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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ι.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
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 ∆ηµοπράτησης που ορίζονται 
στη ∆ιακήρυξη. 

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 ∆ηµοπράτησης. 

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 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.  

1.2 Οι δαπάνες προµηθείας 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 σταλίες 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. 

1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., 
σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 
κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές 
Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων 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. 
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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. 

1.5 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 ∆ηµόσιο 

(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. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα 
µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

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.  

1.8 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.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού 
και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του 
έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, 
η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε 
αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες 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. 

1.10 Οι δαπάνες προµηθείας 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  

1.11 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),  
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(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx 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.). 

1.12 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. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών 
αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες 
σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής 
µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων 
και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης 
του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας 
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

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. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαµβάνονται στη µελέτη. 

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.  

1.17 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. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 
εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο 
των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι 
δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των 
χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 
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1.20 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. 

1.21 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. 

1.22 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. 

1.23 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. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων 
κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.25 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. 

1.26 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. 

1.27 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. 
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(4) Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης 
και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης. 

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση του 
έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύµφωνα 
µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης (π.χ. 
γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του 
έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις, 
εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας 
και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆ιάθεσης 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 
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είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους 
σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεµα, PVC κ.λπ. 

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

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

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

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

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

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN 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:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

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

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. 

 
 

ΙΙ.  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1. Ως προς τον τρόπο κατασκευής και επιµέτρησης των  εργασιών,  θα ισχύσουν τα οριζόµενα από 
τους συµβατικούς όρους των τευχών δηµοπράτησης του έργου, τους όρους του παρόντος Τιµολογίου και 
συµπληρωµατικά τα οριζόµενα στις ισχύουσες αναλύσεις τιµών και τα ισχύοντα περιγραφικά τιµολόγια. 
2. Προτεραιότητα στην εκτέλεση των παρακάτω εργασιών θα έχουν οι εργασίες αποκατάστασης 
βλαβών και ζηµιών των εγκαταστάσεων σηµατοδότησης των κόµβων και οδοφωτισµού  . Οι ανωτέρω 
εργασίες θα εκτελούνται άµεσα και εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στο άρθρο 6 της ΕΣΥ, για τη 
σωστή και ασφαλή λειτουργία των εγκ/σεων, δεδοµένου ότι ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη, ποινική  και 
αστική , έναντι των χρηστών, σε περίπτωση ατυχήµατος από τη µη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
Οι υπόλοιπες εργασίες του παρόντος Τιµολογίου θα εκτελούνται σύµφωνα µε το πρόγραµµα κατασκευής του 
έργου ή  κατόπιν εντολής της ∆/νουσας Υπηρεσίας. 
3. Στο παρόν Τιµολόγιο περιλήφθηκαν τιµές εργασιών που για την υλοποίησή τους απαιτείται η χρήση 
µηχανικού εξοπλισµού, γερανός, καδοφόρο όχηµα κλπ.. Για την εκτέλεση των εργασιών της ανωτέρω 2 
παραγρ. και για όποιες απαιτείται, ο Ανάδοχος θα διαθέτει γερανό ή καδοφόρο όχηµα καθόλο  το  24ωρο , 
για άµεση επέµβαση και άρση επικίνδυνων καταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή η σχετική δαπάνη θα 
καταβάλλεται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου που αναφέρουν “µε τη δαπάνη χρήσης 
γερανού ή καδοφόρου οχήµατος”.  
Για εργασίες που µπορούν να προγραµµατισθούν ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αντικειµενικοί λόγοι δεν 
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επιτρέπουν τη χρήση του εξοπλισµού του Αναδόχου, µετά από εντολής της υπηρεσίας, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µηχανήµατα επιχειρήσεων γερανών ή της υπηρεσίας και στον ανάδοχο θα καταβληθεί 
µειωµένη δαπάνη σύµφωνα µε τα αντίστοιχα τιµολόγια που δεν περιλαµβάνουν χρήση γερανού..    
4. Στην αρµοδιότητα συντήρησης των εγκαταστάσεων σηµατοδότησης και οδοφωτισµού των κόµβων 
της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε Καβάλας, περιλαµβάνονται τα Εθνικά και Επαρχιακά Οδικά ∆ίκτυα του Ν. Καβάλας και 
της Ν. Θάσου.  
 
 
I. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΟΜΑ∆Α Α: Αποκαταστάσεις ζηµιών – Επεκτάσεις – Βελτιώσεις εγκ/σεων οδοφωτισµού και 
σηµατοδοτών.  
 
 
(Α.Τ.: 1) 62.10.01.01 Αφαίρεση και µεταφορά χαλύβδινου ιστού φωτισµού ύψους µέχρι 14,00 m  
   (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101) 
Εργασία αφαίρεσης εγκατεστηµένων χαλυβδίνων ιστών φωτισµού ύψους µέχρι 14,00µ., µε ή χωρίς 
βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
• η προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών 
• η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού 

(πλακοστρώσεις, σκυροδέµατα, τσιµεντοκονιάµατα κλπ.) 
• η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.  
• η αφαίρεση ιστού από τη βάση του µε τον εξοπλισµό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των βραχιόνων, 

των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 
• η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η 

επιµελής µόνωσή τους. 
• η φόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόµενο χώρο. 
• η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της µορφή.  
• η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην 

προβλεπόµενη θέση επανατοποθέτησης. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  
ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Εβδοµήντα   
  Αριθµητικώς: 70,00      

 
(Α.Τ.: 2) 62.10.02.01  Αφαίρεση και αποµάκρυνση τσιµεντοιστού ύψους µέχρι 12,00 m  

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 100) 
Εργασία αφαίρεσης εγκατεστηµένων τσιµεντοιστών φωτισµού, από οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα, 
µε ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
• η προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών 
• η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.  
• η κοπή του ιστού κοντά στη βάση του, η κατάκλισή του και η αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, 

των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 
• η αποξήλωση του παραµένοντος τµήµατος του ιστού σε στάθµη -5cm από την επιφάνεια του 

πεζοδροµίου, και η πλήρωση της οπής µε τσιµεντοκονία, µέχρι την στάθµη του υπάρχοντος 
πεζοδροµίου. 

• η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η 
επιµελής µόνωσή τους. 

• Φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην 
προβλεπόµενη θέση επανατοποθέτησης. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  
ΕΥΡΩ         Ολογράφως: Εβδοµήντα πέντε  
                   Αριθµητικώς: 75,00 

 
(Α.Τ.: 3) 62.10.03.01  Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστηµένου ιστού 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 
Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικών σωµάτων (Φ/Σ) οποιοδήποτε τύπου, η οποία 
περιλαµβάνει: 
• Την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ και την επιµελή µόνωση τους ή την επανασύνδεσή τους για 

να µην διακοπεί η λειτουργία των προηγουµένων και επόµενων Φ/Σ.  
• Την αφαίρεση του Φ/Σ µε όλο τον εξοπλισµό του (λυχνία, στάρτερ, µπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.) 
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• Την µεταφορά και παράδοση του στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόµενη θέση 
επανατοποθέτησης. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισµού και των µέσων που 
απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  
ΕΥΡΩ         Ολογράφως: Είκοσι επτά και πενήντα   
      Αριθµητικά: 27,50 

 
 

62.10.04  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ  
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωµάτων οποιουδήποτε τύπου και 
διαστάσεων από ιστό φωτισµού, οποία περιλαµβάνει: 
• Την αποσύνδεση των καλωδίων από τα φωτιστικά σώµατα (Φ/Σ) και την επιµελή µόνωση τους ή την 

επανασύνδεσή τους για να µην διακοπεί η λειτουργία των προηγουµένων και επόµενων Φ/Σ.  
• Την αφαίρεση βραχίονα από τον ιστό και, εάν προβλέπεται, την αποσυναρµολόγηση των Φ/Σ µε όλο 

τον εξοπλισµό τους (λυχνία, στάρτερ, µπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.) 
• Την µεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόµενη θέση 

επανατοποθέτησης. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) ως άνω : 
 
(Α.Τ.: 4) 62.10.04.01  Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετηµένο ιστό µε ή χωρίς τα φωτιστικά 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι  
 Αριθµητικά: 20,00 

 
(Α.Τ.: 5) 62.10.04.02  Αφαίρεση βραχίονα από ιστό που βρίσκεται στο έδαφος µε ή χωρίς τα φωτιστικά 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα 
 Αριθµητικά: 10,00 

 
(Α.Τ.: 6) 62.10.10.02  Καθαρισµός Φ/Σ εγκατεστηµένου σε ύψος άνω των 8,0 m από το δάπεδο εργασίας 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 103) 
Εργασία καθαρισµού φωτιστικού σώµατος (Φ/Σ) ατµών Νατρίου οποιουδήποτε τύπου, εγκατεστηµένου σε 
ιστό, τοιχίο, κ.λ.π., σε ύψος άνω των 8,0 m από το δάπεδο εργασίας η οποία που περιλαµβάνει:  
• Tην διακοπή της ηλεκτρικής παροχής από το ακροκιβώτιο και το πίλλαρ διανοµής  
• Tην προσέγγιση του Φ/Σ µε γερανό, ικρίωµα η άλλο ασφαλές µέσο  
• Tον στεγνό καθαρισµό του κελύφους (µέσα-έξω), της λυχνιολαβής και των λοιπών εξαρτηµάτων µε 

