
 
 

 

   
 
 

 

 

  

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

 
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
 

Έργο: Επισκευή – αντικατάσταση 
παλαιών και τοποθέτηση νέων 
φωτιστικών αρµοδιότητας ΠΕΧ 

 

 
Χρηµατοδότηση 

 

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι,            
κωδ. 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ21 

 

Προϋπολογισµός 1.000.000,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%) 

 
 
 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

 
 
 
 
 
 
 

Πολύγυρος, Φεβρουάριος 2022 
 
 
 
 



 
 

 

 

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. 

1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 



 
 

 

(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών 
µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής 
προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 
σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

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

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

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

(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

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

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες 
των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 
σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, 
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, 
ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία 
υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.) 

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



 
 

 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους 
(εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 
(άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

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

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

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

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

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

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εµποδίων,  

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

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

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

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

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή 
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη 
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση 
των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των 
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 



 
 

 

επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε 
τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ 
αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 

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

1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των 
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για 
την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

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

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

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του 
Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
µηχανηµάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής 
του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών 
κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική 
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς 
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 



 
 

 

ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν 
απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή 
βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των 
εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την 
εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, 
δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών. 

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

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες 
Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

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

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

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

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

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

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

(4) Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 



 
 

 

ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και 
λοιπών εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες 
που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες 
διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα 
προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη 
καλυπτόµενες από ασφάλιση). 

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

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση 
µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό 
προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, 
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται. 

(3) Νοµικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 



 
 

 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

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

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

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

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

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

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

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

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

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

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

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

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε 
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους 
γενικούς όρους του παρόντος. 

 



 
 

 

 

1η Οµάδα: Εργασίες επισκευής - αντικατάστασης φωτιστικών και λοιπών Η/Μ 
εγκαταστάσεων οδοποιίας 

 

 
 

ΑΤ 
1.1 

ΗΛΜ-
60.10.10.01 
(σχετ.)  

Αντικατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού τύπου 
βραχίονα µε λαµπτήρα Νατρίου Χαµηλής Πίεσης (NaLP) 135 kW, 

τύπου semi cut-off, χωρίς βραχίονα  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 

 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και αντικατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού, µε 
λαµπτήρα Ατµών Νατρίου Χαµηλής Πίεσης 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 του φωτιστικού σώµατος (πλήρους)  

• η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 

• η αποξήλωση του ήδη εγκατεστηµένου φωτιστικού (εφόσον υφίσταται, ειδάλλως 
εγκατάσταση του νέου) µε τη χρήση καδοφώρου οχήµατος,  

• η συναρµολόγηση του νέου φωτιστικού 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. 

• Στην τιµή περιλαµβάνεται η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των αποξηλωθέντων 
φωτιστικών σε αποθήκη της Υπηρεσίας.  

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα (τεµ.) 135W (NaLP), µε το λαµπτήρα, χωρίς τον 
βραχίονα του: τριακόσια τριάντα ευρώ (330,00€)  
 
 

ΑΤ 
1.2 

ΗΛΜ-
60.10.10.02 
(σχετ.) 

Αντικατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού τύπου 
βραχίονα, µε λαµπτήρα Νατρίου Χαµηλής Πίεσης (NaLP) 135 kW, 

τύπου semi cut-off,  µε βραχίονα 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 

 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και αντικατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού, µε 
βραχίονα και λαµπτήρα Ατµών Νατρίου Χαµηλής Πίεσης 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 

• η αποξήλωση του ήδη εγκατεστηµένου φωτιστικού (εφόσον υφίσταται, ειδάλλως 
εγκατάσταση του νέου) µε τη χρήση καδοφώρου οχήµατος,  

• η συναρµολόγηση του νέου φωτιστικού 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. 

• Στην τιµή περιλαµβάνεται η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των αποξηλωθέντων 
φωτιστικών σε αποθήκη της Υπηρεσίας.  

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα  135W (NaLP), µε το λαµπτήρα, µε τον 
βραχίονα του (τεµ.): τετρακόσια ευρώ (400,00€)  
 
 

ΑΤ 
1.3 

ΗΛΜ-
60.10.20.07 
(σχετ.) 

Αντικατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού τύπου 
βραχίονα µε λαµπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης, Ισχύος 250 W, 

χωρίς βραχίονα 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 

 
Αντικατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού κατάλληλο για λαµπτήρες ατµών Νατρίου 
υψηλής πίεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3, στεγανό µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 
για τον χώρο του λαµπτήρα και ΙΡ66 για τον χώρο των ηλεκτρικών, κλάσης ΙΙ, µηχανικής 
αντοχής τουλάχιστον ΙΚ08, τον αντίστοιχο λαµπτήρα Na, σύµφωνα µε τα τεύχη της µελέτης 
και την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". Τα φωτιστικά 
σώµατα θα φέρουν λαµπτήρα Νατρίου Υψηλής Πίεσης σωληνωτός (ενδεικτικού τύπου SAP-
T), µε λυχνιολάβη από πορσελάνης Ε40 ενώ ο ελάχιστος χρόνος της ”οικονοµικής ζωής” 
τους θα είναι ίσος προς 15.000 ώρες λειτουργίας. Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό 
έγκρισης ENEC από ευρωπαϊκό εργαστήριο δοκιµών.  
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους µε τα όλα τα απαραίτητα όργανα 
αφής) µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για όλο το φωτιστικό (χώρος 
λαµπτήρα και χώρος οργάνων), µε βαθµό αντοχής σε κρούση τουλάχιστον IK08, µε 
διάταξη προστασίας από ηλεκτροπληξία κλάση ΙΙ, µε τον ανταυγαστήρα του, το 
επίπεδο γυαλί (τύπου cut-off), κλπ.  

