πρόσφυσης του ψευδαργύρου. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ 

Ο ιστός μετά το πέρας του γαλβανίσματος σε θερμό μπάνιο ψευδαργύρου και της ειδικής 

επεξεργασίας (με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή πρόσφυση του χρώματος),θα βαφεί με 

ηλεκτροστατική βαφή πλαστικοποίησης με χρώμα σκόνης (πούδρας). 

 

Η θερμοπλαστική βαφή θα εξασφαλίζει  μεγάλη αντοχή στο χρόνο, στα χτυπήματα, στην ηλιακή  

ακτινοβολία, στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και στην θερμοκρασία.  

 Με την βαφή θα εξασφαλίζεται  προστασία του χάλυβα για κατηγορία διαβρωτικής 

δράσης C5-I (Πολύ υψηλή) κατά ISO 12944-2. 

 Το πάχος βαφής θα είναι από 120 έως 200μm 

 

Η απόχρωση Ral θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση θα είναι ίδια με αυτή 

των προβολέων. Τα χρώματα σκόνης (πούδρας) θα είναι αρίστης ποιότητας, Ευρωπαϊκής  

προελεύσεως και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας.  

 

Για την εξασφάλιση του ανεξίτηλου του χρώματος θα προσφερθεί 5ετής εγγύηση.  

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 

Σε κάθε ιστό θα εγκατασταθούν 6 προβολείς (δες αντίστοιχη προδιαγραφή) σε ελικοειδή 

διάταξη, απόσταση 800mm ο ένας από τον άλλο και 60 μοίρες μετατοπισμένος ακτινικά ο ένας 

από τον άλλο. Ο πρώτος (από πάνω) προβολέας θα εγκατασταθεί 2000mm από την κορυφή του 

ιστού. Οι βάσεις τοποθέτησης θα ολοκληρωθούν με ιδιαίτερη επιμέλεια, με τις υποδείξεις της 

Επίβλεψης , με ευθύνη του Αναδόχου και την συνεργασία των κατασκευαστριών εταιρειών 

(ιστών και προβολέων) πριν από το στάδιο του γαλβανίσματος, ώστε να εξασφαλιστεί ενιαίο 

αισθητικά φινίρισμα και η αίσθηση ενός αμιγούς συνόλου ιστού και φωτιστικών σωμάτων. 
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Εικόνα 9 Όψη 18μετρου ιστού λεπτομέρεια ένωσης (splip Joint) 
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Εικόνα 10 Χαρακτηριστικά βάσης αγκύρωσης ιστού (όψη), πλάκας έδρασης (κάτοψη) και διάταξης 
προβολέων (κάτοψη) 
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9. 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. 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

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) που θα υπάρχει επάνω στο φωτιστικό  

ή  

• να είναι εργοστασιακά τοποθετημένος στο εσωτερικό του φωτιστικού.  

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 RF 868MHz ή 2.400 -2.483,5MHz. 

• Το σχηματιζόμενο δίκτυο είναι τύπου MeshNet.  

• Ο ασύρματος ελεγκτής θα έχει ένα μοναδικό κωδικό αριθμό για το σύστημα (IDnumber). 

• Σε περίπτωση βλάβης, θα γίνεται αποστολή συναγερμού/αναφοράς.  

 

  



184 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

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) 

• Ενεργός ισχύς (Watts) 

• Συντελεστής Ισχύος (cosφ) 

• Ώρες λειτουργίας(σε κατάσταση on – burninghours) 

• Ρύθμιση της φωτεινής ροής του φωτιστικού σώματος (λειτουργία dimming).  

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -40οC έως+70οC 

• Κλάση μόνωσης: I ήII 

• Τάση λειτουργίας: 230VAC  

• Καταναλισκόμενη ισχύς λειτουργίας ή αναμονής (stand-by λειτουργίας): ≤2W  

• Σύστημαελέγχου: 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.  

• 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 ή αστρονομικών 
υπολογισμών (astronomicsunset/sunrise). 

• Να μπορεί να ελέγχει φορτία ρεύματος τουλάχιστον 5Α.  

• Θα πρέπει να φέρει GPSmodule  σε περίπτωση τοποθέτησης ελεγκτή εξωτερικά σε 
υποδοχή NEMASocket.  