πινέλο 
• Tην αφαίρεση του διαφανούς κώδωνα του λαµπτήρα και των ανταυγαστήρων και τον  επιµελή 

καθαρισµό τους µε απορρυπαντικά ή λοιπά χηµικά, συµβατά µε τα υλικά κατασκευής των εξαρτηµάτων 
του Φ/Σ (που δεν αλλοιώνουν τις φυσικές και χηµικές ιδιότητές τους) και το στέγνωµά τους µε µαλακό 
ύφασµα, επί του ιστού ή στο συνεργείο του Αναδόχου 

• Tην επανασυναρµολόγηση του Φ/Σ και την επανασύνδεση της ηλεκτρικής παροχής  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ         Ολογράφως: Είκοσι πέντε  

              Αριθµητικά: 25,00 
 
 

62.10.15  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΑΦΗΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7791) 

Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισµού οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων επί τόπου του έργου. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

εργασιών 
• Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των απαιτουµένων υλικών καθαρισµού και βαφής.  
• H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής 
• Η αφαίρεση επικολληµένων αφισών και η απόξεση των παλαιών χρωµάτων µε συρµατόβουρτσα, τροχό 

ή φλόγιστρο ή µεταλλοβολή 
• Η αποκατάσταση φθορών του υφισταµένου γαλβανίσµατος µε υλικό ψυχρού γαλβανίσµατος  
• Η εφαρµογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer) 
• Η εφαρµογή τελικής βαφής µε χρώµα εποξειδικής βάσεως, υψηλής αντοχής σε UV ακτινοβολία, µε 

συνολικό πάχος ξηρού υµένα τουλάχιστον 120 µm 
• H  επαναφορά σε περίπτωση κατάκλισης και η ηλεκτρική επανασύνδεση του ιστού  
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Τιµή ανά ιστό (τεµ) 
(Α.Τ.: 7) 62.10.15.01  Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους µέχρι 12 m, στην θέση που βρίσκεται 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα πέντε  
 Αριθµητικά: 95,00 
 

(Α.Τ.: 8) 62.10.15.02  Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους από 14 m µέχρι 20 m, στην θέση που βρίσκεται 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι  
 Αριθµητικά: 120,00 
 

(Α.Τ.: 9) 62.10.15.11  Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους µέχρι 12 m, µε κατάκλιση και επαναφορά 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα πέντε   
 Αριθµητικά: 115,00 

 
(Α.Τ.: 10) 62.10.16.01 Πλήρης ανακαίνιση του γαλβανισµένος και της βαφής ιστού, ύψους µέχρι 12µ. µε  
                                       αφαίρεση, µεταφορά του σε συνεργείο και επανατοποθέτηση 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7791) 
Ανακαίνιση γαλβανίσµατος και βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισµού ύψους µέχρι 12 m οποιουδήποτε τύπου 
και διαστάσεων, µε αφαίρεση του ιστού, µεταφορά του σε συνεργείο και επανατοποθέτηση. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

εργασιών και τα πάσης φύσεως υλικά 
• H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και η αφαίρεση του ιστού από την βάση του 
• Η µεταφορά του στο συνεργείο (γαλβανιστήριο, βαφείο) 
• Η µεταλλοβολή του ιστού σε βαθµό SA 2½ κατά ΕΝ ISO 8501-1 
• Το θερµό γαλβάνισµα του ιστού σε ελάχιστο πάχος 80 µm 
• Η εφαρµογή ηλεκτροστατικής βαφής µε χρώµα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, 

TGIC free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υµένα 60 µm, στην απόχρωση που θα 
καθορισθεί από τον κύριο του έργου. 

• Η επαναφορά του ετοίµου ιστού επί τόπου του έργου, η επανατοποθέτησή του και η αποκατάσταση των 
ηλεκτρικών συνδέσεων. 

Τιµή ανά ιστό (τεµ) 
ΕΥΡΩ         Ολογράφως: Εκατόν ενενήντα   

              Αριθµητικά: 190,00 
 

62.10.17 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΑΦΗΣ Ή ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ  
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7791) 

Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσµατος βραχίονα φωτιστικού σώµατος επί ιστού, οποιασδήποτε µορφής και 
διαστάσεων, είτε επί τόπου του έργου ή µε µεταφορά σε συνεργείο. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

εργασιών και τα πάσης φύσεως υλικά 
• H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και η αφαίρεση του βραχίονα από τον ιστό 
• Η απόξεση των παλαιών χρωµάτων µε συρµατόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή µεταλλοβολή 
• Η εφαρµογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer) και διπλής στρώσης βαφής 

εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υµένα 120 µm, ή διπλής στρώσης υλικού ψυχρού γαλβανίσµατος 
• Εναλλακτικά, η µεταφορά σε συνεργείο, η µεταλλοβολή σε βαθµό SA 2½ κατά ΕΝ ISO 8501-1 και το 

θερµό γαλβάνισµα του βραχίονα σε ελάχιστο πάχος 80 µm 
• Η συναρµολόγηση του φωτιστικού σώµατος, η επανατοποθέτηση του βραχίονα στον ιστό και η 

αποκατάσταση των ηλεκτρικών συνδέσεων. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 
(Α.Τ.: 11) 62.10.17.01  Για µονό βραχίονα  
                              ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα έξι και πενήντα   
                                         Αριθµητικά: 16,50 

 
(Α.Τ.: 12) 62.10.17.02  Για διπλό βραχίονα  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα εννέα  
 Αριθµητικά: 19,00 

 
(Α.Τ.: 13) 62.10.17.03 Για τριπλό βραχίονα  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ένα 
 Αριθµητικά: 21,00 
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(Α.Τ.: 14) 62.10.18  Αποκατάσταση στρέβλωσης κοχλία σε βάση σιδηροϊστού 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101) 

Αποκατάσταση κοχλία της βάσης έδρασης χαλύβδινου ιστού φωτισµού που έχει υποστεί  στρέβλωση από 
πρόσκρουση ή άλλη αιτία, µε θέρµανση µε φλόγα προπανίου, ευθυγράµµιση, αποκατάσταση του 
σπειρώµατος µε φιλιέρα και τοποθέτηση νέου διπλού περικοχλίου (περιλαµβάνεται η προµήθεια). 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένδεκα και πενήντα   

 Αριθµητικά: 11,50 
 
 

62.10.20 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ   
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωµάτων (Φ/Σ) νατρίου. 
Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων οργάνων των φωτιστικών σωµάτων µε χρήση 
οργάνων, η αφαίρεση όσων παρουσιάζουν προβλήµατα και η αντικατάστασή τους µε νέα, για την 
αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Φ/Σ. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) οργάνου που αντικαθίσταται µετά τον έλεγχο. 
(Α.Τ.: 15) 62.10.20.01  Πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα  
 Αριθµητικά: 10,00 

 
(Α.Τ.: 16) 62.10.20.03  Στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα 
 Αριθµητικά: 30,00 

 
(Α.Τ.: 17) 62.10.20.04  Εκκινητής (STARTER) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα   
 Αριθµητικά: 4,50 

 
(Α.Τ.: 18) 62.10.20.05  Εναυστήρας χωρίς εκκινητή (STARTER) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε  
 Αριθµητικά:25,00  

 
(Α.Τ.: 19) 62.10.20.06  Λυχνιολαβή 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και σαράντα   
 Αριθµητικά: 3,40 

 
62.10.21 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ ΘΥΡΙ∆ΑΣ ΙΣΤΩΝ  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101) 
Προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση καλύµατος θυρίδας ιστού από γαλβανισµένη λαµαρίνα, 
καταλλήλων διαστάσεων ώστε να εφαρµόζει στο άνοιγµα της θυρίδας, περιλαµβανοµένου του συστήµατος 
στερέωσης και ασφάλισής του.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): 
(Α.Τ.: 20) 62.10.21.01  Κάλυµµα κυλινδρικής µορφής 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα και είκοσι  
 Αριθµητικά: 9,20 

 
(Α.Τ.: 21) 62.10.21.02  Κάλυµµα άλλης µορφής (εκτός της κυλινδρικής) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένδεκα  και πενήντα   
 Αριθµητικά: 11,50 

 
62.10.22 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 104) 
Αποξήλωση κατεστραµµένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού και προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση 
νέου, µε όλα τα παρελκόµενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές εισόδου και εξόδου καλωδίων, 
στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως των αγωγών γειώσεως ιστού κλπ.) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου ακροκιβωτίου ιστού 
 
(Α.Τ.: 22) 62.10.22.01  Για ένα φωτιστικό σώµα 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά και πενήντα   
 Αριθµητικά: 27,50 
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(Α.Τ.: 23) 62.10.22.02  Για δύο φωτιστικά σώµατα 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα  
 Αριθµητικά: 34,00 

 
 

62.10.26 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 103) 

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση λαµπτήρα ατµών νατρίου υψηλής πίεσης. 
Στην τιµή µονάδα περιλαµβάνονται: 
• Η προµήθεια του λαµπτήρα 
• Η χρήση καδοφόρου µηχανήµατος  
• Η εκτέλεση δοκιµών για την διαπίστωση της οµαλής λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος 

Τιµή ανά λαµπτήρα (τεµ) 
(Α.Τ.: 24) 62.10.26.03  Ισχύος 250 W  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα και πενήντα     
 Αριθµητικά: 30,50 

 
(Α.Τ.: 25) 62.10.26.04  Ισχύος 400 W  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα έξι και πενήντα   
 Αριθµητικά: 36,50 