• η προµήθεια του λαµπτήρα ατµών Νατρίου Υψηλής πίεσης και ισχύος 250W,  
• η αποξήλωση του ήδη εγκατεστηµένου φωτιστικού (εφόσον υφίσταται) µε τη χρήση 

καδοφώρου οχήµατος,  
• η συναρµολόγηση του νέου φωτιστικού στην κορυφή του ιστού  
• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ 

µονόκλωνα) διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η 
σύνδεσή τους  

• τον µικροαυτόµατο εντάσεως 10Α τοποθετηµένο στο ακροκιβώτιο του ιστού  
• Στην τιµή περιλαµβάνεται η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των αποξηλωθέντων 

φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας.  
 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα (τεµ.) 250W (NaΗP Υ.Π.) χωρίς τον βραχίονα 
του: διακόσια σαράντα ευρώ (240,00€)  
 
 

ΑΤ 
1.4 

ΗΛΜ-
60.10.20.08 
(σχετ.) 

Αντικατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού τύπου 
βραχίονα µε λαµπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaΗP) full cut-off 

Ισχύος 250 W, µε βραχίονα  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 

 
Αντικατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού κατάλληλου για λαµπτήρες ατµών 
Νατρίου υψηλής πίεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3, στεγανό, µε βαθµό προστασίας 
τουλάχιστον ΙΡ66 για τον χώρο του λαµπτήρα και ΙΡ66 για τον χώρο των ηλεκτρικών, κλάσης 



 
 

 

ΙΙ, µηχανικής αντοχής τουλάχιστον ΙΚ08,µε τον αντίστοιχο βραχίονα από χαλύβδινους 
σωλήνες µε µεταλλικό περιλαίµιο Φ42 ή Φ60 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7, µε τον γαλβανισµένο 
σιδηροσωλήνα και την ειδική µεταλλική απόληξη που προσαρµόζεται στην κορυφή του 
σιδηροϊστού φωτισµού για την υποδοχή του φωτιστικού σώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.7, 
πλήρως γαλβανισµένα µε πάχος επίστρωσης 60 µm (500 g/m²)κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, 
τον αντίστοιχο λαµπτήρα Na, σύµφωνα µε τα τεύχη της µελέτης και την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 
"Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". Τα φωτιστικά σώµατα θα φέρουν λαµπτήρα 
Νατρίου Υψηλής Πίεσης σωληνωτό (ενδεικτικού τύπου SAP-T), µε λυχνιολάβη από 
πορσελάνης Ε40 ενώ ο ελάχιστος χρόνος της ”οικονοµικής ζωής” τους θα είναι ίσος προς 
15.000 ώρες λειτουργίας. Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό έγκρισης ENEC από 
ευρωπαϊκό εργαστήριο δοκιµών.  
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια µονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισµένου βραχίονα (ανάλογα 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, ανοξείδωτων ή 
γαλβανισµένων  

• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους µε τα όλα τα απαραίτητα όργανα 
αφής) µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για όλο το φωτιστικό (χώρος 
λαµπτήρα και χώρος οργάνων), µε βαθµό αντοχής σε κρούση τουλάχιστον IK08, µε 
διάταξη προστασίας από ηλεκτροπληξία κλάση ΙΙ, µε τον ανταυγαστήρα του, το 
επίπεδο γυαλί (τύπου cut-off), κλπ.  

• η προµήθεια του λαµπτήρα ατµών Νατρίου Υψηλής πίεσης και ισχύος 250W,  
• η αποξήλωση του ήδη εγκατεστηµένου φωτιστικού µε την χρήση καδοφώρου 

οχήµατος (εφόσον υφίσταται),  
• η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού  
• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ 

µονόκλωνα) διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η 
σύνδεσή τους  

• τον µικροαυτόµατο εντάσεως 10Α τοποθετηµένο στο ακροκιβώτιο του ιστού  
• Στην τιµή περιλαµβάνεται η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των αποξηλωθέντων 

φωτιστικών σε αποθήκη της Υπηρεσίας .  
 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα (τεµ.) 250W (NaΗP Υ.Π.) µε τον βραχίονα 
του: τριακόσια είκοσι ευρώ (320,00€)  
 
 

ΑΤ 
1.5 

ΗΛΜ-
60.10.20.09 
(σχετ.) 

Αντικατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού τύπου 
βραχίονα µε λαµπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaΗP) full cut-off 

Ισχύος 400 W, χωρίς βραχίονα 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 

 
Αντικατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού κατάλληλο για λαµπτήρες ατµών Νατρίου 
υψηλής πίεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3, στεγανό µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 
για τον χώρο του λαµπτήρα και ΙΡ66 8 για τον χώρο των ηλεκτρικών, κλάσης ΙΙ, µηχανικής 
αντοχής τουλάχιστον ΙΚ08, τον αντίστοιχο λαµπτήρα Na, σύµφωνα µε τα τεύχη της µελέτης 
και την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". Τα φωτιστικά 
σώµατα θα φέρουν λαµπτήρα Νατρίου Υψηλής Πίεσης σωληνωτός (ενδεικτικού τύπου SAP-
T), µε λυχνιολάβη από πορσελάνης Ε40 ενώ ο ελάχιστος χρόνος της ”οικονοµικής ζωής” 
τους θα είναι ίσος προς 15.000 ώρες λειτουργίας. Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό 
έγκρισης ENEC από ευρωπαϊκό εργαστήριο δοκιµών.  
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους µε τα όλα τα απαραίτητα όργανα 
αφής) µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για όλο το φωτιστικό (χώρος 
λαµπτήρα και χώρος οργάνων), µε βαθµό αντοχής σε κρούση τουλάχιστον IK08, µε 



 
 

 

διάταξη προστασίας από ηλεκτροπληξία κλάση ΙΙ, µε τον ανταυγαστήρα του, το 
επίπεδο γυαλί (τύπου cut-off), κλπ.  

• η προµήθεια του λαµπτήρα ατµών Νατρίου Υψηλής πίεσης και ισχύος 400W,  

• η αποξήλωση του ήδη εγκατεστηµένου φωτιστικού µε την χρήση καδοφώρου 
οχήµατος,  

• η συναρµολόγηση του νέου φωτιστικού στην κορυφή του ιστού  

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ 
µονόκλωνα) διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η 
σύνδεσή τους  

• τον µικροαυτόµατο εντάσεως 10Α τοποθετηµένο στο ακροκιβώτιο του ιστού Στην τιµή 
περιλαµβάνεται η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των αποξηλωθέντων φωτιστικών 
στην αποθήκη της Υπηρεσίας.  

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα (τεµ.) 400W (NaΗP Υ.Π.) χωρίς τον βραχίονα 
του: ∆ιακόσια εξήντα ευρώ (260,00€)  
 
 

ΑΤ 
1.6 

ΗΛΜ-
60.10.20.10 
(σχετ.) 

Αντικατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού τύπου 
βραχίονα µε λαµπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaΗP) full cut-off 

Ισχύος 400 W, µε βραχίονα 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 

  
Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού κατάλληλα για λαµπτήρες ατµών Νατρίου υψηλής πίεσης 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3, στεγανά µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για τον χώρο 
του λαµπτήρα και ΙΡ66 για τον χώρο των ηλεκτρικών, κλάσης ΙΙ, µηχανικής αντοχής 
τουλάχιστον ΙΙΚ08,µε τον αντίστοιχο βραχίονα από χαλύβδινους σωλήνες µε µεταλλικό 
περιλαίµιο Φ42 ή Φ60 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7, µε τον γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα και την 
ειδική µεταλλική απόληξη που προσαρµόζεται στην κορυφή του σιδηροϊστού φωτισµού για 
την υποδοχή του φωτιστικού σώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.7, πλήρως γαλβανισµένα µε 
πάχος επίστρωσης 60 µm (500 g/m²)κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, τον αντίστοιχο λαµπτήρα Na, 
σύµφωνα µε τα τεύχη της µελέτης και την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και 
φωτιστικά σώµατα". Τα φωτιστικά σώµατα θα φέρουν λαµπτήρα Νατρίου Υψηλής Πίεσης 
σωληνωτός (ενδεικτικού τύπου SAP-T), µε λυχνιολάβη από πορσελάνης Ε40 ενώ ο 
ελάχιστος χρόνος της ”οικονοµικής ζωής” τους θα είναι ίσος προς 15.000 ώρες λειτουργίας. 
Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό έγκρισης ENEC από ευρωπαϊκό εργαστήριο δοκιµών.  
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια µονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισµένου βραχίονα (ανάλογα 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, ανοξείδωτων ή 
γαλβανισµένων  

• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους µε τα όλα τα απαραίτητα όργανα 
αφής) µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για όλο το φωτιστικό (χώρος 
λαµπτήρα και χώρος οργάνων), µε βαθµό αντοχής σε κρούση τουλάχιστον IK08, µε 
διάταξη προστασίας από ηλεκτροπληξία κλάση ΙΙ, µε τον ανταυγαστήρα του, το 
επίπεδο γυαλί (τύπου cut-off), κλπ. 

• η προµήθεια του λαµπτήρα ατµών Νατρίου Υψηλής πίεσης και ισχύος 400W,  
• η αποξήλωση του ήδη εγκατεστηµένου φωτιστικού µε την χρήση καδοφώρου 

οχήµατος,  
• η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 
• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ 

µονόκλωνα) διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η 
σύνδεσή τους  

• τον µικροαυτόµατο εντάσεως 10Α τοποθετηµένο στο ακροκιβώτιο του ιστού 9 Στην 
τιµή περιλαµβάνεται η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των αποξηλωθέντων 
φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας .  



 
 

 

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα (τεµ.) 400W (NaΗP Υ.Π.) µε τον βραχίονα 
του: τριακόσια σαράντα ευρώ (340,00€)  
 
 

ΑΤ 
1.7 

ΗΛΜ-
60.10.10.40  

Εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού τύπου 
βραχίονα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής 

(LED)  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 

 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού, µε 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασής του 
επί του ιστού (κατά περίπτωση, ως κατωτέρω), 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 x1,5mm2 (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 (τεµ.), µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκποµπής (LED) ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ, ως εξής:  
 
ΑΤ 1.7.1 (60.10.40.03)        Ισχύος 50 − 80 W, χωρίς βραχίονα: πεντακόσια έξι ευρώ 

(506,00€) 
 
ΑΤ 1.7.2 (60.10.40.04)        Ισχύος 50 − 80 W, µε βραχίονα: πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ 

(586,00€) 
 
ΑΤ 1.7.3 (60.10.40.05)      Ισχύος 81 − 110 W, χωρίς βραχίονα: πεντακόσια τριάντα τρία 

ευρώ 

                                           (533,00€) 
 
ΑΤ 1.7.4 (60.10.40.06)       Ισχύος 81 − 110 W, µε βραχίονα: εξακόσια δεκατρία ευρώ 

(613,00€) 
 
ΑΤ 1.7.5 (60.10.40.07)      Ισχύος 111 − 150 W, χωρίς βραχίονα: οκτακόσια δώδεκα ευρώ 

(812,00€) 
 
ΑΤ 1.7.6 (60.10.40.08)     Ισχύος 111 − 150 W, µε βραχίονα: οκτακόσια δώδεκα ευρώ 

(892,00€) 
 

 

ΑΤ 
1.8 

ΗΛΜ 
62.10.03  

Αφαίρεση φωτιστικού σώµατος  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5) 

Περιλαµβάνει την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ (σε περίπτωση ατυχήµατος ή κατ’ 



 
 

 

εντολή της Υπηρεσίας) 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.) και τη µεταφορά και παράδοση του 
στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόµενη θέση επανατοποθέτησης. Στην τιµή µονάδας 
περιλαµβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισµού και των µέσων που απαιτούνται για 
την εκτέλεση της εργασίας. 
Τιµή ανά φωτιστικό σώµα (τεµ.): είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (27,50€) 

 
 

ΑΤ 
1. 9 

ΗΛΜ 
62.10.26 

Αντικατάσταση λαµπτήρων   
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 

Περιλαµβάνει την αποξήλωση του παλιού, την προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση νέου 
λαµπτήρα καθώς και την εκτέλεση δοκιµών για την διαπίστωση της οµαλής λειτουργίας του 
φωτιστικού σώµατος.  
Τιµή ανά λαµπτήρα (τεµ.): 

ΑΤ 
1.9.1 

 
Νατρίου ΧΠ 135W: τριάντα εννιά ευρώ (39,00€) 

ΑΤ 
1.9.2 

ΝΕΤ 
62.10.26.03 

Νατρίου ΥΠ 250W: τριάντα ευρώ και πενήντα λεπτά (30,50€) 

ΑΤ 
1.9.3 

ΝΕΤ 
62.10.26.04 

Νατρίου ΥΠ 400W: τριάντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (36,50€) 

