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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη ∆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 και καλύπτεται από τη δαπάνη των Απολογιστικών. 

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 κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), 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 



Σελίδα 3 από 69 

µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών 
µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 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 κλπ, 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 κ.λπ. 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.  
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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 [*]).  

                Για τη µεταφορά των υλικών ισχύουν τα εξής: 

• Για τις χωµατουργικές εργασίες και τα τεχνικά έργα η µέση απόσταση 
µεταφοράς εκτιµάται σε 15 km. Ειδικά για τις εργασίες που προβλέπεται µεταφορά 
και απόθεση σε µονάδα ανακύκλωσης (άρθρο Α.2.1) «Αποξήλωση 
ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο 
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών» η απόσταση µεταφοράς καθορίστηκε σε 
25 km. 

• Για την οδοστρωσία η µέση απόσταση µεταφοράς καθορίστηκε σε 30 km.  Η 
απόσταση αυτή προκύπτει σαν µέσος όρος των αποστάσεων µεταξύ των σηµείων 
λήψεως των υλικών (λατοµείων) και των θέσεων εκτέλεσης εργασιών για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα. 

• Για τα ασφαλτικά έργα η µέση απόσταση µεταφοράς καθορίστηκε σε 30 km. Η 
απόσταση αυτή προκύπτει σαν µέσος όρος των αποστάσεων µεταξύ των σηµείων 
λήψεως των υλικών (ασφαλτικού συγκροτήµατος) και των θέσεων εκτέλεσης 
εργασιών για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.  

  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),  

(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 κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
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(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 κ.λπ. 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. 

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

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύµβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου 
ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

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

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

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

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

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

(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. 
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(3) Νοµικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς 
προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς 
αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

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

(1) ∆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:  
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     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. 

 

 

 

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού 
έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m

3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά 
µέτρα (m

3
), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m

3
 κάθε 

εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ 
Ο∆Ο), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και 
αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 
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ΟΜΑ∆Α 1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
1.1 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ  ΓΑΙΩ∆ΕΣ - 
ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 1123Α) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Α-2 

 
 

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, 
σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της 
θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε 
το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε 
παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 
σκληρότητας: 
 

- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης 
των πρανών και του πυθµένα τους,  

- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 

- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των 
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου  

- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της 
σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο 
έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε 
επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και 
διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση 
κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

• η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας 
Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης 
που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

• οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 
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• η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της 
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει 
απαίτηση συµπύκνωσης 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 
µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή 
άλλους τοπικούς περιορισµούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιµολογίου. 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 
∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 
προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο 

 

(ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 3,50 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
1.2 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 1123Α) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Α-2.1 

 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε 
συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, µε χρήση  προωθητή 
γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά προς 
ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόµενους από τους περιβαλλοντικούς 
όρους του έργου και την µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωµάτων, ενώ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

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

(ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 6,20 

 

ΑΡΘΡΟ 
1.3 

∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 1212) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Α-4.1 

 
 

∆ιάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατοµής, που κατασκευάζεται µεµονωµένα και ανεξάρτητα από 
τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατοµής, και για τα τµήµατά της πλάτους 
µικρότερου ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, περιλαµβανοµένης και 
της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης 
συρµατοκιβωτίων, µανδρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, µετά 
της µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
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• η εκσκαφή µε οιαδήποτε µηχανικά µέσα,  

• η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους µε σε 
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση 
που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συµπεριλαµβανοµένης της τυχόν εναπόθεσης ή 
των ενδιαµέσων φορτοεκφορτώσεων.  

• η µόρφωση των πρανών και του πυθµένα της τάφρου. 

 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο  

 

(ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 4,35 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
1.4 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΤΟΜΗΣ `Η ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ 

Ε∆ΑΦΟΣ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 1310) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Α-14 

 
Καθαρισµός και µόρφωση πρανών και πυθµένα υφιστάµενης τάφρου τριγωνικής διατοµής ή 
τάφρου ερείσµατος, σε κάθε είδους έδαφος, µε διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη 
µελέτη, που θα εκτελεσθεί µε µηχανικά µέσα ή/και εργαλεία χειρός, µετά της µεταφοράς των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης µηχανικών µέσων,  

• η δαπάνη της εργασίας καθαρισµού της τάφρου και µόρφωσης των πρανών και του 
πυθµένα της ή του ερείσµατος,  

• η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισµού και µεταφοράς των παραγοµένων 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατοµής µε πλάτος πυθµένα 
έως 0,30 m. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους 
 

(ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 0,60 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
1.5 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΕΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3,00 m 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 1320) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Α-15 

 
Καθαρισµός οχετού ύψους ή ανοίγµατος µέχρι 3.00 m και των τυχόν υπαρχόντων φρεατίων και 
αποµάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, µε µηχανικά µέσα ή/και χειρονακτικά. Το 
παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και σε σωληνωτούς οχετούς µικρών διαµέτρων 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
 

• η πρόσθετη δαπάνη λόγω ενδεχοµένων δυσχερειών προσέγγισης του εξοπλισµού και 
µέσων,  

• η απασχόληση προσωπικού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, η 
φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων καθαρισµού σε οποιαδήποτε απόσταση,  
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• η απόθεση και διάστρωση αυτών  

• η δαπάνη των πάσης φύσεως µέτρων ασφαλείας.  

 
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση απόθεσης των προϊόντων καθαρισµού κοντά στον οχετό (µετά 
από έγκριση της Υπηρεσίας), η διαµόρφωσή τους θα γίνει έτσι ώστε να αποφευχθούν 
επανεµφράξεις του οχετού.  
 
Θα επιµετρηθεί το µήκος του οχετού µεταξύ των στοµίων εισόδου και εξόδου αυτού 
(περιλαµβανοµένων των τυχόν φρεατίων). 
 
Για ένα µέτρο µήκους  

 

(ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 10,50 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
1.6 

ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 1420) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Α-16 

 
Αρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή 
ορυγµάτων ή επιχωµάτων υφιστάµενων οδών, µε την µεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων,  

• η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεσης σε 
θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς κατασκευή ή 
συµπλήρωση επιχωµάτων ή προς προσωρινή απόθεση ή προς οριστική αποµάκρυνση 
εκτός του έργου, περιλαµβανοµένης και της τυχόν εκθάµνωσης, κοπής ή/και εκρίζωσης 
δέντρων οποιασδήποτε περιµέτρου και αποµάκρυνσής τους από την περιοχή του έργου. 

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη µόρφωσης των πρανών και του 
πυθµένα της περιοχής κατάπτωσης, περιλαµβανοµένου του τυχόν αναγκαίου θρυµµατισµού 
ογκολίθων για τη διευκόλυνση της άρσης των προϊόντων κατάπτωσης  

 
Η άρση καταπτώσεων επιµετράται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο  
 

(ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 3,95 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
1.7 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 70% Υ∆Ρ 6120 + 30% Υ∆Ρ 6107) 

σχετ. ΝΕΤ 
Υ∆Ρ 

16.30.01 

 
Καθαρισµός φρεατίου αποχέτευσης επιφανειακών νερών οδού  το οποίο βρίσκεται σε 
πεζοδρόµιο, νησίδα ή οδόστρωµα ανεξάρτητα από τον τύπο και τις διαστάσεις του. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:   
α)  Η αφαίρεση του καλύµµατος ή της εσχάρας του φρεατίου και η επανατοποθέτησή της 

µετά το πέρας των εργασιών 
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β)  Η εξαγωγή των προσχώσεων από το θάλαµο και η απευθείας φόρτωση τους σε 
φορτηγό ανατρεπόµενο µε τα χέρια ή µε µηχάνηµα, απαγορευµένης ρητά της 
απόθεσης έστω και προσωρινά στο δρόµο ή στο πεζοδρόµιο. 

γ)  Η µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαρισµού σε θέσεις επιτρεπόµενες από 
τις αρµόδιες αρχές, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

δ)  Ο καθαρισµός του συνδετήριου αγωγού φρεατίου-συλλεκτήρα οµβρίων µε πιεστικό 
µηχάνηµα µε ελάχιστη πίεση 110 bar.  

ε)  Ο επιµελής καθαρισµός και η έκπλυση της περιοχής του φρεατίου µετά το πέρας των 
εργασιών. 

στ)  Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής και η σύνταξη σχετικής 
έκθεσης στην οποία θα αναφέρονται τυχόν φθορές που έχει υποστεί το φρεάτιο (φθορά 
τσιµεντοκονίας κ.λ.π.). 

 
Φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία είναι παρακείµενα αλλά δεν έχουν ενιαίο θάλαµο, 
επιµετρώνται ιδιαίτερα.  
Καθαρισµός φρεατίου επιφανειακών νερών οδού (µε εσχάρα και πλευρικό άνοιγµα) ενός 
ανοίγµατος. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο καθαρισµένου φρεατίου  (τεµ.) 

 

(ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 25,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
1.8 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΑΡΑ ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΥΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 1310) 

σχετ. ΝΕΤ 
Ο∆Ο Α-14 

 
Για τον πλήρη καθαρισµό και την ισοπέδωση της επιφάνειας του ερείσµατος οδού σε πλάτος 
0,50m από το άκρο του ασφαλτικού οδοστρώµατος µε την χρήση διαµορφωτή γαιών (grader) 
µε επιµέλεια, ώστε να µην προκληθούν οποιεσδήποτε βλάβες στην υπάρχουσα σήµανση και 
τον εξοπλισµό ασφάλειας της οδού (π.χ. µεταλλικά στηθαία ασφάλειας). 
Στη τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες : 

• καθαρισµός του ερείσµατος στο προκαθορισµένο πλάτος από κάθε είδους φερτά και 
χαλαρά υλικά, καθώς επίσης από αυτοφυή βλάστηση, 

• ισοπέδωση και µόρφωση της επιφάνειας του ερείσµατος µε κατάλληλη κλίση για την 
οµαλή απορροή των επιφανειακών νερών από το οδόστρωµα προς το έρεισµα και τις 
παρακείµενες τάφρους, 

• συγκέντρωση των προϊόντων καθαρισµού, 

• µεταφορά των προϊόντων καθαρισµού προς απόρριψη σε αδειοδοτηµένο χώρο 
συµπεριλαµβανόµενων των δαπανών για φορτοεκφορτώσεις και για σταλίες των 
µηχανηµάτων,   

• ενδεχόµενη συµπύκνωση της διαµορφωµένης και εξοµαλυµένης επιφάνειας. 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη για τυχόν προµήθεια πρόσθετου υλικού για τη 
συµπλήρωση του ερείσµατος. 
 