 
 
62.10.35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Προµήθεια, προσκόµιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτηµάτων ακροκιβωτίων ιστών και πίλλαρς 
φωτισµού.  Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων ακροκιβωτίων και πίλλαρς µε χρήση 
οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτηµάτων που παρουσιάζουν προβλήµατα και η αντικατάστασή τους µε νέα, 
για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους. 
Τιµή ανά επι µέρους εξάρτηµα που αντικαθίσταται, ως εξής: 
(Α.Τ.: 26) 62.10.35.01 Αντικατάσταση φυσιγγίων ασφαλειών σε πίλλαρ φωτισµού  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 54) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα 
 Αριθµητικά: 4,00 

 
(Α.Τ.: 27) 62.10.35.02 Αντικατάσταση ασφαλείας ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε 
 Αριθµητικά: 5,00 

 
(Α.Τ.: 28) 62.10.35.03 Αντικατάσταση ραγοδιακοπτών φορτίου  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε 
          Αριθµητικά:25,00  

 
(Α.Τ.: 29) 62.10.35.04 Αντικατάσταση µικροαυτοµάτων ράγας (αυτοµάτων ασφαλειών) 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι 
 Αριθµητικά: 20,00 

 
(Α.Τ.: 30) 62.10.35.05 Αντικατάσταση ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-55) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα  
 Αριθµητικά: 4,00 

 
(Α.Τ.: 31) 62.10.35.06 Αντικατάσταση στυπιοθλίπτη 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 104) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο και σαράντα  
 Αριθµητικά: 2,40 

 
(Α.Τ.: 32) 62.10.35.07 Αντικατάσταση ράγας ηλεκτρικού πίνακα 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα 
 Αριθµητικά: 10,00 
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(Α.Τ.: 33) 62.10.35.08 Αντικατάσταση ηλεκτρονόµων φορτίου 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα 
 Αριθµητικά: 50,00 

 
(Α.Τ.: 34) 62.10.35.09 Αντικατάσταση φωτοκυττάρου 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα  
 Αριθµητικά: 40,00 
 

(Α.Τ.: 35) 62.10.36   Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς)   
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7791) 

Ανακαίνιση της βαφής υπαίθριου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισµού (πίλλαρ), οποιουδήποτε είδους και 
διαστάσεων. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η προετοιµασία της επιφάνειας για βαφή, δηλαδή την αφαίρεση επικολληµένων αφισσών, την απόξεση 

- αφαίρεση των παλαιών χρωµάτων και καθαρισµό όλων των επιφανειών µε κατάλληλα µέσα µέχρι 
βαθµού SA 2½ κατά ISO 8501-1 και στοκάρισµα όπου απαιτείται. 

• Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραµόρφωσης από κτύπηµα κλπ του κυρίως σώµατος του πίλλαρ 
και της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή µεντεσέδων, επισκευή µηχανισµού 
µανδάλωσης, κλπ). 

• Η εφαρµογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer) και διπλής στρώσης βαφής 
εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υµένα 120 µm  

Τιµή ανά πίλλαρ (τεµ)  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα 

 Αριθµητικά: 110,00 
 
(Α.Τ.: 36) 60.10.37 Επισκευή του κυρίως σώµατος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση της θύρας  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 
Επισκευή του κυρίως σώµατος και της θύρας υπαιθρίου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισµού (πίλλαρ), 
οποιουδήποτε είδους και διαστάσεων. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η αφαίρεση επικολληµένων αφισσών και ο καθαρισµός όλων των επιφανειών   
• Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραµόρφωσης από κτύπηµα κλπ του κυρίως σώµατος του πίλλαρ 
• Η επισκευή της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή µεντεσέδων, επισκευή µηχανισµού 

µανδάλωσης, κλπ.), ή εναλλακτικά, η αντικατάστασή της µε νέα. 
• Την προµήθεια, µεταφορά, αποξήλωση της παλιάς και εγκατάσταση νέας θύρας 

Τιµή ανά πίλλαρ (τεµ)  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα   

 Αριθµητικά: 60,00 
 

62.10.40 ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV-U,R (NYM), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 300/500V ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ PVC   
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46) 

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) καλωδίων 
ονοµαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (µονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), µε 
χάλκινους αγωγούς µε µόνωση και µανδύα από PVC, περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης 
και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες 
κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου   
(Α.Τ.:37) 62.10.40.01  διατοµής 3 x 1,5 mm²  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο και τριάντα 
 Αριθµητικά: 2,30  

 
(Α.Τ.: 38) 62.10.40.02  διατοµής 3 x 2,5 mm²  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και δέκα  
 Αριθµητικά: 4,10 

 
(Α.Τ.: 39) 62.10.40.03  διατοµής 4 x 1,5 mm²  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο και ογδόντα 
 Αριθµητικά: 2,80 
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62.10.41 ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ 
ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ PVC 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 102) 

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   
(Α.Τ.: 40) 62.10.41.01  διατοµής 3 x 1,5 mm²  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο και ενενήντα 
 Αριθµητικά: 2,90 

 
(Α.Τ.: 41) 62.10.41.02  διατοµής 3 x 2,5 mm²  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και εξήντα 
 Αριθµητικά: 4,60 
 

(Α.Τ.: 42)  62.10.41.03  διατοµής 4 x 1,5 mm²  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και πενήντα 
 Αριθµητικά: 3,50 
 

(Α.Τ.: 43) 62.10.41.04  διατοµής 4 x 10 mm²  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ώδεκα και πενήντα 
 Αριθµητικά: 12,50 

 
62.10.48 ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 
Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 
περιλαµβανοµένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, 
πέδιλα, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και 
ελέγχων. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) γυµνού χάλκινου αγωγού  
(Α.Τ.: 44) 62.10.48.01  διατοµής 6 mm²  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και δέκα 
 Αριθµητικά: 3,10 

 
(Α.Τ.: 45) 62.10.48.02  διατοµής 10 mm²  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και σαράντα 
 Αριθµητικά: 3,40 

 
(Α.Τ.: 46) 62.10.48.03  διατοµής 25 mm²  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και εβδοµήντα 
 Αριθµητικά: 5,70 

 
(Α.Τ.: 47) 62.20.10       Αντικατάσταση εξωτερικού περιβλήµατος  (χιτωνίου) ερµαρίου µικτονόµησης τύπου ΙΑ 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 
Αντικατάσταση του εξωτερικού περιβλήµατος (χιτωνίου) ερµαρίου µικτονόµησης τύπου ΙΑ οποιασδήποτε 
χρήσεως που καταστράφηκε από πρόσκρουση ή άλλη αιτία. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και προσκόµιση 
επί τόπου του νέου περιβλήµατος, η αφαίρεση του υπάρχοντος και η εγκατάσταση του νέου, καθώς και οι 
απαιτούµενες για τον σκοπό αυτό αποσυνδέσεις και  επανασυνδέσεις των οργάνων των κιβωτίου. 
Περιλαµβάνεται επίσης η περισυλλογή και αποµάκρυνση του αποξηλωθέντος παλαιού περιβλήµατος.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια 

Αριθµητικά: 300,00   
 
(Α.Τ.: 48) 62.20.20 Αποκατάσταση στρέβλωσης απλού ιστού σηµατοδότησης 

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2122) 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η αποσύνθεση του πεζοδροµίου και της βάσης πάκτωσης του ιστού µε χρήση πιστολέτου πεπιεσµένου 

αέρα ή άλλων κρουστικών εργαλείων. 
• Η ευθυγράµµιση (ίσιωµα) του ιστού µε χρήση φορητής καλίµπρας 
• Η κατακορύφωσή του στο ότυγµα και η πάκτωσή του µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 
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• Η αποκατάσταση της επιφανείας γύρω από τον ιστό στην προτέρα της κατάσταση (αποκατάσταση 
πλακόστρωσης, στρώσης από σκυρόδεµα κλπ) 

• Η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων καθώς και η ενσωµάτωση των υλικών που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα 

Αριθµητικά: 50,00   
 
(Α.Τ.: 49) 62.20.30  Προµήθεια και τοποθέτηση µούφας καλωδίου τύπου E ή J1VV-R ή U 21x1,5 mm2 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-102) 
Προµήθεια και εγκατάσταση µούφας καλωδίου E ή J1VV-R ή U (ΝΥΥ) 21x1,5 από θερµο-συστελόµενο υλικό 
για τη σύνδεση υπογείων καλωδίων σηµατοδότησης. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η απασχόληση του προσωπικού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 
• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του ελαστικού µανδύα και των απαιτουµένων µικροϋλικών 

συνδέσεως (συνδετήρες για τα τηλεφωνικά καλώδια, ειδικά σωληνάκια χάλκινα για τα καλώδια υψηλής, 
ταινίες κλπ.) 

• Η ανάπτυξη και σύνδεση των καλωδίων µε τους συνδετήρες ή τα σωληνάκια 
• Η θέρµανση µε φλόγιστρο για τη θερµοσυστολή 
• Η δοκιµή καλής λειτουργίας. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα 

Αριθµητικά: 90,00   
 
(Α.Τ.: 50) 62.20.40 Προµήθεια και τοποθέτηση µούφας καλωδίων τηλεχειρισµού 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-102) 
Προµήθεια και εγκατάσταση µούφας από θερµοσυστελόµενο υλικό για την σύνδεση υπογείων καλωδίων 
τηλεχειρισµού. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η απασχόληση του προσωπικού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 
• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του ελαστικού µανδύα και των απαιτουµένων µικροϋλικών 

συνδέσεως (συνδετήρες για τα τηλεφωνικά καλώδια, ειδικά σωληνάκια χάλκινα για τα καλώδια υψηλής, 
ταινίες κλπ.) 