ΑΤ 
1.9.4 

ΝΕΤ 
LED 50 − 80 W: σαράντα πέντε ευρώ (45,00€) 

ΑΤ 
1.9.5 

ΝΕΤ 
LED 81 – 110 W: πενήντα ευρώ  (50,00) 

ΑΤ 
1.9.6 

ΝΕΤ LED 111 – 150 W: πενήντα πέντε ευρώ  (55,00) 

 
 

ΑΤ 
1.10 

ΝΕΤ Αντικατάσταση τσιµεντοϊστού (για  ιστό ύψους µέχρι 12 m) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 100) 

Αντικατάσταση υφιστάµενου τσιµεντοϊστού, δηλαδή την αποσύνδεση, αποξήλωση, αποµάκρυνση 
και πέταµα του παλιού, προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση νέου, κατασκευασµένου 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 9: ΕΙδικές απαιτήσεις για στύλους φωτισµού από 
οπλισµένο και προεντεταµένο σκυρόδεµα’’, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 
22/∆ΙΠΑ∆/οικ.658/24−10−2014 (Παράρτηµα 2), οµοίου µε τον αντικατασταθέντα.  
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ.): τριακόσια ευρώ (300,00€) 

 
 
 

ΑΤ 
1.11 

ΝΕΤ Επανατοποθέτηση ιστού 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 101) 

Τοποθέτηση ιστού ηλεκτροφωτισµού σε νέα βάση, δηλαδή για την ηλεκτρική αποσύνδεση, 
αφαίρεση του βραχίονα και του φωτιστικού σώµατος (εάν απαιτείται), αποξήλωση του ιστού και 
επανατοποθέτηση, ηλεκτρική σύνδεση και κάθε συµπληρωµατική εργασία για την επαναλειτουργία 
του φωτιστικού σώµατος. Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ.): ογδόντα ευρώ (80,00€) 
 
 

ΑΤ 
1.12 

ΗΛΜ 
62.10.02 

Αποµάκρυνση τσιµεντοιστού (για ιστό ύψους µέχρι και 12 µ.) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 100) 



 
 

 

  
Εργασία αφαίρεσης εγκατεστηµένων ιστών φωτισµού, από οπλισµένο ή προεντεταµένο 
σκυρόδεµα, µε ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
 

• η προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών 

• η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.  

• η κοπή του ιστού κοντά στη βάση του, η κατάκλισή του και η αφαίρεση των βραχιόνων, των 
φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 

• η αποξήλωση του παραµένοντος τµήµατος του ιστού σε στάθµη -5cm από την επιφάνεια του 
πεζοδροµίου, και η πλήρωση της οπής µε τσιµεντοκονία, µέχρι την στάθµη του υπάρχοντος 
πεζοδροµίου. 

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

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

Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ.): εβδοµήντα πέντε ευρώ (75,00€) 

 
 

 

ΑΤ 
1.13 

ΝΕΤ Αντικατάσταση σιδηροϊστού 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 101) 

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 ενός τεµαχίου: 

ΑΤ 
1.13.

1 

ΝΕΤ 
Για ιστό ύψους µέχρι και 9m: τετρακόσια εβδοµήντα ευρώ (470,00€) 

ΑΤ 
1.13.

2 

ΝΕΤ 
Για ιστό ύψους άνω των 9m: πεντακόσια είκοσι ευρώ (520,00€) 

 

ΑΤ 
1.14 

ΗΛΜ 
60.20.40.01 

Σωλήνας γαλβάνιζε 2"  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5) 

Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωµα ή στις θέσεις τεχνικών µε 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή και σπείρωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα 
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm (σπείρωµα 2’’) και πάχους 
3,2 mm. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, 
του γαλβανισµένου σύρµατος έλξης καλωδίων, των γαλβανισµένων ειδικών τεµαχίων και των 
λοιπών απαιτούµενων µικροϋλικών, 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 
τρέχον µέτρο καλωδίου (m): δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (12,50€) 
 

ΑΤ 
1.15 

ΠΡΣ Η2.1.6 Πλαστικός σωλήνας Φ100 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 

Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1256, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 100 mm, 



 
 

 

ονοµαστικής πίεσης 4 atm, µε κεφαλή σύνδεσης, εγκατεστηµένος σε υπόγειες διαβάσεις, σύµφωνα 
µε την 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 
καλωδίων. ∆εν περιλαµβάνεται ο εγκιβωτισµός των σωλήνων. Τιµή ανά τρέχον µέτρο 
(m):τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά (4,10€) 
 

ΑΤ 
1.16 

ΣΧΕΤΙΚΟ  Τσιµεντοσωλήνας Φ50  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 10) 

Τσιµεντοσωλήνας εσωτερικής διαµέτρου 50 εκατοστών, µε τις απαραίτητες οπές διέλευσης 
καλωδίων τοποθετηµένος σε βάση σκυροδέµατος για την πλήρη τοποθέτηση τσιµεντοϊστού ή την 
κατασκευή φρεατίων διελεύσεως καλωδίων ευρώ (1 µ.µ.).  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) τσιµεντοσωλήνα: δεκαέξι ευρώ και πενήντα λεπτά (16,50€) 
 

ΑΤ 
1.17 

ΗΛΜ 
62.10.48.03 

Χάλκινος αγωγός 25 τ.χ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 45) 

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού 
διατοµής 25 mm², 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: πέντε ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 
(5,70€) 
 

ΑΤ 
1.18 

ΗΛΜ 
62.10.40.01 

Καλώδιο Η05VV-U 3Χ1,5 τ.χ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 46) 

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) 
καλωδίων ονοµαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (µονόκλωνος αγωγός) H05VV-R 
(πολύκλωνος αγωγός), µε χάλκινους αγωγούς µε µόνωση και µανδύα από PVC, 
περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, 
µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και 
ελέγχων.  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου: δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (2,30€) 

 

ΑΤ 
1.19 

ΗΛΜ 62.10.35 Αντικατάσταση οργάνων (σε ακροκιβώτια και  
πίλλαρ φωτισµού ) 

Προµήθεια, προσκόµιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτηµάτων ακροκιβωτίων ιστών και 
πίλλαρ φωτισµού. Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων ακροκιβωτίων και 
πίλλαρ 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 επιµέρους εξάρτηµα (τεµ.) που αντικαθίσταται, ως εξής: 

ΑΤ 
1.19.