• Θα πρέπει να υπάρχει παροχή για αισθητήρα 12Vdc. 

• Θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο αλγόριθμο CLO (ConstantLightOutput) για απαλοιφή 
του συντελεστή συντήρησης της εγκατάστασης και πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας.  

• Σε περίπτωση τοποθέτησης ελεγκτή εξωτερικά σε υποδοχή NEMASocket, 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. 

  

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ –ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (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 10 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. 



185  

2. Υπεύθυνη δήλωση 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). 

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη για τους ασύρματους ελεγκτές φωτιστικού.  
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10. 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 IP66. Ο 

κεντρικός κόμβος επικοινωνίας πρέπει να εκτελεί κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθεςλειτουργίες και 

να έχει τα περιγραφόμενα τεχνικάχαρακτηριστικά. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

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 RF 868MHz ή 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 αναφέρεταιμια 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 
(τουλάχιστον300MB). 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.  
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ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

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) 

• 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).  
 

Λειτουργίες 

• Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα Δικτύων: UDP/TCP, DHCP  

• Ασφάλεια: SSL tunnels, SSHv2, FIPS 197 (ΙPsec, HTTPS) ή άλλα ισοδύναμα 

• Ύπαρξη πραγματικού ρολογιού (RealTimeClock) 

• 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, SigfoxLoRaWan ή άλλη αναγνωρισμένη μέθοδος 

εκπομπής με την απαραίτητη προουπόθεση ότι η εκπομπή γίνεται σε αδεσμοποίητη 

ζώνη συχνοτήτων.  

Με το διαδίκτυο: μέσω Ethernetport 2G ή 3G ή 4GModem 

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ –ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ασύρματου κεντρικού ελεγκτή ελέγχου - επικοινωνίας) 

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 10 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  
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1. Επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή καταλόγους που να επαληθεύουν τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των ασύρματων κεντρικών ελεγκτών.  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι 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.  
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11.ΙΣΤΟΣ ΚΟΛΟΥΡΟΚΩΝΙΚΟΣ  ΥΨΟΥΣ 10.000mm  ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΗΣ 

Ø 150mm ΚΑΙ Ø60mm ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΠΑΧΟΥΣ 4mm.  

 

Κορμός 

Ο ιστός θα είναι κωνικής κυκλικής διατομής με διάμετρο βάσης και κορυφής Ø150mm και 

Ø60mmαντίστοιχα, ̟πάχους 4mm και ύψους 10.000mm, από χαλυβδοέλασμα ποιότηταςS235JR 

κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), με μία διαμήκη και καμία εγκάρσια ραφή, με ̟πιστοποιητικά̟ 

ποιότητας α̟πό τον̟ προμηθευτή, θερμής εξέλασης. 

 

Σε απόσταση 800mm από τη βάση του έχει θύρα κατάλληλων διαστάσεων για την είσοδο, 

εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου.  

 

Πλάκα Έδρασης 

Χαλύβδινη πλάκακυκλικήςδιατομήςØ400mm και πάχους 15mm, από υλικό ποιότητας S235JR 

κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIΝ17100), με κεντρική οπή ίδιας διαμέτρου με την βάση του κορμού για 

τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως καθώς και με τέσσερις (4) οπές, κυκλικού 

σχήματος, για τη στερέωση των αγκυρίων. 

 

Η έδραση του ιστού ενισχύεται με 4 τρίγωνα σε διάταξη σταυρού, συγκολλημένα  

στην ̟πλάκα έδρασης και στον κορμό του ιστού. 

 

Θυρίδα – Πορτάκι 

 

Θυρίδα διαστάσεων 300x85mm από το ίδιο έλασμα του κορμού του ιστού, ̟που στην κλειστή 

θέση δεν εξέχει από τον κορμό, η οποία προσαρμόζεται σε οπή-θύρα του κορμού ίδιων 

διαστάσεων, με ειδική κλειδαριά και δικό της κλειδί για εύκολο άνοιγμα – 

κλείσιμο, ̟παρέχειστεγανότηταΙΡ54 στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.  