• Η ανάπτυξη και σύνδεση των καλωδίων µε τους συνδετήρες ή τα σωληνάκια 
• Η θέρµανση µε φλόγιστρο για τη θερµοσυστολή 
• Η δοκιµή καλής λειτουργίας. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδοµήντα  

Αριθµητικά:70,00    
 
(Α.Τ.: 51) 62.20.50 Προµήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση βάσης ρυθµιστή σηµατοδότησης 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η καθαίρεση της υπάρχουσας βάσης (στην περίπτωση αντικατάστασης) µε χρήση εργαλείων 

πεπιεσµένου αέρα 
• Η εκσκαφή ορύγµατος για την τοποθέτηση της νέας βάσης 
• Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου νέας µεταλλικής βάσης προβαµένης µε διπλή αντισκωριακή 

επίστρωση και τελική εποξειδική βαφή ή βαφή φούρνου χρώµατος γκρι. 
• Η εγκατάσταση της νέας βάσης στη θέση της παλαιάς 
• Η αποκατάσταση της περιβάλλουσας τη βάση επιφάνειας στην προτέρα της κατάσταση 
• Η συλλογή και αποκοµιδή των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις Αρχές. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα πέντε   

Αριθµητικά: 165,00   
 

60.10.01  ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένων χαλύβδινων ιστών οδοφωτισµού, 
κατασκευασµένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς 
φωτισµού’’ και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί 
οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". 

Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:  
• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
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• 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.  
• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, µε 

χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, µετά το 
αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

• Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού, ανάλογα µε το ύψος του, ως εξής:  

(Α.Τ.: 52) 60.10.01.01  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 6,00 m  
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια 
 Αριθµητικά: 1.000,00 

 
(Α.Τ.: 53) 60.10.01.02  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 9,00 m 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια διακόσια 
 Αριθµητικά: 1.200,00 
 

(Α.Τ.: 54) 60.10.01.03  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 10,00 m  
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια διακόσια πενήντα 
 Αριθµητικά:1.250,00  
 

(Α.Τ.: 55) 60.10.01.04  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 12,00 m 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια τετρακόσια 
 Αριθµητικά: 1.400,00 

 
(Α.Τ.: 56) 60.10.01.05  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 15,00 m  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια εξακόσια 
 Αριθµητικά: 1.600,00 

 
60.10.03  ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΕΦΥΡΩΝ 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένων χαλυβδίνων ιστών ηλεκτροφωτισµού 
γεφυρών, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 ‘’Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα’’. 

Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:  
• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων, ενσωµατωµένες στο φορέα της γέφυρας ή εξωτερικά αυτού µε 

κατάλληλη στήριξη, µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό, από HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήµατα 
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255, 
συµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. 

• Η τυχόν απαιτούµενη προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων. 
• 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. 
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• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού, του κλωβού αγκύρωσης από 
γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και των εξαρτηµάτων πλευρικής στερέωσης του ιστού σύµφωνα µε 
τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), όταν προβλέπεται από την µελέτη (ο κλωβός αγκύρωσης 
τοποθετείται κατά την εκτέλεση των εργασιών σκυροδέτησης της ανωδοµής της γέφυρας)  

• Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής της.  
• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, µε 

χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύρωσης 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.  
Τιµή ανά εγκατεστηµένο ιστό ηλεκτροφωτισµού γεφυρών, ανάλογα µε το ύψος του, ως εξής:  

 
(Α.Τ.: 57) 60.10.03.01  Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών ύψους 6,00 m  

(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-101) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια πενήντα 
             Αριθµητικά:750,00  
 

(Α.Τ.: 58) 60.10.03.02  Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών ύψους 9,00 m  
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-101) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Οκτακόσια πενήντα 
              Αριθµητικά: 850,00 

 
(Α.Τ.: 59) 60.10.03.03  Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών ύψους 10,00 m 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια 
               Αριθµητικά: 900,00 

 
(Α.Τ.: 60) 60.10.03.04  Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών ύψους 12,00 m  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια 
              Αριθµητικά: 1.000,00 

 
60.10.20 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 

ΥΨΗΛΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ (NaΗP) τύπου semi cut-off 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού, µε λαµπτήρα Ατµών 
Νατρίου Υψηλής Πίεσης και βραχίονα εγκατάστασής του επί του ιστού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
οδοφωτισµού και την Εγκύκλιο 22/∆ΙΠΑ∆/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 εγκατάστασης που 

προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόµενα. 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα, µε τον λαµπτήρα και τον βραχίονά του, ανάλογα µε τον τύπο και 
την ισχύ του λαµπτήρα, ως εξής: 
(Α.Τ.: 61) 60.10.20.05   Ισχύος 150 W, χωρίς βραχίονα 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ιακόσια είκοσι 
          Αριθµητικώς: 220,00 
 

(Α.Τ.: 62) 60.10.20.06   Ισχύος 150 W, µε βραχίονα 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια 
          Αριθµητικώς:300,00 
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(Α.Τ.: 63) 60.10.20.07   Ισχύος 250 W, χωρίς βραχίονα 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ιακόσια σαράντα 
          Αριθµητικώς:240,00 
 

(Α.Τ.: 64) 60.10.20.08   Ισχύος 250 W, µε βραχίονα 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια είκοσι 
          Αριθµητικώς:320,00 
 

(Α.Τ.: 65) 60.10.20.09   Ισχύος 400 W, χωρίς βραχίονα 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ιακόσια εξήντα 
          Αριθµητικώς:260,00 
 

(Α.Τ.: 66) 60.10.20.10  Ισχύος 400 W, µε βραχίονα 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια σαράντα 
          Αριθµητικώς:340,00 
 

60.10.80  ΠΙΛΛΑΡ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Στεγανά µεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισµού (πίλλαρ), βαθµού προστασίας ΙΡ55 για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε την βάση έδρασης τους από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδοµή οδοφωτισµού’’. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 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), βαµµένου 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 πίλλαρς 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 πίλλαρ από οπλισµένο σκυρόδεµα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασµένη, ούτως ώστε το 

πίλλαρ να εδράζεται σε στάθµη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, µε κεντρική οπή διέλευσης των 
υπογείων καλωδίων.  

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
• η στεγανή διανοµή εντός του πίλλαρ µε τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωµάτων 

φωτισµού, αποτελούµενη αποτελούµενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασµένο από βαµµένη 
λαµαρίνα ή άκαυστο θερµοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο 
οποίος θα φέρει οπές µε τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του 
καλωδίου τηλεχειρισµού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

• τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόµατους 
µαγνητοθερµικούς διακόπτες και ηλεκτρονόµους ισχύος τηλεχειρισµού (ανά κύκλωµα φωτισµού), ρελέ 
µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη µείωσης 
νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
«καραβοχελώνα» και κλεµοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω µέρος του κιβωτίου). 

• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισµού και µέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο 
λειτουργίας 

Τιµή ανά τεµάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισµού, ανάλογα µε τον αριθµό των αναχωρήσεων, ως 
εξής. 

 
(Α.Τ.: 67) 60.10.80.01  Πίλλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων 

(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια 
          Αριθµητικά: 2.500,00 

 
(Α.Τ.: 68) 60.10.80.02  Πίλλαρ οδοφωτισµού οκτώ αναχωρήσεων 

(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα 
          Αριθµητικά: 2.750,00 
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60.10.85   ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, οπλισµένο µε 
δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια 
σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος 
• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου φρεατίου 
• η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  
• στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω ελαστικού 

παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 

• η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη  
Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 
 
(Α.Τ.: 69) 60.10.85.01   Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 

(Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα 
  Αριθµητικά: 60,00 

 
(Α.Τ.: 70) 60.10.85.02   Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm 

(Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό 
  Αριθµητικά: 100,00 

 
(Α.Τ.: 71) 60.10.85.03   Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 cm 

(Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εβδοµήντα 
  Αριθµητικά: 170,00 

 
60.20.10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
Εγκατάσταση ενός τοπικού ρυθµιστή κυκλοφορίας χωρητικότητας όπως αναφέρεται παρακάτω, 
οποιασδήποτε συνθέσεως (είτε µε προµήθεια του Aναδόχου, είτε χορηγουµένου από την Υπηρεσία), 
σύµφωνου µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν. Τεχνική Προδιαγραφή, µε δυνατότητα ένταξης σε Σύστηµα 
Κυκλοφοριακής ∆ιαχείρισης µε τον κατάλληλο πρόσθετο εξοπλισµό, η δαπάνη του οποίου δεν 
συµπεριλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Το εξωτερικό κιβώτιο εγκατάστασης του ρυθµιστή µετά της αντίστοιχης µεταλλικής βάσεως αυτού 
• η συναρµολόγηση του ρυθµιστή µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό σε δοµικές µονάδες (πλακέτες) και 

βοηθητικό εξοπλισµό, για την υλοποίηση της εγκεκριµένης µελέτης   
• Η εφαρµογή του κυκλοφοριακού προγράµµατος του κόµβου στον ρυθµιστή της εγκατάστασης  
• η σύνταξη των σχεδίων µικτονόµησης και o προγραµµατισµός του ρυθµιστή 
• η σύνδεση και ρύθµιση των ανιχνευτών, των κοµβίων πεζών και των ηχητικών διατάξεων, που 

προβλέπονται από την κυκλοφοριακή µελέτη, η σύνδεση των καλωδίων ισχύος και χαµηλής τάσης του 
εξωτερικού δικτύου που καταλήγουν σ’ αυτόν και η εκτέλεση δοκιµών λειτουργίας της σηµατοδότησης 
του κόµβου. 