1 

62.10.35.01 
Φυσίγγιο ασφαλειών σε πίλλαρ φωτισµού (Αναθεωρείται µε το άρθρο 
ΗΛΜ 54): τέσσερα ευρώ (4,00€) 

ΑΤ 
1.19.

2 

62.10.35.02 
Ασφάλεια ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 
101): πέντε ευρώ (5,00€) 

ΑΤ 
1.19.

3 

62.10.35.03 
Ραγοδιακόπτης φορτίου (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) Τιµή ενός 
τεµαχίου: είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) 

ΑΤ 
1.19.

4 

62.10.35.04 
Μικροαυτόµατος ράγας (αυτοµάτων ασφαλειών) (Αναθεωρείται µε το 
άρθρο ΗΛΜ 55): είκοσι ευρώ (20,00€) 



 
 

 

ΑΤ 
1.19 

ΗΛΜ 62.10.35 Αντικατάσταση οργάνων (σε ακροκιβώτια και  
πίλλαρ φωτισµού ) 

ΑΤ 
1.19.

5 

62.10.35.05 
Ενδεικτική λυχνία τύπου ράγας (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55): 
τέσσερα ευρώ (4,00€) 

ΑΤ 
1.19.

6 

62.10.35.06 
Στυπιοθλίπτης (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 104): δύο ευρώ και 
σαράντα λεπτά (2,40€) 

ΑΤ 
1.19.

7 

62.10.35.07 
Ράγα ηλεκτρικού πίνακα (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52): δέκα ευρώ 
(10,00€) 

ΑΤ 
1.19.

8 

62.10.35.08 
Ηλεκτρονόµος φορτίου (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55): πενήντα 
ευρώ (50,00€) 

ΑΤ 
1.19.

9 

62.10.35.09 
Φωτοκύτταρο (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55): σαράντα ευρώ 
(40,00€) 

 

ΑΤ 
1.20 

ΝΕΤ Πίλλαρ οδοφωτισµού 
(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) Τη 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 ενδεικτικά:  
- 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.  
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 ενός τεµαχίου (τεµ.): χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) 
 

ΑΤ 
1.21 

ΗΛΜ 
62.10.37 

Επισκευή πίλλαρ Η/Φ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52) 

Επισκευή του κυρίως σώµατος και της θύρας υπαιθρίου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισµού (πίλλαρ), 
οποιουδήποτε είδους και διαστάσεων. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
(α) Η αφαίρεση επικολληµένων αφισών και ο καθαρισµός όλων των επιφανειών  
(β) Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραµόρφωσης από κτύπηµα κλπ του κυρίως σώµατος του 
πίλλαρ 
(γ) Η επισκευή της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή µεντεσέδων, επισκευή 
µηχανισµού µανδάλωσης, κλπ.), ή εναλλακτικά, η αντικατάστασή της µε νέα. 
(δ) Την προµήθεια, µεταφορά, αποξήλωση της παλιάς και εγκατάσταση νέας θύρας 
Τιµή ανά πίλλαρ (τεµ): εξήντα ευρώ (60,00€)  

 

ΑΤ 
1.22 

ΗΛΜ 
62.10.36 

Βαφή κιβωτίου πίλλαρ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52) 

Ανακαίνιση της βαφής υπαίθριου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισµού (πίλλαρ), οποιουδήποτε είδους 
και διαστάσεων. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
(α) Η προετοιµασία της επιφάνειας για βαφή, δηλαδή την αφαίρεση επικολληµένων αφισών, 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. 
(β) Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραµόρφωσης από κτύπηµα κλπ του κυρίως σώµατος του 
πίλλαρ και της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή µεντεσέδων, επισκευή µηχανισµού 
µανδάλωσης, κλπ). 
(γ) Η εφαρµογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer) και διπλής στρώσης 
βαφής εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υµένα 120 µm  
Τιµή ανά πίλλαρ (τεµ): εκατόν δέκα ευρώ (110,00€)  

 

ΑΤ 
1.23 

ΝΕΤ Κιβώτιο γνώµονα της ∆ΕΗ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52) 

Προµήθεια και τοποθέτηση ενός κιβωτίου οιωνδήποτε διαστάσεων για την τοποθέτηση του 
γνώµονα της ∆ΕΗ.  
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ.): εβδοµήντα επτά ευρώ (77,00€) 

 

 

ΑΤ 
1.24 

ΝΕΤ Αντικατάσταση χρονοδιακόπτη 
(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 ενός τεµαχίου (τεµ.): πενήντα ευρώ (50,00€) 
 

ΑΤ 
1.25 

ΗΛΜ 
62.10.41 

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ) 
(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 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: 

ΑΤ 
1.25.

1 

ΝΕΤ 
Για καλώδιο 4 x 6mm2: εννέα ευρώ (9,00€) 

ΑΤ 
1.25.

2 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.41.04 Για καλώδιο 4 x 10mm2: δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (12,50€) 

ΑΤ 
1.25.

3 

ΝΕΤ 
Για καλώδιο 4 x 16mm2: δεκατέσσερα ευρώ (14,00€) 

ΑΤ 
1.25.

4 

ΝΕΤ 
Για καλώδιο 5 x10mm2 +1,5: δεκατέσσερα ευρώ (18,00€) 

 

ΑΤ 
1.26 

ΝΕΤ Βραχυκύκλωµα 
(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 ενός τεµαχίου (τεµ.): τριάντα εφτά ευρώ (37,00€) 

 

ΑΤ 
1.27 

ΝΕΤ Μούφα 
(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 ενός τεµαχίου (τεµ.): πενήντα ευρώ (50,00€) 

 

ΑΤ 
1.28 

ΝΕΤ Καλώδιο αλουµινίου 

(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:εννέα ευρώ (9,00€) 
 

ΑΤ 
1.29 

ΝΕΤ Αντικατάσταση καλύµµατος 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 

Περιλαµβάνει την αποξήλωση του παλιού και την προµήθεια και τοποθέτηση ενός καινούριου 
καλύµµατος φωτιστικού σώµατος υδραργύρου ή Νατρίου υψηλής πίεσης ευρώ (1 τεµ.).  
Τιµή ενός τεµαχίου: 

ΑΤ 
1.29.