Τιµή για ένα µέτρο µήκος εξοµαλυµένης και κατάλληλα διαµορφωµένης επιφάνειας 
ερείσµατος οδού πλάτους 0,50m από το άκρο του ασφαλτικού οδοστρώµατος 
 

(ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 0,40 
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ΟΜΑ∆Α 2η: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
2.1 

ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2151) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Β-1 

 
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". 
 
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. 
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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. 

 

(ολογράφως):  ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 6,55 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
2.2 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΖΩΝΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6068) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Β-4.2 

 
 

Κατασκευή µεταβατικού επιχώµατος µε κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, 
µέχρι ύψους 1,0 m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και 
επιχώµατος για την πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός 
οδού και για την πλήρωση του εναποµένοντος όγκου του σκάµµατος αγωγών εντός του 
σώµατος της οδού, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώµατα".  
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, όταν τα επιχώµατα 
ή µέρος τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος  

• Η προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης, του 
κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούµενων υλικών, µετά των 
φορτοεκφορτώσεων  και της σταλίας του αυτοκινήτου 

• Η διάστρωση, µόρφωση, συµπλήρωση και συµπύκνωση  

• Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούµενων ελέγχων συµπύκνωσης 

• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων  

• Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ 
όπως και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ. 

 
Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής, µε λήψη αρχικών και 
τελικών διατοµών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής µεταβατικών επιχωµάτων ως και επιχώµατος 
αγωγών-οχετών από κοκκώδες υλικό. 

 

(ολογράφως):  ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 13,35 

 
 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
ΝΕΤ Ο∆Ο 

Β-29 

 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από 
σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε 
θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, 
τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 
  
Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 
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• η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  

• η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των 
πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, 
καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που 
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, 
αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, 
άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόµηση καθώς  

• η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
µορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι 
τη σκλήρυνσή του,  

 
Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 
 

• οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

• οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και 
των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους 
προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

• οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του 
επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, 
προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ). 

 
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς 
όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως 
(σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των 
γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, 
αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του 
σκυροδέµατος. 
 
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε 
βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος 
που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του 
κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.  
 
Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και 
δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις 
(τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 
κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 
συνθήκες κλπ). 
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Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 
 

01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  

01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση 
επιχρισµάτων 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  

 

ΑΡΘΡΟ 
2.3 

 
ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ, 

ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C12/15  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2531) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Β-29.2.2 

 

 
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  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  
 

(ολογράφως):  ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ  
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 82,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
2.4 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΟΕΙ∆ΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, 

ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΛΠ ΜΕ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C16/20 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2532) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Β-29.3.1 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 
κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεµάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία 
"λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. µε σκυρόδεµα C16/20 
άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  
 

(ολογράφως):  ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 86,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
2.5 

 
ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΦΡΕΑΤΙΑ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΕΣ ΤΑΦΡΟΙ 

ΚΛΠ) ΜΕ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C16/20 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2532) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Β-29.3.4 
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Κατασκευή καλυµµάτων, πυθµένα και τοιχωµάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και 
ορθογωνικών τάφρων µε σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή και οπλισµένο. 
 

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, 
οι οποίες κατασκευάζονται είτε µε επί τόπου σκυροδέτηση και διαµόρφωση της εµφανούς 
επιφάνειας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, είτε µε προκατασκευασµένα στοιχεία από 
σκυρόδεµα.  
  

Στην περίπτωση επένδυσης πρανών µε προκατασκευασµένα στοιχεία, η επιµέτρηση θα γίνεται 
µε βάση την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξηµένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση 
αυτή του πάχους καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόµησης, έδρασης και στερέωσης 
των προχύτων στοιχείων (αξία υλικών, εργασία, χρήση µηχανηµάτων, κατασκευή και 
αποξήλωση ικριωµάτων κλπ) σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, οι οποίες εκ του λόγου 
αυτού δεν επιµετρώνται ιδιαίτερα. 
 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  
 

(ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 115,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
2.6 

ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C20/25 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2551) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Β-29.4.4 

 
Κατασκευή καλυµµάτων, πυθµένα και τοιχωµάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και 
ορθογωνικών τάφρων µε σκυρόδεµα C20/25 άοπλο ή και οπλισµένο. 
 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  
 

(ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 131,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
2.7 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΟΙΧΩΝ, 
ΘΩΡΑΚΙΩΝ ΚΛΠ ΜΕ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C20/25 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2551) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Β-29.4.5 

 
 

Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 
κατηγορίας C20/25:  

• βάθρων (θεµελίων και ανωδοµής), πτερυγίων συνδεοµένων µε τα βάθρα και πλακών 
θεµελίωσης τεχνικών κιβωτιοειδούς µορφής, οποιουδήποτε ύψους 

• τοίχων (θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους περιλαµβανοµένων και των 
λεπτοτοίχων 

• κατακορύφων υποστυλωµάτων γεφυρών 

• θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών 

• κεφαλοδέσµων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών 

• πλακών πρόσβασης, πεζοδροµίων γεφυρών καθώς και "πλακών τριβής" για τη στήριξη 
στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1  
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(ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 121,00 

 
 

 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ  
ΝΕΤ Ο∆Ο 

Β-30 
 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 
κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και 
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού 
(χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού.  
 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς 
τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των 
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά 
την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 
αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm

2
) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

5,0  √  √  19,6 0,154 

5,5  √  √  23,8 0,187 

6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 

6,5  √  √  33,2 0,260 

7,0  √  √  38,5 0,302 

7,5  √  √  44,2 0,347 

8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 

10,0 √  √  √ 78,5 0,617 

12,0 √  √  √ 113 0,888 

14,0 √  √  √ 154 1,21 

16,0 √  √  √ 201 1,58 

18,0 √     254 2,00 

20,0 √     314 2,47 

22,0 √     380 2,98 

25,0 √     491 3,85 

28,0 √     616 4,83 
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Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm

2
) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

32,0 √     804 6,31 

40,0 √     1257 9,86 

 
Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης 
και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και 
όχι εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και 
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης 
που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
2.8 

ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ B500C ΕΚΤΟΣ 
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2612) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Β-30.2 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 

 

(ολογράφως):  ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 1,05 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 
2.9 

ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ B500C ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 7018) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Β-30.3 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 

 

(ολογράφως):  ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 1,05 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
2.10 

ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΕΣ 
ΥΠΟΝΟΜΩΝ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6752) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Β-49 
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Προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων φρεατίων, µε τα αντίστοιχα 
πλαίσια έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, 
σύµφωνα µε την µελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ). 
 
Για τις εσχάρες των υπονόµων έχει εφαρµογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 ‘’Εσχάρες υδροσυλλογής 
από φαιό χυτοσίδηρο’’ 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις µε κατάλληλα µέσα (πχ. µε 
χρήση υδραυλικού γερανοβραχίονα),  

• η προετοιµασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθµιση της απαιτουµένης τελικής 
στάθµης του καλύµατος ή της εσχάρας µε χρήση ανθεκτικών υποθεµάτων και η πάκτωση 
του πλαισίου έδρασης µε ισχυρή τσιµεντοκονία.  

 
Τιµή ανά kg τοποθετηµένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων. 

 
 

(ολογράφως):  ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 1,35 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
2.11 

ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2921) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Β-51 

 

Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, 
µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων 
ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική 
εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του 
έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 

Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του 
σκυροδέµατος της βάσης έδρασης,  

• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε 
λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς 
πρίσµατος διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους 
και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου. 

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η 
οποία επιµετράται ιδιαιτέρως. 

 

(ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 8,80 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
2.12 

∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ 

ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΤΗ (CORRUGATED) 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 - ∆ΙΚΤΥΑ 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
12.30.02.30 
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ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ SN8, DN/OD 1000 mm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6711.7) 

 
 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δοµηµένου 
τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 
 
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία (ring stiffness), 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία µετράται σε kN/m2 διατοµής τοιχώµατος αγωγού 
(χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαµψίας) και 
αφ’ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN.  Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, 
ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική 
(DN/ID, internal diameter). 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων 
στεγάνωσης και µουφών, η µεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασµός στο όρυγµα, η 
ευθυγράµµιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεποµένων δοκιµών στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγµατος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα 
πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα 
του τιµολογίου. 
 
Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/ΟD] 
   
∆ίκτυα µε σωλήνες SN8, DN/ΟD 1000 mm 
 
Τιµή ανά αξονικό µέτρο (m) πλήρως κατασκευασµένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.. 
 

(ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 175,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
2.13 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ- 
ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ, 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ. 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6752) 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
11.02.03 

 
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως 
τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης 
αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση στερεών 
υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη συρρικνούµενο 
κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών 
(αντικατάσταση εσχαρών). 
Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση τους 
πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση 
αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιµέτρηση µε ζύγιση. 
 

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισµένες ηλεκτρο-πρεσσαριστές, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροπρεσσαριστές" 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 
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(ολογράφως): ΤΡΙΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 3,00 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
2.14 

ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6753) 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
11.04 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως και λοιπές κατασκευές υδραυλικών 
έργων, χαλυβδίνων βαθµίδων µε επένδυση από συνθετικά υλικά (ολεφινικής σύνθεσης) 
ελαχίστου πάχους 3,0 mm, ελαφρά κλίση στο µέσον, πτερύγια προστασίας στα άκρα, 
αντιολισθητική λαβή και ανακλαστικές επιφάνειες, ελαχίστων διαστάσεων 200 x 240 mm, 
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13101 και την ΕΤΕΠ 08-07-01-05  "Βαθµίδες φρεατίων".   
 
Περιλαµβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου 
ή σε οπές που διανοίγονται µε δράπανο στα τοιχώµατα του θαλάµου του φρεατίου, µε 
τσιµεντοκονία ή εποξειδικό κονίαµα.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 

(ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 7,50 

 
ΑΡΘΡΟ 

2.15 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΣΥΣΤΟΛΗΣ - ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ 
ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2651) 

σχετ.ΝΕΤ 
Ο∆Ο Β-93 

 
Για την κατασκευή αρµών συστολής - διαστολής γεφυρών πλάτους 55 cm και πάχους µέχρι 
11cm από ελαστοµερές υλικό ασφαλτικής βάσης Thorma - Joint, η οποία εκτελείται σύµφωνα 
µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου και στην οποία περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις 
εξής επιµέρους εργασίες : 

 

� αποκάλυψη υπάρχοντος αρµού συστολής – διαστολής γέφυρας, αποξήλωση αυτού 
ανεξάρτητα τύπου, µορφής και διαστάσεων από το φορέα της γέφυρας και καθαίρεση 
προεξοχών σκυροδέµατος στο φορέα της γέφυρας στην περιοχή του αρµού, 

� καθαρισµός όλης της περιοχής του αρµού συστολής – διαστολής µε πεπιεσµένο αέρα 
από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά και ενδεχόµενη επισκευή των χειλέων και των 
παρειών του αρµού συστολής – διαστολής, εφόσον έχουν φθαρεί, ή κατασκευή µανδυών 
σκυροδέµατος, εφόσον απαιτείται µείωση του εύρους του αρµού, µε ειδικό κονίαµα 
υψηλής αντοχής και χρήση εποξειδικών ρητινών, βισµάτων και σιδηρού οπλισµού για τη 
στερέωσή τους, 

� κοπή του ασφαλτικού οδοστρώµατος σε οποιοδήποτε πάχος µε χρήση ειδικού 
πολύστροφου αρµοκόφτη, αφαίρεση του ασφαλτικού υλικού σε πλάτος 55 cm στην 
περιοχή του αρµού και απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης σε κατάλληλη θέση,   

� προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών για την έντεχνη και ολοκληρωµένη εκτέλεση 
της εργασίας κατασκευής για τον προβλεπόµενο τύπο αρµών συστολής - διαστολής 
(ελαστοµερές υλικό Thorma - Joint, αδρανή υλικά, ειδικά στόπερ, κατάλληλες µεταλλικές 
πλάκες κάλυψης των διάκενων κλπ.) και µεταφορά αυτών από τον τόπο προµήθειάς τους 
στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων και 
της σταλίας των αυτοκινήτων, 

� κοπή και κατεργασία των απαιτούµενων εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά 
σχέδια της Υπηρεσίας συµπεριλαµβανόµενης της αξίας των αποµειώσεων και φθορών 
εξαιτίας της κοπής και της κατεργασίας, 



Σελίδα 25 από 69 

� χρησιµοποίηση όλων των αναγκαίων µηχανηµάτων, συσκευών και εργαλείων για την 
προετοιµασία του σκάµµατος, την προετοιµασία των υλικών (ελαστοµερούς και 
αδρανούς) την παραγωγή του µίγµατος και την προσέγγισή του στην οριστική θέση του, 

� επάλειψη σκάµµατος µε κατάλληλο συνδετικό µέσο, πλήρωση (εργασία και υλικά) αυτού 
µε κατάλληλο ελαστοµερές µίγµα ασφαλτικής βάσης Thorma - Joint και συµπύκνωσή του 
µε κατάλληλο δονητή, ώστε να προκύψει τελικά στην περιοχή του αρµού επίπεδη 
επιφάνεια στην ίδια ακριβώς στάθµη µε το ασφαλτικό οδόστρωµα. 

 

Τιµή για ένα µέτρο µήκους έτοιµου αρµού συστολής - διαστολής πλάτους τουλάχιστον 55 cm και 
πάχους µέχρι 11 cm από ελαστοµερές υλικό ασφαλτικής βάσης, η οποία περιλαµβάνει όλες τις 
δαπάνες για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω για την ανακατασκευή 
αρµών συστολής - διαστολής από ελαστοµερές υλικό Thorma – Joint, που επιµετρώνται µε βάση 
τα πραγµατικά µήκη χωρίς να υπολογίζονται επαυξήσεις εξαιτίας αποµειώσεων 

 
(ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

ΕΥΡΩ 
(αριθµητικά): 300,00 

 

ΑΡΘΡΟ 
2.16 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΣΥΣΤΟΛΗΣ - ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ 
ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ- 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΤΟΜΗ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2651) 

σχετ.ΝΕΤ 
Ο∆Ο Β-93 

 
Για την κατασκευή τµηµάτων αρµών συστολής - διαστολής γεφυρών µε διατοµή µεγαλύτερη 
από εκείνη που αντιστοιχεί στις προβλεπόµενες διαστάσεις (πλάτος 55 cm και βάθος 11 cm) 
από ελαστοµερές υλικό ασφαλτικής βάσης Thorma - Joint, η οποία εκτελείται σύµφωνα µε 
τους όρους δηµοπράτησης του έργου και στην οποία περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις 
εξής επιµέρους εργασίες : 

� προµήθεια των απαιτούµενων υλικών, που περιγράφονται στην εγκεκριµένη τεχνική 
περιγραφή του έργου για τον προβλεπόµενο τύπο αρµών συστολής - διαστολής 
(ελαστοµερές υλικό Thorma - Joint, αδρανή υλικά, ειδικά στόπερ, κατάλληλες µεταλλικές 
πλάκες κάλυψης των διάκενων κλπ.), 

� µεταφορά των απαιτούµενων υλικών και εξαρτηµάτων από τον τόπο προµήθειάς τους 
στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων και 
της σταλίας των αυτοκινήτων, 

� κοπή και κατεργασία των απαιτούµενων εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά 
σχέδια της Υπηρεσίας συµπεριλαµβανόµενης της αξίας των αποµειώσεων και φθορών 
εξαιτίας της κοπής και της κατεργασίας, 

� κοπή του ασφαλτικού οδοστρώµατος σε οποιοδήποτε πάχος µε χρήση ειδικού 
πολύστροφου αρµοκόφτη, αφαίρεση του ασφαλτικού υλικού σε πλάτος πέραν των 55 cm 
στην περιοχή του αρµού και απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης σε κατάλληλη θέση,   

� καθαρισµός και προετοιµασία (εργασία και υλικά) του σκάµµατος του αρµού µε χρήση 
των υλικών, που προβλέπονται για το συγκεκριµένο τύπο αρµών συστολής - διαστολής 
και αναγράφονται στην εγκεκριµένη τεχνική περιγραφή, 

� χρησιµοποίηση όλων των αναγκαίων µηχανηµάτων, συσκευών και εργαλείων για την 
προετοιµασία του σκάµµατος, την προετοιµασία των υλικών (ελαστοµερούς και 
αδρανούς) την παραγωγή του µίγµατος και την προσέγγισή του στην οριστική θέση του, 

� πλήρωση (εργασία και υλικά) του σκάµµατος στην περιοχή των αρµών µε κατάλληλο 
ελαστοµερές µίγµα ασφαλτικής βάσης Thorma - Joint, όπως καθορίζεται στην 
εγκεκριµένη τεχνική περιγραφή του έργου και συµπύκνωσή του µε κατάλληλο δονητή, 
ώστε να προκύψει τελικά στην περιοχή του αρµού επίπεδη επιφάνεια στην ίδια ακριβώς 
στάθµη µε το ασφαλτικό οδόστρωµα. 

 
Προσαύξηση τιµής για ένα κυβικό µέτρο όγκου έτοιµου αρµού συστολής - διαστολής µε διατοµή 
µεγαλύτερη της προβλεπόµενης των 55 cm πλάτους και 11 cm βάθους από ελαστοµερές υλικό 
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ασφαλτικής βάσης, η οποία περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που 
περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω για την προµήθεια και την κατασκευή αρµών συστολής - 
διαστολής από ελαστοµερές υλικό Thorma – Joint, που επιµετρώνται µε βάση τα πραγµατικά 
µήκη και για διατοµή µεγαλύτερη της προβλεπόµενης των 55 cm x 11 cm χωρίς να 
υπολογίζονται επαυξήσεις εξαιτίας αποµειώσεων 
 

(ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 4500,00 
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ΟΜΑ∆Α 3η: Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 
3.1 

ΥΠΟΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΆΧΟΥΣ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 3121.Β ) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Γ-1.1 

 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου 
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους  
 

(ολογράφως): ∆ΕΚΑΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 16,20 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
3.2 

ΥΠΟΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 M 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 3111.Β ) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Γ-1.2 

 
Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m  
 

(ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 1,57 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
3.3 

ΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 3211.Β ) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Γ-2.1 

 

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου 
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης βάσης µεταβλητού πάχους  
 

(ολογράφως): ∆ΕΚΑΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 16,20 

  
 

ΑΡΘΡΟ 
3.4 

ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 M (ΠΤΠ Ο-155) 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 3211.Β ) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Γ-2.2 

 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m  
 

(ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 1,67 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
3.5 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 3311.Β ) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Γ-5 

 

Κατασκευή στρώσεων ερείσµατος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό υλικό λατοµείου, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται: 

• η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,  

• η διάστρωση, η διαβρoxή και η συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από 
την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια και ο επιθυµητός βαθµός συµπύκνωσης.  