Τιµή ανά εγκατεστηµένο ρυθµιστή σε πλήρη λειτουργία.  
 
(Α.Τ.: 72) 60.20.10.01 Εγκατάσταση ρυθµιστή «µεσαίας» χωρητικότητας έως δεκαέξι (16) οµάδων 
σηµατοδοτών χορηγούµενου από την Υπηρεσία  

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια πενήντα 
  Αριθµητικά: 750,00 

  
(Α.Τ.: 73) 60.20.10.02 Εγκατάσταση ρυθµιστή «µεγάλης» χωρητικότητας έως τριάντα δύο (32) οµάδων 
σηµατοδοτών χορηγούµενου από την Υπηρεσία  

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια διακόσια 
  Αριθµητικά: 1.200,00 
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(Α.Τ.: 74) 60.20.10.03 Προµήθεια και εγκατάσταση ρυθµιστή  «µεσαίας» χωρητικότητας εξοπλισµένου 
κατάλληλα µέχρι τέσσερις (4) οµάδες σηµατοδοτών και επεκτάσιµος µε αντίστοιχες δοµικές µονάδες εξόδου, 
καλωδιώσεις κ.λ.π. βοηθ.εξοπλισµό µέχρι δεκαέξι (16) οµάδες σηµατοδοτών.  

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε χιλιάδες πεντακόσια 
  Αριθµητικά: 5.500,00 

 
(Α.Τ.: 75) 60.20.10.04 Προµήθεια και εγκατάσταση ρυθµιστή «µεγάλης» χωρητικότητας εξοπλισµένου 
κατάλληλα µέχρι οκτώ (8) οµάδες σηµατοδοτών και επεκτάσιµος µε αντίστοιχες δοµικές µονάδες εξόδου, 
καλωδιώσεις κ.λ.π. βοηθ.εξοπλισµό µέχρι τριάντα δύο (32) οµάδες σηµατοδοτών.  

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα χιλιάδες 
  Αριθµητικά: 9.000,00 

 
(Α.Τ.: 76) 60.20.11  Προµήθεια και τοποθέτηση µονάδος εξόδου για τέσσερις (4) οµάδες σηµατοδοτών, 
για την επέκταση της χωρητικότητας του ρυθµιστή 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
Προµήθεια, τοποθέτηση και πλήρη σύνδεση σε ρυθµιστή οποιουδήποτε τύπου ενός τεµαχίου µονάδος 
εξόδου µετά των σχετικών καλωδιώσεων κ.λ.π. βοηθ.εξοπλισµού για την επέκταση της χωρητικότητας 
τούτου για ρύθµιση τεσσάρων (4) επιπλέον σηµατοδοτικών οµάδων,  σύµφωνα µε την ισχύουσα αντίστοιχα 
Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή. 
Τιµή ανά εγκατεστηµένη µονάδα επέκτασης ρυθµιστή σε πλήρη λειτουργία.  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια 
                                   Αριθµητικά: 800,00 

 
(Α.Τ.: 77) 60.20.12  Μονάδα φωρατή οχηµάτων επαγωγικού βρόχου χωρητικότητας τεσσάρων καναλιών 
ανίχνευσης.  

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
Προµήθεια, τοποθέτηση και πλήρη σύνδεση µονάδας φωρατή οχηµάτων, τύπου επαγωγικού βρόχου των 4 
καναλιών, σε ρυθµιστή οποιουδήποτε τύπου και εκτέλεση δοκιµών λειτουργίας της εγκατάστασης 
ανίχνευσης του κόµβου, σύµφωνα µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή. 
Τιµή ανά εγκατεστηµένη µονάδα σε πλήρη λειτουργία.  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια πενήντα  
                     Αριθµητικά: 750,00 
 

 
60.20.20  ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ  
Φωτεινοί σηµατοδότες οδικής κυκλοφορίας διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως αναφέρεται παρακάτω, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, µε γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή τύπου LED, µε τα εξαρτήµατα στήριξής τους στον ιστό 
σηµατοδότησης και κατά τα λοιπά σύµφωνων µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν. Τεχνική Προδιαγραφή. 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται: 
• η προµήθεια του φωτεινού σηµατοδότη µε τα εξαρτήµατα στερέωσής του ή το σύστηµα ανάρτησης µε 

το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτηµένο σηµατοδότη)  
• Οι µάσκες σήµανσης µε τα σύµβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία ενδεχόµενα απαιτούνται 

(π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.)  
• τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι µανδύες προστασίας τους 
• η τοποθέτησή του σε προετοιµασµένες θέσεις (κοχλιοτοµηµένες οπές) του ιστού ή η ανάρτησή του σε 

βραχίονα 
• η προµήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων του στην οριολωρίδα 

του ιστού 
• ο έλεγχος και η δοκιµή λειτουργίας του  

Τιµή ανά πλήρως εγκατεστηµένο σηµατοδότη  
 
(Α.Τ.: 78) 60.20.20.01  Χαµηλός σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, διαµ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων 
(κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι). 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια είκοσι 

   Αριθµητικά: 520,00 
 

(Α.Τ.: 79) 60.20.20.02  Χαµηλός σηµατοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ). 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια ενενήντα 
   Αριθµητικά: 390,00 
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(Α.Τ.: 80) 60.20.20.03  Χαµηλός σηµατοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και 
φωτ.ενδείξεων (κι-κι). 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ιακόσια εβδοµήντα 

   Αριθµητικά:270,00  
 

(Α.Τ.: 81) 60.20.20.04  Αναρτηµένος σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, Φ 300 mm και 
φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)  

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια πενήντα  

   Αριθµητικά: 750,00 
 

(Α.Τ.: 82) 60.20.20.05  Αναρτηµένος σηµατοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 300 mm  και 
φωτ.ενδείξεων (κι-κι). 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια ογδόντα 

   Αριθµητικά: 480,00 
 
60.20.30  ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης σε υπάρχουσα 
σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό ή άλλα καλώδια, αποξήλωση και µεταφορά των τυχόν 
υπαρχόντων στην σωλήνωση άχρηστων καλωδίων (προκειµένου να περάσει το νέο) στις αποθήκες της 
Υπηρεσίας. Περιλαµβάνεται και ο τυχόν απαιτούµενος καθαρισµός των φρεατίων έλξης/διακλάδωσης 
καλωδίων. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στην περίπτωση τοποθέτησης καλωδίων σε σωλήνωση που ήδη περιέχει 
καλώδια που δεν  αποξηλώνονται, µε χρήση νέου οδηγού εφόσον τούτο είναι δυνατό. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο καλωδίου. 
(Α.Τ.: 83) 60.20.30.01  Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου E1VV-R (ΝΥΥ) 
πολύκλωνου, διατοµής 21Χ1,5 mm2 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-48) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και εξήντα 

   Αριθµητικά: 7,60 
 

(Α.Τ.: 84) 60.20.30.02  Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-U (ΝΥΥ) 
µονόκλωνου, διατοµής 21Χ1,5 mm2 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-48) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και τριάντα 

   Αριθµητικά: 7,30 
 

(Α.Τ.: 85) 60.20.30.03  Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου E1VV-R (ΝΥΥ) 
πολύκλωνου, διατοµής 5Χ1,5 mm2 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-48) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και ογδόντα 

   Αριθµητικά: 5,80 
 

(Α.Τ.: 86) 60.20.30.04  Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-U (ΝΥΥ) 
µονόκλωνου, διατοµής 5Χ1,5 mm2 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-48) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και εξήντα 
  Αριθµητικά: 5,60 

 
(Α.Τ.: 87) 60.20.30.05  Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ), 2 έως 4 
ζευγών, διατοµής εκάστου αγωγού 0,6 mm2  

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-48) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα 

   Αριθµητικά: 4,00 
 

(Α.Τ.: 88) 60.20.30.06  Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), 6 έως 10 
ζευγών, διατοµής εκάστου αγωγού 0,6 mm2  

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-48) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και πενήντα 

   Αριθµητικά: 5,50 
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60.20.35 Κατασκευή βρόχου ανίχνευσης εντός του ασφαλτικού οδοστρώµατος  

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-102) 
Κατασκευή επαγωγικού βρόχου ανίχνευσης της κυκλοφορίας εντός του ασφαλτικού οδοστρώµατος της οδού. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια των ενσωµατουµένων υλικών και η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για 

την εκτέλεση των εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων ασφαλείας για την προσωρινή 
κυκλοφοριακή ρύθµιση προστασίας του χώρου εργασίας.  