 

Εξάρτημα Βάσης 

Διαιρετή διακοσμητική ̟ποδιά από χυτο̟πρεσσαριστό κράμα αλουμινίου ποιότητας 

AS12F,πουαποτελείταιαπόδύομέρη̟πουσυναρμολογούνται και  αποσυναρμολογούνται εύκολα 

μέσω 4 κοχλιών, ύψους 140mm και βάσηςØ420mm, η οποία καλύπτει πλήρως την πλάκα και τα 

αγκύρια του ιστού. 

 

 

Βάση Αγκύρωσης 

Βάση αγκύρωσης αποτελούμενη από 4 αγκύρια Μ24x750mm σε διάταξη 235x235mm για εύκολη 

τοποθέτηση επί τόπου του έργου, γαλβανισμένη εν θερμώ• τα τέσσερα αγκύρια συγκρατούνται 

με σιδερογωνιές ή λάμες 30x3mm που είναι 

ηλεκτροσυγκολλημένες̟πάνωσ’αυτάκαιταοποίαέχουνδιάταξησχήματοςτετραγώνου στο κάτω 

μέρος των αγκυρίων και χιαστί λίγο ̟πριν από το σ̟πείρωμά τους. 

Τα αγκύρια στο εκτεθειμένο τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 100mm (̟που βυθίζεται μέσα στο 

σκυρόδεμα), όπως και τα̟ περικόχλια και οι ροδέλες (δύο ανά αγκύριο) είναι ̟προστατευμένα με 

θερμό βαθύ γαλβάνισμα. 
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Κατασκευαστικά Στοιχεία 

Οι ιστοί ̟θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ και βαμμένοι ηλεκτροστατικά σε χρώμα επιλογής της 

Υπηρεσίας. 

 

 

Πρότυπα και Προδιαγραφές 

Κατά τον υπολογισμόεπάρκειαςτουιστούελέγχονταιταεπιμέρουςτμήματάτουσεκάμψη για κύριο 

και ̟πλευρικό άνεμο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή σύμφωνα με τα 

ευρωπαϊκά ̟πρότυπαΕΝ40 και τον ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1.Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι 

πιστοποιημένο ως προς το πρότυπο ISO 9001:2008. Οι ιστοί φέρουν σήμανση CE βάσει του 

προτύπου ΕΝ 40-5:2002. 

 

Γαλβάνισμα εν Θερμώ 

Οι σιδηροϊστοί μετά την συγκόλλησή τους ελέγχονται οπτικά και διαστασιακά, καθαρίζονται και 

τροχίζονται οι τυχόν οξείες ακμές και οδεύουν για γαλβάνισμα εν θερμώ εσωτερικά και 

εξωτερικά βάσει Διεθνών Προτύ̟πων : 

EN ISO 1461, ASTM A123/A123M & ASTM A153/A153M. 

 

Ηλεκτροστατική Βαφή Πούδρας 

Ο ιστός παραδοθεί βαμμένος  ηλεκτροστατικά με χρώμα σκόνης (̟πούδρας) βάσης̟ πολυεστέρα 

TGIC FREE, απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας. Από τον ανάδοχο θα προσφερθεί 10ετής 

εγγύηση  για το ανεξίτηλο του χρώματος. 
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12. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED), ΙΣΧΥΟΣ  120 - 170W ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 

Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να καλύπτουν τα τεχνικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά & να 

φέρουν τα πιστοποιητικά όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.   

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  

1 Σώμα Φωτιστικού Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό 
αλουμίνιο και να είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά (βαφή πούδρας) σε χρώμα RAL / 
AKZO. Αποτελείται από δύο χωριστά διακριτά μέρη με σκοπό τη θερμική απομόνωση 
και την εύκολη συντήρηση. Το ένα μέρος είναι το τμήμα της οπτικής μονάδας και το 
άλλο το τμήμα των ηλεκτρικών μερών. Ο διαχωρισμός του οπτικού τμήματος και του 
τμήματος ηλεκτρικών μερών είναι επιθυμητός και όχι επί ποινή αποκλεισμού.  