1 

ΝΕΤ 
Για γυάλινο κάλυµµα: δεκαεννιά ευρώ (19,00€) 

ΑΤ 
1.29.

2 

ΝΕΤ 
Για πλαστικό κάλυµµα: δεκαπέντε ευρώ (15,00€) 

 

ΑΤ 
1.30 

ΝΕΤ Αντικατάσταση στραγγαλιστικού πηνίου 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59) 

Περιλαµβάνει την αποξήλωση του παλιού µπάλαστ και την προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική 
σύνδεση του νέου για πλήρη λειτουργία ευρώ (1 τεµ.). 
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ.): 

ΑΤ 
1.30.

1 

ΝΕΤ 
Για φωτιστικό σώµα ΝαΧΠ 135W: είκοσι έξι ευρώ (26,00€) 

ΑΤ 
1.30.

2 

ΝΕΤ 
Για φωτιστικό σώµα ΝaYΠ 250W: δεκαεφτά ευρώ (17,00€) 

ΑΤ 
1.30.

3 

ΝΕΤ 
Για φωτιστικό σώµα NaΥΠ 400W: είκοσι δύο ευρώ (22,00€) 

 

ΑΤ 
1.31 

ΗΛΜ 
62.10.20 

Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ/Σ νατρίου 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59) 

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

ΑΤ 
1.31.

1 

ΝΕΤ 
62.10.20.01 Πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος: δέκα ευρώ (10,00€) 

ΑΤ 
1.31.

2 

ΝΕΤ 
62.10.20.02 Αντιπαρασιτικός πυκνωτής: ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1,80€) 

ΑΤ 
1.31.

3 

ΝΕΤ 
62.10.20.03 Στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST): τριάντα ευρώ (30,00€) 

ΑΤ 
1.31.

4 

ΝΕΤ 
62.10.20.04 Εκκινητής (STARTER): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50€) 



 
 

 

ΑΤ 
1.31.

5 

ΝΕΤ 
62.10.20.05 Eναυστήρας χωρίς εκκινητή (STARTER): είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) 

ΑΤ 
1.31.

6 

ΝΕΤ 
62.10.20.06 Λυχνιολαβή: τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (3,40€) 

 
 

ΑΤ 
1.32 

ΝΕΤ Τοποθέτηση φωτιστικού σώµατος  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 

Τοποθέτηση φωτιστικού σώµατος Να χαµηλής ή υψηλής πίεσης ή ατµών υδραργύρου 
ανεξαρτήτως ισχύος. Το φωτιστικό θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία ευρώ (1 τεµ.).  
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ.): τριάντα δύο ευρώ (32,00€) 

 
 

ΑΤ 
1.33 

Υ∆Ρ 4.04 Αποξήλωση πλακών πεζοδροµίου  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6807) 

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων και της υπόβασής τους, µε χρήση αεροσφυρών, µε 
την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυοµένων πλακών κατά την αποξήλωση. 
Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγµατος 
προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης. Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο (m2): δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά (12,40€) 

 
 

ΑΤ 
1.34 

ΝΕΤ Εκσκαφή και επίχωση  
(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): τέσσερα ευρώ (4,00€) 

 

ΑΤ 
1.35 

Υ∆Ρ 4.10 Τοποθέτηση πλακών πεζοδροµίου  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6804) 

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, µε χρήση των τσιµεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση 
και συµπλήρωσή τους µε υλικά της αυτής υφής, χρωµατισµού και διαστάσεων για την εξασφάλιση 
ενιαίας µορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων". 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαιτουµένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του 
αυτού τύπου και µορφής µε τα προϋπάρχοντα. 
β. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώµατος, στην 
προτέρα του µορφή: άµµος έδρασης ή στρώση σκυροδέµατος (µε ή χωρίς πλέγµα οπλισµού). 
γ. Η κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωµάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρµοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις (εναλλαγή 
χρωµάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρµονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. 
Επισηµαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (αν έχει 
χρησιµοποιηθεί αρµοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγµατος, οι πλάκες που έχουν 
τεµαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται µε πλήρεις). 



 
 

 

Τιµή ανά τετρ. µέτρο (m2): είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (25,80€) 

 
 

ΑΤ 
1.36 

Ο∆Ο Β-
29.2.1 

Κατασκευές από σκυρόδεµα 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2531) 

Κατασκευή χυτών βάσεων πυλώνων οδοφωτισµού και λοιπών κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 
κατηγορίας C12/15 ανεξάρτητα από το µέγεθός τους. ∆ηλαδή προµήθεια όλων των απαιτούµενων 
υλικών και εκτέλεση όλων των εργασιών µαζί µε τους αναγκαίους ξυλότυπους που παραµένουν ή 
αφαιρούνται κ.λ.π. Τιµή ανά κυβικό µέτρο(m3) έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα: ογδόντα 
έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (86,00 €) 
 
 

ΑΤ 
1.37 

ΝΕΤ Ανακατασκευή βάσης ιστού 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2531) 

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 ενός τεµαχίου (τεµ.): εξήντα τρία ευρώ (63,00€) 

 
 

ΑΤ 
1.38 

ΗΛΜ 
62.10.15 

Ανακαίνιση βαφής χαλύβδινων ιστών φωτισµού (Για ιστό ύψους µέχρι 
12 m) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7791) 

Ανακαίνιση βαφής χαλύβδινων ιστών φωτισµού οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων επί τόπου 
του έργου. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
1. Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
εργασιών 
2. Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των απαιτουµένων υλικών καθαρισµού και βαφής.  
3. H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής 
4. Η αφαίρεση επικολληµένων αφισών και η απόξεση των παλαιών χρωµάτων µε 
συρµατόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή µεταλλοβολή 
5. Η αποκατάσταση φθορών του υφισταµένου γαλβανίσµατος µε υλικό ψυχρού γαλβανίσµατος  
6. Η εφαρµογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer) 
7. Η εφαρµογή τελικής βαφής µε χρώµα εποξειδικής βάσεως, υψηλής αντοχής σε UV ακτινοβολία, 
µε συνολικό πάχος ξηρού υµένα τουλάχιστον 120 µm 
8. H επαναφορά σε περίπτωση κατάκλισης και η ηλεκτρική επανασύνδεση του ιστού  
Τιµή ανά ιστό (τεµ.): ενενήντα πέντε ευρώ (95,00€) 
 