• η διάνοιξη στο οδόστρωµα αύλακος για τον σχηµατισµό του βρόχου, βάθους έως 7 cm µε χρήση 
αρµοκόφτη 

• η ενδεχοµένως απαιτούµενη διάτρηση του κρασπεδορείθρου και/είτε του τοιχώµατος του φρεατίου 
σηµατοδότησης και η προµήθεια και τοποθέτηση εύκαµπτου σωλήνα προστασίας καλωδίων τύπου 
HDPE, από το άκρο του ασφαλτικού οδοστρώµατος µέχρι το φρεάτιο σηµατοδότησης 

• η προµήθεια και τοποθέτηση στον αύλακα του βρόχου του αναγκαίου αριθµού σπειρών καλωδίου 
τύπου ΗΟ7V-K (ΝΥΑF), διατοµής 1,5 mm2 και η σύνδεση αυτού, εντός του φρεατίου, µε το καλώδιο 
τύπου Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), (2 έως 6 ζευγών) 

• Ο εγκιβωτισµός των αγωγών των καλωδίων εντός του αύλακα των βρόχων µε κατάλληλο υλικό 
(ασφαλτοεποξειδικό) για την προστασία τους, κατά τους κανονισµούς. 

• η εν συνέχεια πλήρωση του αύλακα µέχρι της επιφάνειας του οδοστρώµατος µε πολυµερή αµµάσφαλτο 
(υλικό επούλωσης της τοµής ψυχράς εφαρµογής). 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα 

Αριθµητικά:30,00    
 

60.20.40.00  Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης  
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 

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. 
 
(Α.Τ.: 90) 60.20.40.01  Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι ονοµαστ.διαµέτρου DN 50 mm (σπείρωµα 2’’) και 
πάχους 3,2 χτ. 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ώδεκα και πενήντα 
 Αριθµητικά: 12,50 
 

(Α.Τ.: 91) 60.20.40.02  Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι ονοµαστ.διαµέτρου DN 63 mm σπείρωµα 2½’’) και 
πάχους 3,6 χτ. 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα έξι 
 Αριθµητικά: 16,00  
   

(Α.Τ.: 92) 60.20.40.11  Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 63 mm 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι και σαράντα 
 Αριθµητικά: 6,40 
   

(Α.Τ.: 93) 60.20.40.12  Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 90 mm 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και πενήντα 
 Αριθµητικά: 7,50 

 
(Α.Τ.: 94) 60.20.40.21  Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45) 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό 
διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσµατος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένα το 
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ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, µήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη 
των 35 mm2, συγκολληµένο.  
Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για την 
τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόµενα απαιτούµενη εξυγίανση του επιχώµατος για την 
εξασφάλιση της αγωγιµότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους.  
Τιµή ανά τεµάχιο τοποθετηµένης πλάκας γείωσης. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι 

Αριθµητικά: 120,00   
 
(Α.Τ.: 95) 60.20.40.31  Κατασκευή φρεατίου σηµατοδότησης 0,40 x 0,40 cm  

 (Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) 
Kατασκευή φρεατίου σηµατοδότησης εσωτερικών διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, βάθους τουλάχιστον 50 cm, 
καλυπτόµενου µε χυτοσιδηρό κάλυµµα κατηγορίας D400 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124 για φρεάτια επί του 
οδοστρώµατος ή D125 για φρεάτια επί πεζοδροµίου, µε διάταξη ασφάλισης, το οποίο θα φέρει στην άνω του 
επιφάνεια χάραξη µε σύµβολα ‘’ΦΣ’’. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η διάνοιξη του ορύγµατος, η τοποθέτηση προκατασκευασµένου φρεατίου 
ή το κτίσιµο ή σκυροδέτηση επί τόπου, η εφαρµογή του καλύµµατος, η επαναφορά της περιβάλλουσας το 
φρεάτιο επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση και η συγκέντρωση και αποκοµιδή των αχρήστων υλικών. Το 
χυτοσιδηρό κάλυµµα αποτιµάται µε βάση το οικείο άρθρο του Τιµολογίου. 
Τιµή ανά τεµάχιο φρεατίου. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα  

Αριθµητικά: 60,00   
 

(Α.Τ.: 96) 60.20.40.41  Προµήθεια και εγκατάσταση  ηλεκτρικού ερµάριου µικτονόµησης και στέγασης 
γνώµονα ∆ΕΗ τύπου ΙΑ. 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 
Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού µεταλλικού ερµαρίου, για την µικτονόµηση των καλωδίων ισχύος 
τροφοδότησης των σηµατοδοτών και για την στέγαση του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης φωτ. 
σηµατοδότησης και του γνώµονα της ∆ΕΗ, µε κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις σύµφωνα µε 
την προδιαγραφή Φ.Σ. 8/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε, και συγκεκριµένα: 
- ∆ιπλό τοίχωµα (εσωτερικό - εξωτερικό χιτώνιο) από µαύρη λαµαρίνα και εσωτερικό µεταλλικό ικρίωµα 

για την στερέωση των οριολωρίδων.  
- Εξωτερικό χιτώνιο των καλωδίων ισχύο πλήρως γαλβανισµένο (µετά την κατασκευή του), µε βαθµό 

προστασίας ΙΡ44 
- Θύρα µε περιµετρικά παρεµβύσµατα στεγανοποίησης και ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας 
- Βάση έδρασης µεταλλική ή από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την Μελέτη. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια , προσκόµιση επί τόπου, τοποθέτηση και στερέωση του 
ηλεκτρικού µεταλλικού ερµαρίου, η προµήθεια και εγκατάσταση της µεταλλικής βάσεως, ή η κατασκευή της 
βάσης έδρασης από σκυρόδεµα, η βαφή του µε δύο στρώσεις εποξειδικής είτε ηλεκτροστατικής βαφής και η 
τοποθέτηση µέσα στο κιβώτιο των απαιτουµένων για κάθε περίπτωση εξαρτηµάτων (εσωτερικές 
καλωδιώσεις, εξωτερικά καλώδια παροχής και τροφοδότησης των σηµατοδοτών, γέφυρες γειώσεως, 
οριολωρίδες µικτονόµησης των καλωδίων σηµατοδότησης κλπ.). 
Οι εργασίες µικτονόµησης και σύνδεσης των καλωδίων σηµατοδοτήσεως που καταλήγουν στο κιβώτιο 
τιµολογούνται ιδιαίτερα. 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια δέκα πέντε 

Αριθµητικά: 415,00   
 
(Α.Τ.: 97) 60.20.40.51  Προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης 
φωτ. σηµατοδότησης εντός ερµαρίου τύπου ΙΑ   

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-102) 
Προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση στεγανού µεταλλικού ή πλαστικού πίνακα παροχής της εγκατάστασης 
φωτ. σηµατοδότησης προστασίας ΙΡ44, σε  ερµάριο τύπου ΙΑ. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια του ηλεκτρικού πίνακα µετά των απαιτουµένων εξαρτηµάτων στερέωσης του 
και η εγκατάστασή του στο ερµάριο µικτονόµησης, συµπεριλαµβανοµένης της στερέωσής και της ηλεκτρικής 
σύνδεσής του.  
Ο πίνακας θα περιέχει ένα µικροαυτόµατο 25Α, ένα µικροαυτόµατο 16A, ένα ρευµατοδότη µε επαφές 
γείωσης, ένα διπολικό διακόπτη ράγας 40 Α, µία τηκόµενη ασφάλεια ράγας 25Α πορσελάνης, καθώς και 
στυπιοθλίπτες για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων. 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό 

Αριθµητικά:100,00    
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 (Α.Τ.: 98) 60.20.50.01  Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηµατοδότησης  
  (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

Τοποθέτηση απλού ιστού σηµατοδότησης από σιδηροσωλήνα ονοµ.διαµέτρου 4’’, µήκους 4,20µ. (χωρίς την 
προµήθειά του), ή αποξήλωση αντίστοιχου υπάρχοντος 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
α)  Η κατασκευή βάσεως (σε περίπτωση εγκατάστασης νέου απλού ιστού), µε τον ακόλουθο τρόπο: 

• Με τον εγκιβωτισµό του ιστού (σε διαδοχικές στρώσεις) µε σκυρόδεµα, ήτοι: 
- Την διάνοιξη του κατάλληλου ορύγµατος σε έδαφος πάσης φύσεως.  
- Την τοποθέτηση του ιστού στο όρυγµα, συµπεριλαµβανοµένων των αγκυρώσεών του.  
- Την κατασκευή βάσης από σκυρόδεµα (σε διαδοχικές στρώσεις) για τον εγκιβωτισµό του κλωβού 

αγκύρωσης του ιστού στις διαστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης 
(περιλαµβάνεται η αξία του σκυροδέµατος C12/15) 

• Εναλλακτικά, µε την τοποθέτηση του ιστού εντός κενού, επιχωµένου εντός του εδάφους σε 
κατακόρυφη θέση, σιµεντοσωλήνα Ø40 cm, βάθους 1,00 m, και την εν συνεχεία πάκτωσή του µε 
άµµο µέχρι του άνω χείλους του σιµεντοσωλήνα, καθώς και το σφράγισµα του σωλήνα µε δακτύλιο 
από σκυρόδεµα, πάχους 10 cm. Περι-λαµβάνεται και η διάνοιξη οπής Ø10 cm στο τοίχωµα του 
σωλήνα για την διέλευση των καλωδίων από το πλησιέστερο φρεάτιο προς το εσωτερικό του ιστού.   

β)  Η καθαίρεση της βάσης υφιστάµενου ιστού, προκειµένης της αποξήλωσής του, η αποσύνδεση των 
καλωδίων του, η απελευθέρωση του ιστού από τα αγκύρια, η επούλωση του λάκκου και των οπών  που 
θα δηµιουργηθούν κατά την καθαίρεση της βάσης του και η αποκατάσταση της επιφανείας τουυ 
εδάφους γύρω από τον ιστό στην προτέρα της κατάσταση.  