 
Επιµέτρηση κατ’ όγκο ερείσµατος βάσει διατοµών (αναλυτικός υπολογισµός), εντός των 
γραµµών πληρωµής που καθορίζονται στις τυπικές διατοµές της µελέτης. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένων στρώσεων ερείσµατος  
 

(ολογράφως): ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 17,20 
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ΟΜΑ∆Α 4η: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
4.1 

ΤΟΜΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 2269.Α ) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
∆-1 

 
 

Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε 
πάχους, µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα 
προβλεπόµενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές 
κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιµολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες’’  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 
 

(ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 0,90 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.2 

ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ) 
ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 4 CM  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 1132 ) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
∆-2.1 

 
Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση 
αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και 
ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 
‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος’’. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος 

• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις 
προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

• Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση 

• Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  

• Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής 
εργοταξιακής σήµανσης 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσµατος 
υφιστάµενου οδοστρώµατος. 
 

 

(ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 1,05 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.3 

ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ) 
ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 6 CM  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 1132 ) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
∆-2.2 

 
Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση 
αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και 
ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 
‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος’’. 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος 

• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις 
προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

• Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση 

• Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  

• Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής 
εργοταξιακής σήµανσης 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσµατος 
υφιστάµενου οδοστρώµατος. 
 

(ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 1,35 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
4.4 

ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ) 
ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 8 CM  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 1132 ) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
∆-2.3 

 
 
Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση 
αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και 
ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 
‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος’’. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος 

• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις 
προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

• Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση 

• Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  

• Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής 
εργοταξιακής σήµανσης 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσµατος 
υφιστάµενου οδοστρώµατος. 

 

(ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 1,70 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
4.5 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 4110 ) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
∆-3 

 
 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε 
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
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• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

• ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,  

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε 
αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal),  

• η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

• η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή 
προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 
 

(ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 1,10 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.6 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 4120 ) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
∆-4 

 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας 
µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή 
της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε 
µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε 
αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν 
από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 

(ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 0,42 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.7 

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 4421Β) 

σχετ. ΝΕΤ 
Ο∆Ο ∆-8.1 

 

Για την πλήρη κατασκευή (εργασία και υλικά) επισκευής παλαιού ασφαλτικού οδοστρώµατος µε 
ασφαλτόµιγµα της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 «Ασφαλτικές στρώσεις ασφαλτικού 
τύπου» (υλικό ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης), η οποία εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης του έργου και στην οποία περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους 
εργασίες : 
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• κοπή του φθαρµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος σε ορθογωνικό σχήµα µε κατακόρυφες 
παρειές µε τη βοήθεια περιστρεφόµενου δίσκου και διάνοιξη λάκκου µε αποξήλωση του 
ασφαλτικού υλικού σε βάθος 10 cm, 

• καθαρισµό του λάκκου και µεταφορά - απόθεση των άχρηστων υλικών σε θέσεις, που 
καθορίζονται από την Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε απόσταση από τον τόπο εκτέλεσης της 
εργασίας συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των αυτοκινήτων, 

• συµπύκνωση του πυθµένα του λάκκου µε µηχανικά µέσα, 

• προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση του πυθµένα µε ασφαλτικό διαλυµα τύπου ΜΕ-0 
για την κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-
01:2009 «Ασφαλτική προεπάλειψη» (εφόσον πρόκειται για υλικό οδοστρωσίας), 

• προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση του πυθµένα (εφόσον πρόκειται για ασφαλτικό 
υπόστρωµα) και των κατακόρυφων παρειών µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα τύπου ΚΕ-1 για 
την κατασκευή συγκολλητικής επάλειψη,   

• προµήθεια και µεταφορά όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά 
προερχόµενα από τη θραύση υγιών, απόλυτα καθαρών λίθων λατοµείου χωρίς όµως τη 
χρήση πυριτικής άµµου) για την παρασκευή του ασφαλτικού σκυροδέµατος στον τόπο 
παραγωγής αυτού συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των 
αυτοκινήτων, 

• παρασκευή του ασφαλτικού σκυροδέµατος τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-03-11-04:2009 σε µόνιµη εγκατάσταση, , 

• µεταφορά του έτοιµου ασφαλτικού σκυροδέµατος σε οποιαδήποτε απόσταση από τη 
θέση παραγωγής του µέχρι τη θέση διάστρωσής του επιτόπου του έργου 
συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των αυτοκινήτων, 

• διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέµατος στο λάκκο σε ικανό πάχος, ώστε µετά την πλήρη 
συµπύκνωσή του να εξισωθεί η στάθµη του µε εκείνη του γειτονικού οδοστρώµατος, 

• συµπύκνωση του διαστρωµένου ασφαλτοµίγµατος µε χρήση µηχανικών µέσων. 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο επισκευασµένης επιφάνειας βάθους 10 cm µε ασφαλτικό 

σκυρόδεµα, η οποία περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που 

περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω για την πλήρη επισκευή φθορών µε ασφαλτικό 

σκυρόδεµα µε χρήση θραυστών υλικών λατοµείου χωρίς χρήση πυριτικής άµµου 

 
 

(ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 20,00 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.8 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 4421Β) 

 ΝΕΤ Ο∆Ο 
∆-6 

 
 

Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και 
κατασκευή ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 
την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε 
µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 
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• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου και η διάστρωσή του   

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώστε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

• οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία 
τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των 
προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Επιµέτρηση µε βάση ζυγολόγια προσκοµιζοµένου προς διάστρωση ασφαλτοµίγµατος. 
 
Τιµή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος.  

 
 

(ολογράφως): 
ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 74,75 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
4.9 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ 0,05 M ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 4521Β ) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
∆-8.1 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 
την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε 
µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της 
και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής: 
 

(ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 7,33 
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ΑΡΘΡΟ 
4.10 

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

σχετ. ΝΕΤ 
Ο∆Ο Β-43.1 

 
Πλήρωση – σφράγιση µεµονωµένων ρωγµών σε ασφαλτικό οδόστρωµα (εργασία και υλικά) µε 
κατάλληλα ασφαλτικά υλικά εφαρµοζόµενα σε θερµή κατάσταση, η οποία εκτελείται σύµφωνα 
µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου και στην οποία περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις 
εξής επιµέρους εργασίες : 

• προµήθεια του ασφαλτικού υλικού πλήρωσης – σφράγισης ρωγµών και των λοιπών 
αναγκαίων υλικών για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, 

• µεταφορά του αναγκαίου µηχανικού εξοπλισµού για την εκτέλεση της εργασίας 
συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των αυτοκινήτων, 

• αποκάλυψη και διεύρυνση της ρωγµής, 

• καθαρισµό της ρωγµής από χαλαρά υλικά µε την χρήση πεπιεσµένου αέρα, 

• ενδεχόµενη επάλειψη της καθαρής και στεγνής ρωγµής µε κατάλληλο (συµβατό υλικό 
ασταρώµατος, 

• προετοιµασία του ασφαλτικού υλικού πλήρωσης – σφράγισης ρωγµών (τήξη του υλικού 
σε περίπτωση χρήσης εν θερµώ εφαρµοζόµενου υλικού), 

• θέρµανση του οδοστρώµατος στην περιοχή της ρωγµής, 

• χειρονακτική διάστρωση του ασφαλτικού υλικού πλήρωσης – σφράγισης ρωγµών σε 
θερµή κατάσταση ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο υλικό, 

• διάστρωση θραυστής άµµου µε µέγεθος κόκκων 1/3mm στο ήδη διαστρωµένο νωπό 
ασφαλτικό υλικό. 

 
Τιµή για ένα µέτρο µήκους επισκευασµένης ρωγµής οδοστρώµατος µε κατάλληλο ασφαλτικό 
υλικό εφαρµοζόµενο σε θερµή κατάσταση, η οποία περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και 
εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω για την πλήρη σφράγιση ρωγµών 
ασφαλτικού οδοστρώµατος 

 

(ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 5,50 
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ΟΜΑ∆Α 5η: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) 

 
ΝΕΤ Ο∆Ο 

Ε-1 

 
1. Γενικά 
 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστηµάτων Συγκράτησης 
Οχηµάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύµφωνα µε την βασιζόµενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ 
µελέτη σήµανσης-ασφάλισης της οδού. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται: στηθαία ασφαλείας µεταλλικά ή από σκυρόδεµα, 
απολήξεις αρχής και πέρατος, οι συναρµογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα 
Συστήµατα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).  
 
Τα στηθαία ασφαλείας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται µε βάση τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

• Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 

• Λειτουργικό πλάτος: 

o κατηγορία W1: ≤ 0,60 m 

o κατηγορία W2: ≤ 0,80 m 

o κατηγορία W3: ≤ 1,00 m 

o κατηγορία W4: ≤ 1,30 m 

o κατηγορία W5: ≤ 1,70 m 

o κατηγορία W6: ≤ 2,10 m 

o κατηγορία W7: ≤ 2,50 m 

o κατηγορία W8: ≤ 3,50 m 

• Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 

• ∆ιαµόρφωση: µονόπλευρα, αµφίπλευρα 

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα 
συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο µέρος 5 του 
προτύπου. 
 
Οι τιµές µονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστηµένα συστήµατα, σύµφωνα µε το 
εγχειρίδιο του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα από 
την µελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).  
 
Τα επιµετρούµενα µήκη των συναρµογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και 
διαφορετικής δυναµικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχηµάτων σ’ αυτά, θα 
κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης. 
 
Τα ειδικά τεµάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαµβάνονται ανηγµένα στις ανά τρέχον 
µέτρο τιµές µονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιµετρώνται ως µήκη των αντιστοίχων στηθαίων 
µε προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες 
δαπάνες διαµόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. 
 