Δεν επιτρέπονται σπονδυλωτά φωτιστικά με εκτεθειμένα LEDmodules (όχι ενιαίο 
σώμα φωτιστικού) και κατασκευές με τον driver εξωτερικά του φωτιστικού 

2 Κάλυμμα τμήματος 
Οπτικής Μονάδας 

Το κάλυμμα της οπτικής μονάδας αποτελείται από επίπεδο γυαλί θερμικά 
επεξεργασμένο.  

3 Τεχνολογία Οπτικής 
Μονάδας - Φακοί 

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα επάνω σε πλακέτες 
PCB (μια ή περισσότερες). Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι 
κατασκευασμένος από PMMA ή Σιλικόνη κλπ. Δεκτά γίνονται και οπτικά με 
ανακλαστήρες αλουμινίου  

4 Μέθοδος Στήριξης  Τα φωτιστικά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε βραχίονα διαμέτρου 60mm.  

5 Προστασία έναντι 
εισχώρησης νερού 
σκόνης 

Προστασία IP 66 κατά ΕΝ 60598 

6 Προστασία έναντι 
κρούσεων  

Προστασία κατ’ ελάχιστον ΙΚ 08 κατά ΕΝ 62262  

7 Θερμοκρασία 
ασφαλούς 
λειτουργίας  

Τα φωτιστικά θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια σε θερμοκρασία Τ a 
≥ 35οC κατά ΕΝ 60598. 

Δήλωση του εκπροσώπου κατασκευαστή φωτιστικού  

8 Διατήρηση Φωτεινής 
Ροής   

Η διατήρηση της φωτεινής ροής των μονάδων LED θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 
2 προϋποθέσεις 

Α.L80B50≥100.000h (calculated) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τq 
25οC ή μεγαλύτερης (δηλαδή Τs 85οC ή μεγαλύτερης) και ρεύματος οδήγησης 
μεγαλύτερου ή ίσου του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος. Για το σκοπό αυτό 
πρέπει να κατατεθεί ο υπολογισμός της calculated τιμής από τον κατασκευαστή 
των φωτιστικών ή τον κατασκευαστή των LED. Ο υπολογισμός μπορεί να είναι 
γράφημα ή απλά αποτελέσματα τιμών  

Β.L70≥36.000h (reported) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τs 85οC ή 
μεγαλύτερης και ρεύματος οδήγησης μεγαλύτερου ή ίσου του προσφερόμενου 
φωτιστικού σώματος. 

Για τα ανωτέρω απαιτείται προσκόμιση του LM-80 report του κατασκευαστή των LED. 

9 Ηλεκτρική κλάση 
μόνωσης 

Κλάση μόνωσης I ή κλάση μόνωσης ΙΙ 

10 Θερμοκρασία 
Χρώματος 

Rated 3000Κ (WW) ή 4000Κ (NW) ανάλογα με την περίπτωση του φωτοτεχνικού 
μοντέλου. 

11 Προστασία από 
υπερτάσεις 

Συσκευή προστασίας εντός του φωτιστικού π.χ. (Varistorκλπ) κατάλληλη να 
διασφαλίζει προστασία από υπερτάσεις 10kV ή 10kA τουλάχιστον. 
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12 Ασύρματη διαχείριση Εσωτερική τοποθέτηση ασύρματου ελεγκτή φωτιστικών ή εξωτερική τοποθέτηση 
μέσω χρήσης τεχνολογίας NEMASocket 7 PIN. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προσφερόμενα φωτιστικά, σε συνδυασμό με τους 
ελεγκτές τους να διατηρούν τις πιστοποιήσεις τους όταν οι ασύρματοι ελεγκτές 
τοποθετούνται στο εσωτερικό των φωτιστικών σωμάτων, τότε θα πρέπει εντός της 
λίστας εξαρτημάτων ENEC να περιέχεται ο ασύρματος ελεγκτής που χρησιμοποιείται.  
 

13 Βάρος  ≤19 kg 

14 Συντελεστής Ισχύος  Μεγαλύτερος ή ίσος του 0,90 σε πλήρες φορτίο  

15 Σύστημα Ποιότητας 
Κατασκευαστή 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 &ISO 14001:2015 του εργοστασίου κατασκευής 

16 Δήλωση 
Συμμόρφωσης κατά 
CE 

Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει συμμόρφωση με:  

LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EU, ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3, 
ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 62471 ή IEC/TR 62778 

17 Πιστοποιητικό 
ασφάλειας  

Πιστοποιητικό ENEC για το προσφερόμενο προϊόν. 