γ)  Σε περίπτωση νέου ιστού, η προµήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του της αναγκαίας 
οριολωρίδας µε 21 ακροδέκτες, καθώς και η σύνδεση σε αυτή την τελευταία των απαιτούµενων νέων 
καλωδίων διατοµής 21x1,5 mm2 ή σε περίπτωση αποξήλωσης ενός ιστού η αποσύνδεση των 
υπαρχόντων καλωδίων. 

δ)  Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόµενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η διαµόρφωση 
σπειρωµάτων, σε όσες απ’ αυτές τις οπές απαιτείται µε σπειροτόµο, σε τρεις φάσεις (3 διαδοχικά 
σπειρώµατα) για την τοποθέτηση των σηµατοδοτών σύµφωνα µε τη µελέτη.  

ε)  Οι µεταφορές επί τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις αποθήκες της Υπηρεσίας, καθώς 
και η αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων.  

Τιµή ανά ιστό σηµατοδότησης (τεµ.) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα 

Αριθµητικά: 60,00   
 
(Α.Τ.: 99) 60.20.50.02  Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηµατοδότησης µε βραχίονα  

  (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
Τοποθέτηση ιστού σηµατοδότησης µε βραχίονα (χωρίς την προµήθειά του), ή αποξήλωση αντίστοιχου 
υπάρχοντος 
Στην τιµή µονάδας, εφόσον πρόκειται περί νέου ιστού, περιλαµβάνονται: 
α)  Η κατασκευή της εκ σκυροδέµατος βάσεως, ήτοι: 

- Η διάνοιξη του ορύγµατος της βάσεως σε έδαφος πάσης φύσεως,   
- Η κατασκευή της βάσης από σκυρόδεµα για τον εγκιβωτισµό του κλωβού αγκύρωσης του ιστού 

στις διαστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, (περιλαµβάνεται η αξία 
του σκυροδέµατος C12/15). 

β)  Η τοποθέτηση του ιστού επί των αγκυρίων της νέας βάσης. Σε περίπτωση αποξήλωσης του 
υπάρχοντος ιστού περιλαµβάνεται και η χρήση γερανού. Οταν δεν προβλέπεται η επανατοποθέτηση 
ιστού στην θέση αποξήλωσης περιλαµβάνεται και η αποκοπή του εξέχοντος τµήµατος των αγκυρίων 
πάκτωσης του καταργούµενου ιστού πάνω από την επιφάνεια του πεζοδροµίου ή του ερείσµατος της 
οδού.  

γ)  Σε περίπτωση νέου ιστού, η προµήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του ιστού οριολωρίδας 
των 21 ακροδεκτών, καθώς και η σύνδεση των απαιτούµενων νέων καλωδίων διατοµής 21x1,5 mm2 ή 
σε περίπτωση αποξήλωσης ενός ιστού η αποσύνδεση των υπαρχόντων καλωδίων. 

 δ)  Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόµενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η διαµόρφωση 
σπειρωµάτων, σε όσες απ’ αυτές τις οπές απαιτείται µε σπειροτόµο σε τρεις φάσεις (3 διαδοχικά 
σπειρώµατα) για την τοποθέτηση των σηµατοδοτών σύµφωνα µε τη µελέτη.  

ε)  Οι µεταφορές επί τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις αποθήκες της Υπηρεσίας, καθώς 
και η αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων.  

Τιµή ανά ιστό σηµατοδότησης (τεµ.) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα   

Αριθµητικά: 150,00  
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(Α.Τ.: 100) 60.20.50.11  Προµήθεια απλών ιστών σηµατοδότησης 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

Προµήθεια γαλβανισµένων χαλύβδινων απλών ιστών σηµατοδότησης, από σιδηροσωλήνα DN Ø 4’’ (Ø 114 
mm), πάχους τουλάχιστον 4,5 mm και µήκους 4,20 m κατασκευασµένων σύµφωνα µε το πρότυπο ΦΣ 6/75 
του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε και κατά τα λοιπά µε βάση το Πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, ηλεκτροστατικά βαµένων µε χρώµα 
σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού 
υµένα 60 µm, στην απόχρωση που θα καθορισθεί από τον ΚτΕ.  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- Η διαµόρφωση θυρίδας για την τοποθέτηση οριολωρίδας µικτονόµησης των καλωδίων 
- Ανοιγµα στο κάτω τµήµα για την διέλευση των καλωδίων  
- Τάπα από ανοξείδωτο υλικό στην κορυφή του και επιθέµατα (τακάκια) για την ενίσχυση των θέσεων 

στήριξης των φωτ. σηµατοδοτών, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπονται στο σχέδιο του 
πρότυπου ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

- Οι διατάξεις αγκύρωσης του ιστού, εφόσον προβλέπεται πάκτωσή του σε βάση από σκυρόδεµα. 
Τιµή ανά ιστό, έτοιµο προς τοποθέτηση, µε τα εξαρτήµατά του. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ιακόσια πενήντα  

Αριθµητικά:250,00    
 
(Α.Τ.: 101) 60.20.50.12  Προµήθεια ιστών σηµατοδότησης µε βραχίονα 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
Προµήθεια γαλβανισµένων χαλυβδίνων ιστών σηµατοδότησης µε βραχίονα, κατασκευασµένων σύµφωνα µε 
το πρότυπο ΦΣ 7/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, µε τα 
παρακάτω κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: 
- Ηλεκτροστατική βαφή µε χρώµα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC free (χωρίς 

triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υµένα 60 µm, στην απόχρωση που θα καθορισθεί από τον 
κύριο του έργου.  

- Κορµός ιστού κολουροκωνικός µε διατοµή κανονικού εξαγώνου, Ø 225 mm στην βάση και Ø 130 mm 
στην κορυφή, µήκους 4,0 m, πάχους 5 mm, συγκολληµένος σε πέλµα διαστ. 500x500 mm από έλασµα 
πάχους 20 mm ενισχυµένο µε 4 πτερύγια, µε προσαρµοσµένο στην κορυφή του ιστού σωλήνα Ø 4’’, 
µήκους 0,40 m. .  

- Βραχίονας κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα ονοµ.διαµέτρου Ø 3’’ πάχους τοιχώµατος 4 mm, 
καµπύλος, µε οριζόντια προβολή 4,40 m και κατακόρυφη (µαζί µε την χοάνη του) 2,25 m.  

- Θυρίδα ιστού για την τοποθέτηση της οριολωρίδας του και επιθέµατα (τακάκια) για την στερέωση των 
σηµατοδοτών.  

- Κλωβός αγκύρωσης ιστού µε 4 αγκύρια Μ24 x 1,00 m και 8 περικόχλια ιδίας διαµέτρου (περιλαµβάνεται 
στην τιµή µονάδας). 

Τιµή ανά ιστό, έτοιµο προς τοποθέτηση, µε τα εξαρτήµατά του. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια είκοσι  

Αριθµητικά:520,00    
 

(Α.Τ.: 102) 60.20.50.20  ∆ιάνοιξη οπών σε εγκατεστηµένο ιστό σηµατοδότησης 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-104) 

∆ιάνοιξη οπών σε εγκατεστηµένο ιστό σηµατοδοτήσεως, απλό ή µε βραχίονα, για την τοποθέτηση 
προσθέτου σηµατοδότη οποιουδήποτε τύπου, δηλαδή για την σήµανση επάνω στον ιστό των οπών, 
στερέωσης των στηριγµάτων του σηµατοδότη και διέλευσης των καλωδίων του (πέντε οπές κατά µέγιστο 
ανά σηµατοδότη) µε κατάλληλη καλίµπρα, για την διάνοιξη των οπών µε τρυπάνι και την διαµόρφωση 
σπειρωµάτων -σε όσες οπές απαιτείται- µε σπειροτόµο σε τρεις φάσεις (3 διαδοχικά σπειρώµατα).  
Τιµή ανά τεµάχιο για 5 οπές, µε σπείρωµα σε όσες απαιτείται 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα πέντε  

Αριθµητικά: 15,00   
 

(Α.Τ.: 103) 60.20.50.30  Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης κάτω από οδόστρωµα  
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-2269 Β) 

Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης κάτω από οδόστρωµα, χωρίς την 
προµήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών 
της µελέτης. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
α. Η ευθύγραµµη και συνεχής τοµή του οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα, άοπλο ή οπλισµένο 

σκυρόδεµα αποκλειστικά µε χρήση ασφαλτοκόπτη. 
β. Η καθαίρεση του αποκοπτόµενου τµήµατος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή µέχρι βάθους 0,40 m, µε 

οποιοδήποτε µέσο και σε οποιοδήποτε έδαφος, η συλλογή των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής 
και η αποκοµιδή τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση 

γ.  Η πλήρωση µε άµµο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθµισµένο υλικό και η συµπύκνωση των στρώσεων 
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έδρασης και εγκιβωτισµού των σωληνώσεων. 
δ. Η πλήρωση του ορύγµατος µε σκυρόδεµα C 12/15, µέχρι στάθµης -0,10 m υπό την ερυθρά της οδού 

και στην συνέχεια η διάστρωση και συµπύκνωση θερµού ασφαλτοσκυροδέµατος για την πλήρη 
αποκατάσταση της τοµής (µε την σχετική ασφαλτική προεπάλειψη). 