Στην τιµή µονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαµβάνεται και η δαπάνη της 
αντισκωριακής προστασίας αυτών µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 
 
 
2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραµµή οδοστρώµατος 
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Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να 
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και 
της πλευρικής διαµόρφωσης: 
 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο  

• Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) 
σύµφωνα µε τη µελέτη 

• Ελάχιστο πλάτος ζώνης, µεταξύ της εµπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της 
οριογραµµής του οδοστρώµατος, ίσο προς το προβλεπόµενο στην εφαρµοζόµενη 
τυπική διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

 
3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραµµή τεχνικών έργων 
 
Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει 
να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ 
και της πλευρικής διαµόρφωσης : 
 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη. 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

• Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), 
για την περίπτωση τοίχων στέψης, σύµφωνα µε τη µελέτη 

• Συνολικό πλάτος πεζοδροµίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύµφωνα µε τη µελέτη 

• Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώµατος 0,25 m, για την περίπτωση 
γέφυρας ή τοίχου στέψης. 

• Ελάχιστο πλάτος διαδρόµου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή µεγαλύτερο αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας  

• Ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο µε το προβλεπόµενο στην 
εφαρµοζόµενη τυπική διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

 
Για εφαρµοζόµενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται µε το κιγκλίδωµα (εφ’ όσον το σχετικό ΣΑΟ της 
µελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιµή µονάδας του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ θα 
περιλαµβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαµόρφωσης του 
κιγκλιδώµατος (συρµατόσχοινο κλπ), σε σχέση µε το αντίστοιχο της µελέτης. 
 
4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 
 
Το εφαρµοζόµενο Σύστηµα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές 
διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά 
παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαµόρφωσης της νησίδας. 
 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

• Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης µε τις επ’ αυτής κατασκευές σύµφωνα µε τη µελέτη 

• ∆ιασφάλιση της ανεµπόδιστης κατασκευασιµότητας των προβλεπόµενων κατασκευών 
(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύµφωνα µε τη µελέτη και, µε την 
προϋπόθεση ότι το δοµικό πλάτος του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, 
µεγαλύτερο µέχρι 0,10 m, σε σχέση µε το ΣΑΟ της µελέτης. 

• ∆ιασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρµοζόµενης τυπικής διατοµής της 
µελέτης, µεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραµµής του οδοστρώµατος 
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Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου ΣΑΟ, ανάλογα µε τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης 
αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4, ως εξής : 

 

ΑΡΘΡΟ 
5.1 

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Ν2 ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 
ΕΜΠΗΞΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΦΟ∆ΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Α, 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 – 
ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Ν2, 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ W3 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2653) 

. ΝΕΤ Ο∆Ο 
Ε-1.1.5 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου ΣΑΟ: 
 

(ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 43,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.2 

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Ν2 ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 
ΕΜΠΗΞΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΦΟ∆ΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Α, 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 – 
ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Ν2, 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ W2 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2653) 

. ΝΕΤ Ο∆Ο 
Ε-1.1.6 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου ΣΑΟ: 
 

(ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 45,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.3 

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ H1  ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 
ΕΜΠΗΞΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΦΟ∆ΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Α, 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 – 
ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ H1, 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ W3 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2653) 

. ΝΕΤ Ο∆Ο 
Ε-1.2.3 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου ΣΑΟ: 
 

(ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 70,00 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
5.4 

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 

1317-2 – ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
H1, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ W5, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΣΦΟ∆ΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Α 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2653) 

. ΝΕΤ Ο∆Ο 
Ε-1.3.1 
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Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου ΣΑΟ: 
 

(ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 85,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.5 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ 
ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΩΝ 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2653) 
- 

 
Για την αντικατάσταση αντανακλαστικών στοιχείων σε στηθαία ασφάλειας οδών, που 
πραγµατοποιείται ανάλογα µε τον τύπο των στηθαίων, σύµφωνα µε την  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-
04-04-00:2009 «Οριοδείκτες οδού», την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 

• προµήθεια αντανακλαστικών στοιχείων µε µορφή τραπεζοειδή, ορθογωνική ή κυκλική µε 
ελάχιστη αντανακλαστική επιφάνεια 50 cm2 χρώµατος λευκού ή ερυθρού, τα οποία 
αποτελούνται: 
o είτε από πρισµατικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερµητικά στεγανοποιηµένους 

και τοποθετηµένους σε ολόσωµη πλαστική βάση (αντανακλαστικά στοιχεία τύπου R2 
κατά την ΕΤΕΠ ΤΠ 1501-05-04-04-00:2009), 

o είτε από αυτοκόλλητη µικροπρισµατική αντανακλαστική µεµβράνη (τύπος 3) µε 
Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση (ΕΤΑ) και σήµανση CE σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 (αντανακλαστικά στοιχεία τύπου R1 κατά την ΕΤΕΠ ΤΠ 1501-05-04-04-
00:2009), 

που στερεώνονται σε έλασµα από αλουµίνιο πάχους τουλάχιστον 3mm ή από 
γαλβανισµένο χαλύβδινο πάχους 1mm σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., 

• µεταφορά των αντανακλαστικών στοιχείων από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του 
έργου συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των αυτοκινήτων, 

• αφαίρεση των παλαιών αντανακλαστικών στοιχείων από τα στηθαία ασφάλειας µε λύση 
των κοχλιών σύνδεσης, 

• τοποθέτηση των νέων αντανακλαστικών στοιχείων µε κατάλληλο προσανατολισµό και 
κοχλίωση (σύνδεση) αυτών στα στηθαία ασφάλειας, 

• αποµάκρυνση των παλαιών αντανακλαστικών στοιχείων προς απόρριψη σε κατάλληλο 
χώρο.  

 

Τιµή ανά τεµάχιο έτοιµου τοποθετηµένου αντανακλαστικού στοιχείου σε στηθαία ασφάλειας 
οδών 

 

(ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 3,20 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.6 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ Ή ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2653) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Ε-2 

 
Πρόσθετη αποζηµίωση για την αποκατάσταση τµήµατος φθαρµένου η κατεστραµµένου 
µεταλλικού στηθαίου ασφαλείας, σε οποιαδήποτε θέση του οδικού άξονα και οποιουδήποτε 
µήκους.  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η αποξήλωση του ακατάλληλου µεταλλικού στηθαίου στο καθοριζόµενο από την Υπηρεσία 
µήκος  
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• Η πρόσθετη δαπάνη τοποθέτησης νέου στηθαίου κατα ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, λόγω του 
σποραδικού χαρακτήρα των εργασιών 

• Η περισυλλογή των αποξηλωθέντων στοιχείων και η µεταφορά τους στις θέσεις που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία.  

• Η δαπάνη της εργοταξιακής σήµανσης, σύµφωνα µε την σχετική εγκύκλιο του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (νοείται ότι εκτελείται υπό 
κυκλοφορία).  

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) αποκατάστασης στηθαίων, εφαρµοζόµενη ως προσαύξηση των 
τιµών µονάδος Ε-1.xx του παρόντος τιµολογίου (ΝΕΤ Ο∆Ο)  

 

(ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 2,65 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
5.7 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΜΠΗΞΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2151) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Ε- 3.1 

 

Επιµεληµένη αποξήλωση εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας, 
στα τµήµατα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και σε χρόνο κατάλληλο, σύµφωνα µε 
το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων, µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε παραµόρφωση, φθορά κλπ των εγκατεστηµένων στηθαίων, ορθοστατών και 
λοιπών υλικών σύνδεσης, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-05-02-00 "Αφαίρεση χαλύβδινων 
στηθαίων ασφαλείας µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών". 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η εργασία επιµεληµένης αποσυναρµολόγησης των στηθαίων και αφαίρεσης των 
ορθοστατών µε εξόλκευση ή και µε βοηθητική περιµετρική εκσκαφή, ώστε να είναι σε 
κατάσταση για να επανατοποθετηθούν,  

• η φόρτωση και το στοίβαγµα των αποσυναρµολογηµένων υλικών κατά κατηγορίες σε 
φορτηγό αυτοκίνητο και η µεταφορά τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Κύριο 
του Εργου. 

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που αποξηλώνεται. 
 
 

 

(ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 2,30 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.8 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΓΕΦΥΡΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2151) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Ε- 3.2 

 
 

Επιµεληµένη αποξήλωση εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας, 
στα τµήµατα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και σε χρόνο κατάλληλο, σύµφωνα µε 
το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων, µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε παραµόρφωση, φθορά κλπ των εγκατεστηµένων στηθαίων, ορθοστατών και 
λοιπών υλικών σύνδεσης, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-05-02-00 "Αφαίρεση χαλύβδινων 
στηθαίων ασφαλείας µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών". 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
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• η εργασία επιµεληµένης αποσυναρµολόγησης των στηθαίων και αφαίρεσης των 
ορθοστατών µε εξόλκευση ή και µε βοηθητική περιµετρική εκσκαφή, ώστε να είναι σε 
κατάσταση για να επανατοποθετηθούν,  

• η φόρτωση και το στοίβαγµα των αποσυναρµολογηµένων υλικών κατά κατηγορίες σε 
φορτηγό αυτοκίνητο και η µεταφορά τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Κύριο 
του Εργου. 

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που αποξηλώνεται 
 

(ολογράφως): ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 15,80 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.9 

 ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2653) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Ε- 4.1 

 
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γεφυρών, γαλβανισµένοι, µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm 
(σπείρωµα, thread size = 2’’, dεξ = 60,3 mm, πάχος τοιχώµατος 3,2 mm), µε τα απαιτούµενα 
τεµάχια περιβολής από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µεγαλύτερης διαµέτρου στους 
ορθοστάτες των κιγκλιδωµάτων.  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των σιδηροσωλήνων και των ειδικών τεµαχίων 
σύνδεσης/στερέωσης (όλα γαλβανισµένα) 

• η τοποθέτηση και στερέωση των σιδηροσωλήνων στους ορθοστάτες του κιγκλιδώµατος 
µε µηχανικά µέσα ή/και ηλεκτροσυγκόλληση 

• η αποκατάσταση του γαλβανίσµατος στις θέσεις συγκόλλησης µε υλικό βάσεως 
ψευδαργύρου εφαρµοζόµενο εν ψυχρώ. 

• η κοπή, η κάµψη (όπου απαιτείται) και η αποµείωση των σωλήνων 
 

Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως εγκατεστηµένου γαλβανισµένου σωλήνα κιγκλιδωµάτων. 
 