Σημειώνεται πως μπορούν να προσφερθούν διαμορφώσεις φωτιστικών με 
διαφορετικά ρεύματα οδήγησης από αυτά που φαίνονται στο ENEC και συγκεκριμένα 
ίσα ή μικρότερα. Το πλήθος των LED, ωστόσο δε μπορεί να είναι διαφορετικό από 
αυτά που επιτρέπει το ENEC. 

18 Εγγύηση 
Κατασκευαστή  

Εργοστασιακή εγγύηση 5 έτη. 

Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή σχετικά με την εργοστασιακή 
εγγύηση 

19 Φωτομετρικά αρχεία 
τύπου LDT 

Προσκόμιση όλων των φωτομετρικών αρχείων τύπου LDT που έχουν χρησιμοποιηθεί 
για τη διεξαγωγή των μελετών. Τα αρχεία αυτά πρέπει να έχουν παραχθεί από 
διαπιστευμένο κατά ISO 17025 φωτομετρικό εργαστήριο το οποίο στους σκοπούς 
διαπίστευσης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το LM79-08 ή ΕΝ 13032 ή άλλο ευρωπαϊκό 
πρότυπο μέτρησης πηγών LED και φωτεινής έντασης.   

H διαπίστευση του εργαστηρίου πρέπει να εκδίδεται από φορέα διαπίστευσης μέλος 
του ΕΑ-MLA. Το πιστοποιητικό διαπίστευσης του φωτομετρικού εργαστηρίου θα 
πρέπει να προσκομιστεί. 

20 Φωτοτεχνικές 
Μελέτες 

Προσκόμιση φωτοτεχνικών μελετών. Οι μελέτες πρέπει να είναι σε μορφή PDF και 
εκτός της εκτύπωσης πρέπει να προσκομιστεί και το πηγαίο αρχείο DialuxEvo ή Relux 
με το οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη.  

21 Τεχνικά Φυλλάδια Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας φωτιστικού 

Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή 
ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές  

Δήλωση εκπροσώπου κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι 
εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα 
τεχνικά φυλλάδια.  

22 Έγγραφο 
Φωτομετρικών 
Μεγεθών 

Έγγραφο του κατασκευαστή των φωτιστικών στο οποίο αναγράφονται τα βασικά 
φωτομετρικά μεγέθη των φωτιστικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται στις 
φωτοτεχνικές μελέτες, δηλαδή, η συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού 
σώματος, η απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ) και ο 
δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI), καμπύλες φωτεινής έντασης (πολικό διάγραμμα). 
Τα φωτιστικά οδοφωτισμού θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία  U0 κατά 
(BUGRatings)  IESNATM15-11 ή ULOR=0% 
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Επιπρόσθετα τα φωτιστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις φωτοτεχνίας και ενεργειακής 

αποδοτικότητας. Θα εγκατασταθούν ιστοί ύψους 10 μέτρων με offset(απόσταση ιστού από ιστό) 

36 μέτρων. Τα φωτιστικά σώματα θα εγκατασταθούν απευθείας στους ιστούς (χωρίς βραχίονα). 

Η φωτιστική κατηγορία της οδού (ΕΝ 13201) ορίζεται ως εξής: P1-C2-P1 (πεζοδρόμιο-

οδόστρωμα-πεζοδρόμιο). Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού φαίνονται στην εικόνα που 

ακολουθεί. Ο Ανάδοχος υποχρεούται (σύμφωνα με τον προηγούμενο Πίνακα) να προσ κομίσει 

φωτοτεχνική μελέτη. Η μελέτη πρέπει να είναι σε μορφή PDF και εκτός της εκτύπωσης πρέπει 

να προσκομιστεί και το πηγαίο αρχείο DialuxEvo ή Relux με το οποίο πραγματοποιήθηκε η 

μελέτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Εικόνα 11  Γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού Σπύρου για την σύνταξη φωτοτεχνικής 
μελέτης 
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Εικόνα 12 Τομή & κάτοψη των χυτοσιδηρών καλυμμάτων, κλάσεων Β125 ή C250, με δυνατότητα επιλογής τελικής 
επιφάνειας (επιγεμιζόμενα)  

13. ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΚΛΑΣΗΣ 

B125 & C250,  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 500Χ500MM. 