Στην τιµή περιλαµβάνονται ανηγµένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα υπόγεια 
δίκτυα ΟΚΩ. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο πλήρως κατασκευασµένης διάβασης (χωρίς τις σωληνώσεις) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα  

Αριθµητικά: 30,00   
 
(Α.Τ.: 104) 60.20.50.40  Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης υπό το πεζοδρόµιο  

 (Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-2269 Α) 
Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης κάτω από πεζοδρόµια, νησίδες, πλατείες, 
κλπ χωρίς την προµήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
α.  Η ευθύγραµµη και συνεχής τοµή είτε µε εκσκαφή χάνδακα στο έρεισµα της οδού, είτε -σε περίπτωση 

επιστρωµένου πεζοδροµίου- αποκλειστικά µε χρήση ασφαλτοκόπτη των υπαρχουσών πλακοστρώσεων 
ή δαπέδων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα. 

β. Η καθαίρεση του αποκοπτόµενου τµήµατος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή µέχρι βάθους 0,30 m, µε 
οποιοδήποτε µέσο και σε οποιοδήποτε έδαφος, η συλλογή των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής 
και η αποκοµιδή τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση 

γ.  Η πλήρωση µε άµµο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθµισµένο υλικό και η συµπύκνωση των στρώσεων 
έδρασης και εγκιβωτισµού των σωληνώσεων. 

δ. Η πλήρωση της τοµής, µετά την τοποθέτηση των σωλήνων, µε σκυρόδεµα C 12/15, στην δε περίπτωση 
τοµής σε πλακόστρωση, πλήρωση µέχρι στάθµης -0,02 m υπό την τελική επιφάνεια και στην συνέχεια 
επίστρωση πάχους 2 cm µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg λευκού τσιµέντου µε χάραξη αρµών για την 
προσοµοίωση µε την υπάρχουσα πλακόστρωση. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται ανηγµένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα υπόγεια 
δίκτυα ΟΚΩ. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο πλήρως κατασκευασµένης διάβασης (χωρίς τις σωληνώσεις) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα  

Αριθµητικά: 50,00   
 

(Α.Τ.: 105) 60.20.75.01  Προµήθεια και τοποθέτηση κοµβίου πεζών 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 104) 

Προµήθεια και τοποθέτηση επάνω σε ιστό και σύνδεση κοµβίου πεζών, σύµφωνα µε τη τεχνική 
προδιαγραφή ΦΣ-29, συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαιτουµένων εργασιών και µικροϋλικών και της 
πληροφοριακής πινακίδας χρήσης του κοµβίου. 
Τιµή ανά τεµάχιο  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εβδοµήντα  

Αριθµητικά: 170,00   
 
(Α.Τ.: 106) 60.20.75.02 Προµήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση ηχητικής διάταξης τυφλών 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 104) 
Προµήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση ηχητικής διάταξης σηµατοδότησης για την διέλευση τυφλών 
από διάβαση πεζών, σε ιστό σηµατοδότησης.  
Περιλαµβάνεται η προµήθεια της συσκευής, η διάνοιξη των απαιτουµένων οπών στον ιστό, η εγκατάσταση, η 
σύνδεση και οι δοκιµές.  
Περιλαµβάνεται επίσης η προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού κοµβίου κλήσης για χρήση από άτοµα ΑΜΕΑ 
(τυφλούς), καθώς και η προµήθεια και εγκατάσταση του ασύρµατου ποµπού και δέκτη της αντίστοιχης 
διάταξης κλήσης, µε αναλογική κατανοµή της δαπάνης ανά ηχητική διάταξη, από το ζεύγος που θα 
απαρτίζουν την σηµαινόµενη διάβαση τυφλών.   
Τιµή ανά τεµάχιο  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια είκοσι  

Αριθµητικά: 620,00   
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ΟΜΑ∆Α Β: Τεχνικά έργα.  
 
 

(Α.Τ.: 107) Ο∆Ο Β-29.2.1  Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε σκυρόδεµα C12/15, άοπλο 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531) 

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυµένων τάφρων κάθε είδους (τραπεζοειδών, 
τριγωνικών κλπ), ραµπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων πυλώνων οδοφωτισµού, 
στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα έξι και πενήντα  
 Αριθµητικά: 86,50 
 
(Α.Τ.: 108) Ο∆Ο Β-29.2.2  Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από 
σκυρόδεµα C12/15  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531) 
Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξοµαλυντικές στρώσεις, στρώσεις µόρφωσης κλίσεων, περιβλήµατα και βάσεις 
έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιµεντοσωλήνων αποχέτευσης, ινοτσιµεντοσωλήνων, 
σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεµάτων κλπ. µε 
χρήση σκυροδέµατος C12/15  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα εννέα και ογδόντα  
 Αριθµητικά: 89,80 
 

 
(Α.Τ.: 109) Ο∆Ο Β-29.4.1  Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυµένων τάφρων, διαµορφώσεις πυθµένα κλπ. 
µε σκυρόδεµα C20/25 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2522) 
Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισµού, επενδύσεις τριγωνικών και τραπεζοειδών τάφρων 
και κοίτης ρεµάτων, διαµορφώσεις πυθµένα φρεατίων προς εξασφάλιση οµαλής ροής, στρώσεις φθοράς µέσα 
σε οχετούς, διαµορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών µε σκυρόδεµα C20/25.  
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που κατασκευάζονται µε 
χρήση µηχανηµάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέµατος (slip-form pavers τύπου GOMACO ή αναλόγου) 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Εκατόν τέσσερα 
  Αριθµητικά :104,00 
 
(Α.Τ.: 110) Ο∆ΟΒ-29.4.4  Μικροκατασκευές µε σκυρόδεµα C20/25  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 
Κατασκευή καλυµµάτων, πυθµένα και τοιχωµάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών 
τάφρων µε σκυρόδεµα C20/25 άοπλο ή και οπλισµένο. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα τρία  
 Αριθµητικά: 143,00 
 
(Α.Τ.: 111) Ο∆Ο Β-52  Πλακοστρώσεις πεζοδρόµιων, νησίδων κλπ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922) 
Πλακόστρωση πεζοδροµίων, νησίδων κλπ, µε τσιµεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, 
πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, µε επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιµέντο, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών’’ 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των τσιµεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και 

αρµολόγησης,  
• η τοποθέτηση των τσιµεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος πάχους 2,5 - 

3,0 cm, αποτελούµενου από ένα µέρος ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 180 kg τσιµέντου ανά m3,  
• η αρµολόγηση µε τσιµεντοµαρµαροκονία µε λευκό τσιµέντο σε αναλογία 650 kg τσιµέντου ανά m3 

µαρµαροκονίας και ο καθαρισµός των αρµών .  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο έτοιµης πλακοστρώσεως 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα τρία και ογδόντα  
 Αριθµητικά: 13,80 
  
(Α.Τ.: 112) Ο∆Ο Β-1  Εκσκαφή θεµέλιων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00 m  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151) 
Εκσκαφή ορυγµάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεµελίωση τεχνικών έργων (τοίχων, 
βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), 
σε κάθε είδους έδαφος (γαιοηµιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαµβανοµένων και των γρανιτικών και 
κροκαλοπαγών πετρωµάτων), µε οποιονδήποτε εξοπλισµο, µε ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύµφωνα µε 
τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων". 
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Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
• Οι απαιτούµενες αντλήσεις και τα µέτρα αντιµετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός άν 

ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών 
• Οι κάθε είδους απαιτούµενες αντιστηρίξεις παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις 

µε µεταλλικά πετάσµατα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή 
αυτών 

• Η κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου στην θέση του ορύγµατος 
• Η µόρφωση του πυθµένα και τµήµατος των παρειών του ορύγµατος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση 

σκυροδέµατος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεµέλια τεχνικών έργων, περιβλήµατα αγωγών 
κλπ) 

• Η συµπύκνωση του πυθµένα τού ορύγµατος 
• Η διαµόρφωση των απαιτουµένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των προϊόντων 

εκσκαφών 
• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 

απόσταση 
• Η απόθεση παρά το σκάµµα, εκτός του σώµατος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής 

για την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, 
οχετού ή αγωγού  

• Η επανόρθωση τυχόν ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώµατα λόγω καταπτώσεων των παρειών 
του ορύγµατος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώµατος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιµεντοστρώσεων στην 
θέση του ορύγµατος 

• Οι απαιτούµενες γεφυρώσεις του ορύγµατος για την διέλευση πεζών και οχηµάτων και την εξυπηρέτηση 
των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης) 

• Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα µε ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών 
από οπλισµένο σκυρόδεµα στην ζώνη του ορύγµατος πληρώνεται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του 
Τιµολογίου. 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται σε ορύγµατα επιφανείας έως 
100 m2, ή σε επιµήκη ορύγµατα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι µεγαλύτερες 
εκσκαφές θεµελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται µε 
βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
Για την επιµέτρηση των εκσκαφών θεµελίων ως αφετηρία µέτρησης του βάθους λαµβάνεται η στάθµη των 
γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραµµές που καθορίζονται στην µελέτη (πλάτος 
πυθµένα, κλίσεις παρειών, βαθµίδρες καθ’ ύψος)/ 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε  

 Αριθµητικά:    5,00 
 

(Α.Τ.: 113) ΟΙΚ. 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2236) 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και ενενήντα  

 Αριθµητικά:    7,90 
 

Καβάλα, 20-10-2017 Καβάλα, 20-10-2017 Καβάλα, 20-10-2017 
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