 

(ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 11,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.10 

 ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2652) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Ε- 4.2 

 
 

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από µορφοσίδηρο και ελάσµατα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10025-1, διαµορφωµένα σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώµατος, 
πλήρως διαµορφωµένων σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούµενες 
εργαλειοµηχανές, που θα έχουν υποστεί καθαρισµό επιφανείας µε µεταλλοβολή ή 
αµµοβολή ποιότητας SA 2 ½, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και 
αντισκωριακή προστασία µε δύο στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου, πάχους ξηρού 
υµένα (εκάστης) 25 ± 5 µm 

• η πάκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάµενες κατασκευές από σκυρόδεµα 
(διάνοιξη οπής µε κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και πάκτωση µε 
τσιµεντοκονία ή εποξειδικό κονίαµα), ή η αγκύρωσή τους µε αγκύρια διαστελλοµένης 
κεφαλής ή ρητινικής πάκτωσης  
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• η συναρµολόγηση του κιγκλιδώµατος µε κοχλίωση ή/και επι τόπου ηλεκτροσυγκόλληση 

• η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώµατος µε ελαιόχρωµα αλκυδικής σιλικόνης σε 
δύο στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υµένα 125 µm 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο τοποθετηµένου σιδηρού κιγκλιδώµατος  
 

 

(ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 2,50 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.11 

 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6541) 

- 

 
Αφαίρεση πινακίδων σήµανσης επικίνδυνων θέσεων (Κ), ρυθµιστικών (Ρ), πρόσθετων  (Πρ) 
οποιουδήποτε σχήµατος και µεγέθους, καθώς επίσης πληροφοριακών (Π) µε επιφάνεια 
µέχρι 1,00m2, σύµφωνα µε την  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-05-00:2009 «Αφαίρεση πινακίδων και 
ιστών κατακόρυφης σήµανσης, ή /και επανατοποθέτηση αυτών», την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτηση. 

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 
 

• καθαρισµός του εδάφους στην περιοχή γύρω από τους στύλους ή τα πλαίσια στήριξης 
πινακίδων από κάθε είδους αυτοφυούς βλάστησης, 

• αποσύνδεση των πινακίδων από τους στύλους χωρίς καταστροφή αυτών, 

• συγκέντρωση και µεταφορά των αποξηλωµένων πινακίδων σήµανσης και των υλικών 
σύνδεσης, τα οποία έχουν αφαιρεθεί, από τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών σε τόπο 
παράδοσης, που καθορίζεται από την Υπηρεσία, συµπεριλαµβανόµενων των 
φορτοεκφορτώσεων, της προσωρινής αποθήκευσης και της σταλίας των αυτοκινήτων. 

 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη για την αποξήλωση των στύλων ή των πλαισίων 
στήριξης 
 

Τιµή για ένα τεµάχιο αποξηλωµένης πινακίδας σήµανσης οδών, η οποία περιλαµβάνει όλες 
τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω για την 
αφαίρεση πινακίδων σήµανσης. 
 

(ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 3,20 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.12 

 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2653) 

- 

 
Αφαίρεση στύλων στήριξης πινακίδων σήµανσης οδών οποιωνδήποτε ύψους και διαµέτρου 
(όχι όµως και δικτυωµάτων στήριξης πινακίδων σύµφωνα µε την  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-05-
00:2009 «Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήµανσης, ή /και επανατοποθέτηση 
αυτών», την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 
• καθαρισµός του εδάφους στην περιοχή γύρω από τον στύλο στήριξης πινακίδων από 

κάθε είδους αυτοφυούς βλάστησης, 
• αποξήλωση του στύλου στήριξης ανεξάρτητα από το ύψος του και την διάµετρο του από 

το έδαφος ή τη θεµελίωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο καθώς επίσης λύση και αφαίρεση 
των υπαρχόντων συνδέσµων,      
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• συγκέντρωση και µεταφορά των στύλων στήριξης πινακίδων και των υλικών σύνδεσης, 
τα οποία έχουν αφαιρεθεί, από τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών σε τόπο παράδοσης, 
που καθορίζεται από την Υπηρεσία, συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων, της 
προσωρινής αποθήκευσης και της σταλίας των αυτοκινήτων, 

• πλήρωση των οπών του ερείσµατος της οδού στη θέση αφαίρεσης του στύλου στή  ριξης 
µε θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-160 (εργασία και υλικά) και συµπύκνωση µε κατάλληλο 
µηχάνηµα. 

 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη για την αποσυναρµολόγηση και αφαίρεση των 
πινακίδων σήµανσης οδών, που είναι τοποθετηµένες επί του στύλου. 

 
Τιµή για ένα τεµάχιο αποξηλωµένου στύλου στήριξης πινακίδων σήµανσης Οδών, η οποία 
περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά 
παραπάνω για την αφαίρεση στύλου στήριξης πινακίδων. 
 

(ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 4,50 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.13 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΟ∆ΕΙΚΤΕΣ Ο∆ΟΥ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6620.1) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Ε- 6 

 

Tοποθέτηση πλαστικού οριοδείκτη οδού µε δύο αντανακλαστικά στοιχεία, κόκκινο και 
αργυρόλευκο, σύµφωνα µε την µελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) και την ΕΤΕΠ 
05-04-04-00 ‘’Οριοδείκτες οδού’‘. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των οριοδεικτών,  

• η µεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης,  

• η διάνοιξη οπής πάκτωσης, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του οριοδείκτη,  

• η επαναπλήρωση της οπής µε υλικό ανάλογο µε την παραπλήσια επιφάνεια της οδού  

• και η συλλογή και αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής. 

Τιµή ανά εγκατεστηµένο πλαστικό οριοδείκτη. 
 

(ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 10,50 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.14 

ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ Ο∆ΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN 12899-1 - ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΥΠΟΥ 2 
ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6541) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Ε- 8.2.2 

 
 

Προµήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανα-
κλαστικών, µε ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες 
σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’ 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
  



Σελίδα 43 από 69 

• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2 
ελαχίστου πάχους 3mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από 
αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και 
σύµβολα, από αντανακλαστική µεµβράνη (ο τύπος της οποίος καθορίζεται στην 
συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθµό της 
πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστή και την ηµεροµηνία κατασκευής της. 

• η κατασκευή πλαισίου από µορφοδοκούς κράµατος αλουµινίου για την ενίσχυση και 
ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 

• τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα 
γαλβανισµένα εν θερµώ κατά ΕΝ ISO 1461. 

• η µεταφορά των πινακίδων και των εξαρτηµάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, 
κατάλληλα συσκευασµένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης  

• η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού 
(όταν απαιτείται) 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 
 

(ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 121,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.15 

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ, ΠΛΕΥΡΑΣ 
0,90 m  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Ε- 9.1 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε αντανακλαστικό 
υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12899-1, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’ 
 

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  

• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 

•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 

 

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας  επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m: 
 
 

(ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 49,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.16 

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Ε- 9.4 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών µε αντανακλαστικό υπόβαθρο από 
µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’ 
 

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  

• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 
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•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 

Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 
 

α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,90 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,60 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,65 m 
ε. κυκλικές  διαµέτρου 0,65 m 

 
 
 

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας: 
 

 

(ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 49,00 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
5.17 

ΣΤΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 
DN 80 mm (3’’) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 2653) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Ε- 10.2 

 
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm 
(σπειρώµατος: thread size R = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώµατος 4,0 mm), µήκους κατ' 
ελάχιστον 3,30 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήµανσης’’. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε ηλεκτροσυγκολ-
ληµένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, µε προδιατρηµένες 
οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το 
άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης 
γαλβανισµένης ράβδου Φ 14 mm µήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη 
ηλεκτροσυγκοληµµένη λάµα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι 
συστροφής (περιλαµβάνεται η ράβδος ή η λάµα). 

• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και 
διαµέτρου 50 cm 

• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά) 

Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου πινακίδων 
 

 

(ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 45,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
5.18 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7788) 

ΝΕΤ Ο∆Ο 
Ε- 17.1 

 
∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος, 
µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε 
αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την 
µελέτη σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’ 
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Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η 
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

• η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των 
εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

• ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού 
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

• η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)  

• η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιµοποιουµένου υλικού  

• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

• η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι 
την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος 
 
 

 

(ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 3,45 
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 ΟΜΑ∆Α 6η: Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 

 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.01 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένων χαλυβδίνων 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. 

• 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 προβλεπόενα 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:  
 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.1 

ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΙΣΤΟΣ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 10,00 M  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ101) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 60.10.01.03 

 

Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού 
 

(ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 1250,00 
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ΑΡΘΡΟ 
6.2 

ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΙΣΤΟΣ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 12,00 M  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ101) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 60.10.01.04 

 

Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού 
 

(ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 1400,00 

 

 

 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ 
ΛΑΜΠΤΗΡΑ  ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (NAΗP) τύπου semi 

cut-off  

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 60.10.20 

 

 
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: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.3 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ 
ΛΑΜΠΤΗΡΑ  ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (NAΗP) τύπου semi 

cut-off, ΙΣΧΥΟΣ 150 W, ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ103) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 60.10.20.05 

 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα 

 

(ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 220,00 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.4 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ 
ΛΑΜΠΤΗΡΑ  ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (NAΗP) τύπου semi 

cut-off, ΙΣΧΥΟΣ 150 W, ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ103) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 60.10.20.06 
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Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα 
 

(ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 300,00 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.5 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ 
ΛΑΜΠΤΗΡΑ  ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (NAΗP) τύπου semi 

cut-off, ΙΣΧΥΟΣ 250 W, ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ103) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 60.10.20.07 

 

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα 
 

(ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 240,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.6 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ 
ΛΑΜΠΤΗΡΑ  ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (NAΗP) τύπου semi 

cut-off, ΙΣΧΥΟΣ 250 W, ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ103) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 60.10.20.08 

 

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα 
 

(ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 320,00 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.7 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ 
ΛΑΜΠΤΗΡΑ  ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (NAΗP) τύπου semi 

cut-off ΙΣΧΥΟΣ 400 W, ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ103) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 60.10.20.09 