ΑΤ 
1.39 

ΗΛΜ 
62.10.17 

Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσµατος βραχίονα  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7791) 

Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσµατος βραχίονα φωτιστικού σώµατος επί ιστού, οποιασδήποτε 
µορφής και διαστάσεων, είτε επί τόπου του έργου ή µε µεταφορά σε συνεργείο. Στην τιµή µονάδας 
περιλαµβάνονται  
1. Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
εργασιών και τα πάσης φύσεως υλικά 
2. H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και η αφαίρεση του βραχίονα από τον ιστό 
3. Η απόξεση των παλαιών χρωµάτων µε συρµατόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή µεταλλοβολή 
4. Η εφαρµογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer) και διπλής στρώσης 
βαφής εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υµένα 120 µm, ή διπλής στρώσης υλικού ψυχρού 
γαλβανίσµατος. εναλλακτικά, η µεταφορά σε συνεργείο, η µεταλλοβολή σε βαθµό SA 2½ κατά ΕΝ 
ISO 8501-1 και το θερµό γαλβάνισµα του βραχίονα σε ελάχιστο πάχος 80 µm 
5. Η συναρµολόγηση του φωτιστικού σώµατος, η επανατοποθέτηση του βραχίονα στον ιστό και η 
αποκατάσταση των ηλεκτρικών συνδέσεων. 



 
 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  

ΑΤ 
1.39.

1 

ΗΛΜ 
62.10.17.01 Για µονό βραχίονα: δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (16,50€) 

ΑΤ 
1.39.

2 

ΗΛΜ 
62.10.17.02 Για διπλό βραχίονα: δέκα εννέα ευρώ (19,00€) 

 

ΑΤ 
1.40 

ΝΕΤ Τοµή ασφαλτικού 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 2269) 

Τοµή ασφαλτικού τάπητα µε ασφαλτοκόπτη σε πλάτος 20 εκ. για τη δηµιουργία αύλακος βάθους 
30 εκ. µε σκοπό την τοποθέτηση σωληνώσεων. Περιλαµβάνεται επίσης η αποµάκρυνση των 
προϊόντων, η επίχωση των σωληνώσεων και η αποκατάσταση του ασφαλτικού ευρώ (1µµ) 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m): είκοσι ένα ευρώ  (21,00€) 

 

ΑΤ 
1.41 

ΝΕΤ Προσωρινή αποκατάσταση βλάβης 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 102) 

Εργασία προσωρινής αντιµετώπισης βλάβης λόγω καταστροφή ιστού από ατύχηµα ή άλλη 
παρόµοια αιτία που περιλαµβάνει την αποσύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδότησης, την ασφαλή 
απόθεση των κατεστραµµένων υλικών µέχρι την οριστική αποµάκρυνσή τους, την ασφαλή 
επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως και την εκτέλεση κάθε εργασίας για την 
οµαλή λειτουργία του υπόλοιπου δικτύου. 
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ.): τριάντα ευρώ (30,00€) 

 

ΑΤ 
1.42 

ΗΛΜ 62.10.01.01 Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισµού 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 101) 

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστηµένων χαλύβδινων ιστών φωτισµού, µε ή χωρίς βραχίονες και 
φωτιστικά, στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
1. Η προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών 
2. Η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού 
(πλακοστρώσεις, σκυροδέµατα, τσιµεντοκονιάµατα κλπ.) 
3. Η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.  
4. 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. 
5. Η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και 
η επιµελής µόνωσή τους. 
6. Η φόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόµενο 
χώρο. 
7. Η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της µορφή.  
8. Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας 
ή στην θέση απόθεσης που θα υποδειχθεί. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): εβδοµήντα ευρώ (70,00 €)  

 

ΑΤ 
1.43 

ΝΕΤ Αποκατάσταση φρεατίου 
(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 τοποθέτηση καλύµµατος από πλάκα πεζοδροµίου και την προµήθεια όλων 
των απαραίτητων υλικών. 
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ.): δεκατρία ευρώ (13,00€) 

 



 
 

 

ΑΤ 
1.44 

ΝΕΤ Φρεάτιο διέλευσης καλωδίου 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2531) 

Φρεάτιο διέλευσης καλωδίου, αποτελούµενο από : 
α) Τσιµεντοσωλήνα Φ50, βάθους 50 εκ. έως 60 εκ. µετά της διάνοιξης οπών για την διέλευση 
σωληνώσεων, την πλήρωση µε άµµο και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
β) Την πλήρωση µε τσιµέντο των διακένων των σωλήνων διέλευσης καλωδίων. 
γ) Την πλήρωση µε άµµο. 
δ) Την προµήθεια και τοποθέτηση καλύµµατος του φρεατίου, από σκυρόδεµα µε την απαραίτητη 
πατούρα για την προσαρµογή του ή από πλάκα πεζοδροµίου διαστάσεων 50Χ50 εκ., µε την 
εργασία τοποθέτησής του ευρώ (1 τεµ. ). 
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ.): δεκαέξι ευρώ (16,00€) 

 

ΑΤ 
1.45 

ΝΕΤ Αρµολόγηση πεδίλου ιστού 

(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 ενός τεµαχίου (τεµ.).: πέντε ευρώ (5,00€) 

 

ΑΤ 
1.46 

ΝΕΤ Αγκύρωση ιστού 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 101) 

Σύστηµα αγκυρώσεως που θα αποτελείται από 4 µπουλόνια, που το καθένα θα έχει µήκος 1,0 m 
και διάµετρο 25 mm και θα καταλήγει σε σπείρωµα στο άνω άκρο (έξω από τη βάση ) σε µήκος 
150 mm καλά επεξεργασµένο και θα είναι γαλβανισµένο εν θερµώ σε µήκος τουλάχιστον 30 cm 
από το πάνω άκρο του. Τα 4 µπουλόνια θα τοποθετούνται σε διάταξη τετραγώνου µε πλευρά 
(µεταξύ των κέντρων των κοχλιών) κατάλληλη για την έδραση του ιστού. Τα 4 µπουλόνια πρέπει 
να είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους µε ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω σ΄ αυτά σιδηρογωνιές 30 x 30 
x 30 mm σε σχήµα τετραγώνου στη βάση τους και χιαστί λίγο πριν από το σπείρωµά τους προς 
αποφυγή µετακινήσεώς τους κατά την ενσωµάτωσή τους µέσα στη βάση από σκυρόδεµα. Στο 
σύστηµα περιλαµβάνονται και οι κοχλίες και τα περικόχλια, που απαιτούνται για την στερέωση και 
ευθυγράµµιση του ιστού.  
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ.): τριάντα εννιά ευρώ (39,00€) 