 Τα χυτοσιδηρά καλύμματα με δυνατότητα επιλογής τελικής επιφάνειας (επιγεμιζόμενα) 

κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (σφαιροειδή γραφίτη) και παράγονται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του σχετικού προτύπου ΕΝ124 και υπό σύστημα  διασφάλισης ποιότητας 

ISO9001:2015. 

 Οι επιθυμητές διαστάσεις των επιγεμιζόμενων χυτοσιδηρών καλυμμάτων αναλύονται 

στον πίνακα και αποτυπώνονται στο σχέδιο που ακολουθεί:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή 

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΒΑΡΟΣ 

(KG) ±3  

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

(ΒΧΒ)  

ΚΑΘ. 

ΑΝΟΙΓΜΑ  

(Α)  

ΥΨΟΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

(H) 

ΥΨΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

(h) 

Χυτοσιδηρό επιγεμιζόμενο 

κάλυμμα, Κλάσης C250 

 

500Χ500 

 

405x405 

 

90 

 

70 

 

37 

Χυτοσιδηρό επιγεμιζόμενο 

κάλυμμα, Κλάσης B125 

 

500Χ500 

 

400x400 

 

90 

 

70 

 

30 
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14. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 13 ΑΤΟΜΩΝ/ 1000 ΚΙΛΩΝ ΔΥΟ ΣΤΑΣΕΩΝ, MΗΧΑΝΙΚΟΣ  MRL ΤΥΠΟΥ 

L.  

Ο ανελκυστήρας θα υποστηρίζει υποχρεωτικά τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά, πρότυπα 

και απαιτήσεις: 

Τύπος ανελκυστήρα : Mηχανικός MRL τύπου L  
Αριθμός ατόμων : 13 
Ωφέλιμο φορτίο : 1000Kg 

Ελάχιστο βάθος θαλάμου : 1,4m 
Ελάχιστο άνοιγμα θυρών : 0,90m 

Πρότυπο χρήσης από ΑΜΕΑ : ΕΝ 81.70 
Πρότυπο ανελκυστήρα : ΕΝ 81.20 ή EN 81.21 (ανάλογα με τις απολήξεις του 

φρεατίου) 
Θύρες : Αντιβανδαλικές γυάλινες με ίνοξ πλαίσιο σε συμφωνία με 

την  ΕΝ 81.71 
Θάλαμος : Οι πλαϊνές πλευρές κατασκευασμένες από γυαλί 

(εξασφαλίζουν πανοραμική θέα) και η πίσω πλευρά  ίνοξ, (οι 
αντοχές των υλικών ορίζονται στα πρότυπα). Η μορφή του 
θαλάμου, θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας. 

Πίνακας ανελκυστήρα : Θα εγκατασταθεί στον επάνω όροφο σε ίνοξ κουτί.  
 

Εικόνα 13 Κάτοψη ανελκυστήρα 
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` 

 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

ΠΙΛΛΑΡ Α, Β ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ  
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΡΟΥ ΜΠΑΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ .14 

ΠΙΛΛΑΡ Α, Β ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ  
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΡΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ .3 

ΠΙΛΛΑΡ Α, Β ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ  
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΡΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ .2 

ΠΙΛΛΑΡ Α, Β ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΡΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ .4 

ΠΙΛΛΑΡ Α, Β ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΡΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ .5 

ΠΙΛΛΑΡ Α, Β ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΡΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ .13 

ΠΙΛΛΑΡ Α, Β ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΡΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ .1 

ΠΙΛΛΑΡ Α, Β ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΡΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ .6 

ΠΙΛΛΑΡ Α, Β ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΡΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ .7 

ΠΙΛΛΑΡ Α, Β ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΡΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ .8 

ΠΙΛΛΑΡ Α, Β ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Μάρτιος 2021 

 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΚΡΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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