 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα 

 

(ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 260,00 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.8 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ 
ΛΑΜΠΤΗΡΑ  ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (NAΗP) τύπου semi 

cut-off ΙΣΧΥΟΣ 400 W, ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ103) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 60.10.20.10 

 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα 

 

(ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 340,00 
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ΑΡΘΡΟ 
6.9 

ΠΙΛΛΑΡ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 60.10.80.01 

 
 

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

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τοπου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) µε 
δίριχτη στέγη µε περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oµβρίων, από λαµαρίνα 
ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισµένου εν θερµώ εσωτερικά και εξωτερικά, 
µετά την κατασκευή του, µε ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 µm), 
βαµένου µε διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υµένα (εκάστης) 125 µm, 
µε ελαστικά παρεµβύσµατα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, 
κλειδιά ενιαία για όλα τα 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 τεσσάρων αναχωρήσεων 
 

(ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 2500,00 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.10 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 
60X40 CM 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2548) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 60.10.85.02 

 

 

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 
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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 60 x 40 cm, ως εξής: 
 

(ολογράφως): ΕΚΑΤΟ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 100 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.11 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2269Β) 

σχετ. 
ΝΕΤ ΗΛΜ 

 60.20.50.30  

 
Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων ηλεκτροφωτισµού 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 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) 
 
 

(ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 30,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.12 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟ ΤΟ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2269Α) 

σχετ. 
ΝΕΤ ΗΛΜ 

 60.20.50.40 
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Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων ηλεκτροφωτισµού 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) 
 

   

(ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 50,00 

 
 
 

 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5 ) 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.04 

 
 

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 
µονωσή 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 : 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.13 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟ ΜΕ Η 
ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.04.01 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

(ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 20,00 
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ΑΡΘΡΟ 
6.14 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΠΟ ΙΣΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 
Ε∆ΑΦΟΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.04.02 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

(ολογράφως): ∆ΕΚΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 10,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.15 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ ΚΟΧΛΙΑ ΣΕ ΒΑΣΗ 
ΣΙ∆ΗΡΟΪΣΤΟΥ  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 101 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.18 

 
Αποκατάσταση κοχλία της βάσης έδρασης χαλυβδίνου 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)   
 

 

(ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 11,50 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.16 

 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Φ/Σ) ΑΠΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Ή 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΥ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.03.01 

 
 

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικών σωµάτων (Φ/Σ) οποιοδήποτε τύπου, η 
οποία περιλαµβάνει: 
 

• Την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ και την επιµελή µονωσή 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.) 

• Την µεταφορά και παράδοση του στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόµενη 
θέση επανατοποθέτησης. 

Στην τιµή µονάδας περιάµβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισµού και των 
µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  

 

(ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 27,50 

 
 

 

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.26 
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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) 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.17 

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 150 W 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.26.02 

 

Τιµή ανά λαµπτήρα (τεµ) 
 

(ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 26,50 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.18 

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 250 W 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.26.03 

 

Τιµή ανά λαµπτήρα (τεµ) 
 

(ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 30,50 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.19 

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 400 W 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.26.04 

 
Τιµή ανά λαµπτήρα (τεµ) 
 

(ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 36,50 

 
 
 

 

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ   
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.20 

 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών 
σωµάτων (Φ/Σ) νατρίου. Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων οργάνων 
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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. 
  
 

ΑΡΘΡΟ 
6.20 

 
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.20.01 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

 

 

(ολογράφως): ∆ΕΚΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 10,00 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.21 

 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.20.02 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

 
 

(ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 1,80 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.22 

 
ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ (BALLAST)  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.20.03 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 

 

(ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 30,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.23 

 
ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (STARTER)  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.20.04 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

 

(ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 4,50 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.24 

 
ΕΝΑΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗ (STARTER)  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.20.05 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
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(ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 25,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.25 

 
ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.20.06 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

 

(ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 3,40 

 

 

 

 
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 104 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.22 

 

Αποξήλωση κατεστραµένου 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 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.26 

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 104 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.22.01 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

 

(ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 27,50 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.27 

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

∆ΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 104 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.22.02 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 

(ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 34,00 

 

 

 

 
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.35 
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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: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.28 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΠΙΛΛΑΡ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 54 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.35.01 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως):  ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 4,00 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.29 

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 101 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.35.02 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως):  ΠΕΝΤΕ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 5,00 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.30 

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.35.03 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 25,00 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.31 

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΑΓΑΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.35.04 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ  
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 20,00 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.32 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.35.05 
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως):  ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 4,00 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.33 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 104 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.35.06 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως):  ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 2,40 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.34 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΓΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.35.07 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως):  ∆ΕΚΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 10,00 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.35 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.35.08 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως):  ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 50,00 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.36 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.35.09 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 40,00 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.37 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55 ) 

- 

 

Αντικατάσταση χρονοδιακόπτη, δηλαδή αποξήλωση του παλιού, προµήθεια, προσκόµιση, 
τοποθέτηση και σύνδεση νέου σε ωρολογιακό µηχανισµό και διάταξη ηµερήσιου 
προγράµµατος για την αφή και σβέση οδικού ηλεκτροφωτισµού µε εφεδρεία 12 ωρών.  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
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(ολογράφως):  ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 50,00 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.38 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΛΑΡ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52 ) 

- 

 

Στεγανό µεταλλικό κιβώτιο ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισµού (πίλλαρ), βαθµού 
προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, σε υφιστάµενη βάση από σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδοµή οδοφωτισµού’’. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

(α) Την αποσύνδεση, αποσυναρµολόγηση και παράδοση στην υπηρεσία του παλαιού πίνακα 
(αν απαιτείται), 

(β) η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) µε 
δίριχτη στέγη µε περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των οµβρίων, 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, ανοξείδώτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για 
όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήµανσης µε τα στοιχεία του κυρίου του έργου, 

(γ) Όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την διακοπή της τροφοδοσίας από την ∆ΕΗ και την 
επανατροφοδότηση της εγκατάστασης µετά το πέρας της αντικατάστασης, τον έλεγχο 
λειτουργίας και την παράδοση στην Υπηρεσία των ηλεκτρολογικών σχεδίων του πίνακα και 
της διανοµής καθώς και των απαιτούµενων πιστοποιητικών. 

(δ) Την 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 
στυπιοθλίπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισµού καθώς 
επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

(ε) Τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου, δηλαδή:  

- Ενα (1) γενικό διακόπτη, τριπολικό Ραγοδιακόπτη 45Α 

- τρεις (3) συντηκτικές ασφάλειες 3 Χ 35Α 

- τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες. 

- τρεις (3) αυτόµατους τριπολικούς διακόπτες (ρελαί) 3 Χ 25Α 

- εννιά (9) µονοπολικούς µικροαυτόµατους διακόπτες ονοµαστικού ρεύµατος 
βραχυκύκλωσης 4.5kA και ονοµαστικού ρεύµατος 25Α δηλαδή τρία ευρώ (3) τεµάχια για 
κάθε κύκλωµα εξόδου. 

- ένα (1) µονοπολικό µικροαυτόµατο διακόπτη ονοµαστικού ρεύµατος βραχυκύκλωσης 4.5kA 
και ονοµαστικού ρεύµατος 16Α (για τον ρευµατοδότη ράγας) 

- ένα (1) χρονοδιακόπτη και ένα ευρώ (1) φωτοκύτταρο ρυθµιζόµενης ευαισθησίας 

- µία (1) λυχνία 60W νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» µε ενσωµατωµένο 
διακόπτη για τον φωτισµό των εσωτερικών του πίνακα. 

- τρεις (3) µονοπολικούς µικροαυτόµατους διακόπτες ονοµαστικού ρεύµατος βραχυκύκλωσης 
4.5kA και ονοµαστικού ρεύµατος 6Α (για το φωτοκύτταρο, τον χρονοδιακόπτη και τον 
φωτισµό του ερµαρίου) 

- Ένα (1) ρευµατολήπτη 16Α.  
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Όλα τα υλικά θα φέρουν ειδική ανεξίτηλη σήµανση µε την αντίστοιχη ονοµασία από το 
ηλεκτρολογικό σχέδιο που συνοδεύει το ερµάριο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η 
συντήρηση του. 

Το πίλαρ θα συνοδεύεται από: 

-Πιστοποιητικό στεγανότητας 

-Πιστοποιητικό αντοχής σε κρούση 

-Πιστοποιητικό Ελέγχου χαµηλής τάσης 

-Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τον κανονισµό ΕΝ 60439 

-Πιστοποίηση τουλάχιστον ISO 9001 του κατασκευαστή του. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 1500,00 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.39 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΙΛΛΑΡ Η/Φ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΘΥΡΑΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52 ) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.37 

 

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)  
 

 

(ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ  
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 60,00 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.40 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ Η/Φ 
(ΠΙΛΛΑΡΣ)    

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7791) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.36 

Ανακαίνιση της βαφής υπαιθρόυ 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. 
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• 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):  

 

 

(ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 110,00 

 

 

 

 
ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV-U,-R (NYM), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 

300/500V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ  ΑΠΟ ΜΑΝ∆ΥΑ PVC   
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 46) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.40 

 

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   
 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.41 

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV-U,-R (NYM), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 
300/500V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ  ΑΠΟ ΜΑΝ∆ΥΑ PVC ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 3 x 

1,5 mm²   
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 46) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.40.01 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου   
 

(ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 2,30 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.42 

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV-U,-R (NYM), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 
300/500V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ  ΑΠΟ ΜΑΝ∆ΥΑ PVC 4 x 1,5 mm²   

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 46) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.40.03 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου   
 

(ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 2,80 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.43 

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ PVC 

∆ΙΑΤΟΜΗΣ 4 x 10 mm² 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 102) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.41.04 
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Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε 
οχετό, σε φορέα, σε µονωτήρες, µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς 
και µόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-
U (µονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός 
κυκλικού τοµέα), περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά 
στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) 
καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου   
 

(ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 12,50 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.44 

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 x 16 mm² 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο 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 αγωγούς από κράµα 
αλουµινίου και µόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V 
διατοµής 4 x 16mm2, 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:  
 

(ολογράφως): ΕΝΝΕΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 9,00 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.45 

ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 25 
mm² 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 45) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.48.03 

 

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  
 

(ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 5,70 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.46 

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ - ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΟΝΟΜΑΣΤ.∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 50 mm 

(ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2’’) ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 3,2 mm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.40.01 

 
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. 
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του 
γαλβανισµένου σύρµατος έλξης καλωδίων, των γαλβανισµένων ειδικών τεµαχίων, η 
τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρµατος έλξης καλωδίων, η 
επισήµανση των σωλήνων καθώς και η συγκρότηση δέσµης σωλήνων, όπου προβλέπεται.  
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε σκυρόδεµα 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
 
 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής  

 

(ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 12,50 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.47 

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ 100 ΑΠΟ PVC ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 4 atm  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
 Η2.1.6 

 

Πλαστικός σωλήνας Φ 100 από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1256, ονοµαστικής πίεσης 4 atm, 
µε κεφαλή σύνδεσης, εγκατεστηµένος σε υπόγειες διαβάσεις, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και 
µεταφορά επί τόπου των σωλήνων, των απαιτουµένων µικροϋλικών σύνδεσης, του οδηγού 
από γαλβανισµένο σύρµα (όταν απαιτείται) και η εργασία εγκατάστασης σε υπόγειες 
διαβάσεις σωλήνων άρδευσης ή καλωδίων. ∆εν περιλαµβάνεται ο εγκιβωτισµός των 
σωλήνων. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   
 

 

(ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 4,10 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.48 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΪΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 9m 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5) 

- 

 

Αντικατάσταση υφιστάµενου σιδηροϊστού, δηλαδή αποσύνδεση, αποξήλωση και 
αποµάκρυνση του παλιού, προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση νέου, 
κατασκευασµένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 
χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’ και σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 22/∆ΙΠΑ∆/οικ.658/24−10−2014 
(Παράρτηµα 2), οµοίου µε τον αντικατασταθέντα.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 470,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.49 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΪΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 9m 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5) 

- 

 
Αντικατάσταση υφιστάµενου σιδηροϊστού, δηλαδή αποσύνδεση, αποξήλωση και 
αποµάκρυνση του παλιού, προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση νέου, 
κατασκευασµένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 
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χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’ και σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 22/∆ΙΠΑ∆/οικ.658/24−10−2014 
(Παράρτηµα 2), οµοίου µε τον αντικατασταθέντα.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 520,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.50 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 102) 

- 

 
Εντοπισµός βραχυκυκλώµατος ηλεκτρικού υπόγειου δικτύου, ο οποίος περιλαµβάνει τις 
αποσυνδέσεις και ωµοµετρήσεις των καλωδίων και κάθε λοιπή εργασία για εντοπισµό της 
θέσης του βραχυκυκλώµατος, την αποκατάσταση του βραχυκυκλώµατος (εφόσον είναι 
δυνατή) χωρίς την χρησιµοποίηση µούφας. και τις επανασυνδέσεις. Στην τιµή µονάδος δεν 
συµπεριλαµβάνονται οι απαιτούµενες εκσκαπτικές εργασίες.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 37,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.51 

ΜΟΥΦΑ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 102) 

- 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση ενός πλαστικού κιβωτίου (προυτολίνης) ή άλλης κατάλληλης 
διάταξης για σύνδεση υπόγειου καλωδίου ΝΥΥ έως 4Χ16 τ.χ για τάση λειτουργίας 1.000V 
µαζί µε τα απαιτούµένα εξαρτήµατα του και µικροϋλικά για πλήρη λειτουργία. Περιλαµβάνει 
και τις εργασίες προετοιµασίας των προς σύνδεση καλωδίων.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

 

(ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 50,00 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.52 

ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΣΗ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6065) 

- 

 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση προς θεµελίωση βάσης ιστού ή διάνοιξη 
χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων υπογείων καλωδίων σε κάθε είδους έδαφος 
εκτός από βραχώδες, εκτός κατοικηµένων περιοχών και εκτός καταστρώµατος οδών.  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3):  
 

(ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 4,00 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.53 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΙΣΤΟΥ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2531) 

- 
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Για την αποκατάσταση βάσης από σκυρόδεµα µεταλλικού ιστού µετά από ατύχηµα, που 
περιλαµβάνει την επαναφορά της στην όρθια θέση µαζί µε την εργασία και τα τυχόν 
απαιτούµένα υλικά για την επέκταση ή εύθυνση των αγκυρίων πάκτωσης του ιστού. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 63,00 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.54 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 14,00 M  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 101) 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
 62.10.01.01 

 
 

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστηµένων χαλυβδίνων ιστών φωτισµού, 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.)  

 

(ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 70,00 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.55 

ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕ∆ΙΛΟΥ ΙΣΤΟΥ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2531) 

- 

 

Αφορά την κάλυψη µε τσιµεντοκονία του διακένου µεταξύ του πέδιλου και της βάσης του 
ιστού, ανεξάρτητα από το µέγεθος του πέδιλου.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως): ΠΕΝΤΕ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 5,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
6.56 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 101) 

- 
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Αφορά την µετάβαση συνεργείου για αποµάκρυνση ιστών ή αποκατάσταση βλαβών εκτός 
του ωραρίου του άρθρου 14 της Ε.Σ.Υ. µετά από εντολή της υπηρεσίας.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 

(ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 217,00 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.57 

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΑΣΕΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5) 

- 

 

Αφορά την αποσύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδότησης ιστού ηλεκτροφωτισµού, την 
αναδιάταξη των καλωδίων και την επανασύνδεσή του.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως): ΕΠΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 7,00 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 
6.58 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2531) 

 

 
Περιλαµβάνει τον καθαρισµό του φρεατίου, ανεξάρτητα από το είδος και το µέγεθός του, από 
χώµατα, φυτά και λοιπά υλικά, την απόφραξη των διακένων στις σωληνώσεις µε τσιµέντο, 
την πλήρωση µε άµµο, την ηλεκτροσυγκόλληση του καλύµµατος του φρεατίου για την 
αποφυγή κλοπής των καλωδίων, εργασία και  προµήθεια όλων των απαραίτητων υλικών. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΡΙΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 13,00 
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ΟΜΑ∆Α 7η: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
7.1 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ  4 m  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354) 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ 4.1.1 

 
 

∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους µέχρι 4 m, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται  καθώς και η δαπάνη 
αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπεται. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

 

(ολογράφως):  ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 8,75 
 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
7.2 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ  4 M 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354) 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ 4.1.2 

 
 

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

(ολογράφως):  ΕΝΝΕΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 9,00 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 
7.3 

ΚΟΠΗ Η/ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ  4 M 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354) 
ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ 4.1.3 

 
 

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρου ύψους µέχρι 4 m, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται  καθώς και η δαπάνη 
αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπεται. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 

(ολογράφως):  ΕΞΙ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 6,00 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
7.4 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η ΚΟΠΗ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 
4 ΜΕΧΡΙ 8 M 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354) 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ 4.2.1 

 

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

(ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 25,00 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
7.5 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 
ΥΨΟΥΣ 8 - 12 M ΣΕ ΝΗΣΙ∆ΕΣ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΚΛΠ.  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354) 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ 4.3.2 

 
 

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

(ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 87,50 
 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
7.6 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 
ΥΨΟΥΣ 12 - 16 M ΣΕ ΝΗΣΙ∆ΕΣ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΚΛΠ.  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354) 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ 4.3.4 

 

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

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

 

(ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 140,00 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
7.7 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 1,70 M 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5353) 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ 4.5.1 

 

Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των 
τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

(ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 0,60 
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ΑΡΘΡΟ 
7.8 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ 
ΘΑΜΝΩΝ, ΥΨΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,70 M  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5353) 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ 4.5.2 

 

Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των 
τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 

(ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 2,75 
 
 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 
7.9 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΕ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5371) 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ 6.3.3. 

 

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

 

(ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 40,00 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
7.10 

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΥΛΩ∆ΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ    

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5371) 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ 6.5 

 

Κοπής ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας, µε κατάλληλα µηχανήµατα ή/και µε 
εργάτες, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Περιλαµβάνεται η κοπή  όλων  των 
ξυλωδών φυτών (Αύλανθος, Νικοτιάνα κ.λ.π.) και βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και 
κατακόρυφη σήµανση της οδού µε χρήση κατάλληλων εξαρτηµάτων που προσαρµόζονται σε 
ελκυστήρα ή µε εργάτες και εργαλεία, η αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των 
υλικών που προέκυψαν από την κοπή και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
 

(ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 85,00 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
7.11 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5390) 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
ΣΤ 8.1.2 

 



Σελίδα 69 από 69 

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.), αποµάκρυνσή 
τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύµφωνα 
µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 
 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 

 

(ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 12,50 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
7.12 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
(ΑΦΥΤΕΥΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ ΚΛΠ), ΣΕ 
∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ Ο∆ΙΚΩΝ 

ΑΞΟΝΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5390) 

ΝΕΤ ΣΤ 
8.2.2 

 

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ), αποµάκρυνσή 
τους από τους χώρους του έργου και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται,  
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαµβάνονται όλες οι 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 

 
 

(ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 12,50 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 
7.13 

ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ 
ΚΟΡΜΟΥ ΑΠΟ 0,31 ΜΕΧΡΙ 0,60 M 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354) 

ΝΕΤ ΠΡΣ   
Ζ 2.2 

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

 

(ολογράφως):  ΕΞΗΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 60,00 
 

ΑΡΘΡΟ 
7.14 

ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ 
ΚΟΡΜΟΥ ΑΠΟ 0,61 ΜΕΧΡΙ 0,90 M 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354) 

ΝΕΤ ΠΡΣ   
Ζ 2.3 

 
 
 

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

(ολογράφως):  ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
ΕΥΡΩ 

(αριθµητικά): 80,00 
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