 

ΑΤ 
1.47 

ΝΕΤ Στυλίσκος ∆ΕΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5) 

Αφορά την κατασκευή στυλίσκου για την τροφοδοσία πίνακα από το δίκτυο της ∆ΕΗ, που 
αποτελείται από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 3” µήκους 3 µέτρων και γαλβανισµένο 
σιδηροσωλήνα 1” µήκους 3 µέτρων συγκολληµένους µεταξύ τους. Ο σιδηροσωλήνας των 3” θα 
φέρει στο άκρο του άγκιστρο για την στερέωση του καλωδίου. Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει την 
προµήθεια των υλικών και την τοποθέτηση του στυλίσκου στη βάση του πίλλαρ.  
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ.): τριάντα έξι ευρώ (36,00€) 

 

ΑΤ 
1.48 

ΝΕΤ Έκτακτο περιστατικό 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 101) 

Αφορά την µετάβαση συνεργείου για αποµάκρυνση ιστών ή αποκατάσταση βλαβών εκτός του 
συνηθισµένου ωραρίου, µετά από εντολή της υπηρεσίας.  
Τιµή µίας µετάβασης (τεµ.): διακόσια δεκαεφτά ευρώ (217,00€) 

 

ΑΤ 
1.49 

ΝΕΤ Ανακατανοµή φάσεων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5) 

Αφορά την αποσύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδότησης ιστού ηλεκτροφωτισµού, την αναδιάταξη 
των καλωδίων και την επανασύνδεσή του.  



 
 

 

Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ.): εφτά ευρώ (7,00€) 

 

ΑΤ 
1.50 

ΝΕΤ 
ΗΛΜ 

62.10.22 

Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 104) 

Αφορά την αποξήλωση κατεστραµµένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού και προµήθεια, 
προσκόµιση και εγκατάσταση νέου, µε όλα τα παρελκόµενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές 
εισόδου και εξόδου καλωδίων, στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως των αγωγών γειώσεως ιστού 
κλπ.).  
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ.): 

ΑΤ 
1.50.

1 

ΝΕΤ 
62.10.22.01 Για ένα φωτιστικό σώµα: είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (27,50€) 

ΑΤ 
1.50.

2 

ΝΕΤ 
62.10.22.02 Για δύο φωτιστικά σώµατα: τριάντα τέσσερα ευρώ (34,00€) 

 
 
 
ΑΤ 

1.51 
ΝΕΤ Καθολική συντήρηση φωτεινού σηµατοδότη  

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105 
Για την καθολική συντήρηση ενός φωτεινού σηµατοδότη τριών ή δύο πεδίων, στην 

οποία περιλαµβάνεται: 
• Επιµεληµένος ξηρός καθαρισµός (συµπεριλαµβανοµένων των υλικών καθαρισµού), του 
κατόπτρου καθώς και του έγχρωµου διαφανούς γυάλινου ή πλαστικού δίσκου αµφιπλεύρως. 
• Προληπτική αντικατάσταση του λαµπτήρα πυράκτωσης στο ερυθρό και στο πράσινο πεδίο, 
καθώς και στα κίτρινα και πράσινα αναλάµποντα πεδία των σηµατοδοτών οχηµάτων σηµατοδοτών 
πεζών αντίστοιχα, µαζί µε την προµήθειά τούτου, ανεξάρτητα από το εάν είναι καµένος ή όχι. 
• Έλεγχος για περιορισµένη ορατότητα σηµατοδοτών.  

• Έλεγχος στεγανότητας των φωτεινών σηµατοδοτών. 

• Έλεγχος των διατάξεων στήριξης των σηµατοδοτών.  
• Η συγκέντρωση και παράδοση των προληπτικά αντικατασταθέντων λαµπτήρων (µε 
παράλληλη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου) στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): 

ΑΤ 
1.51.

1 

ΝΕΤ 
Καθολική συντήρηση χαµηλού σηµατοδότη: δέκα ευρώ (10,00€) 

ΑΤ 
1.51.

2 

ΝΕΤ 
Καθολική συντήρηση ανηρτηµένου σηµατοδότη: δέκα εφτά ευρώ (17,00€) 

 
ΑΤ 

1.52 
ΝΕΤ Πλύσιµο χαµηλού φωτεινού σηµατοδότη 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105 
Για το πλύσιµο ενός χαµηλού σηµατοδότη οποιωνδήποτε διαστάσεων και είδους που θα 

διενεργείται σύµφωνα µε την οικεία παράγραφο της Τεχνικής Περιγραφής. Στην τιµή παρόντος 
άρθρου συµπεριλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά καθαρισµού 
(απορρυπαντικό, βούρτσα κλπ.). Θα διενεργείται υγρός καθαρισµός µε απορρυπαντικά και νερό: 

• Εξωτερικά: του κελύφους, των στηριγµάτων, του φακού διάχυσης και του γείσου.  
• Εσωτερικά: και µόνο για φωτεινούς σηµατοδότες µε λαµπτήρες πυράκτωσης: της εσωτερική 
πλευρά της θυρίδας και του φακού διάχυσης, ο οποίος θα καθαρίζεται χωρίς να αφαιρείται.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): 

ΑΤ 
1.52.

ΝΕΤ 
Πλύσιµο χαµηλού φωτεινού σηµατοδότη 2 πεδίων: πέντε (5,00€) 



 
 

 

1 
ΑΤ 

1.52.
2 

ΝΕΤ 
Πλύσιµο χαµηλού φωτεινού σηµατοδότη 3 πεδίων: έξι (6,00€) 

 
ΑΤ 

1.53 
ΝΕΤ Αντικατάσταση µεµονωµένου λαµπτήρα 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105 
Για την προµήθεια, και τοποθέτηση είτε την αντικατάσταση ενός αντικραδασµικού λαµπτήρα εκτός 
λειτουργίας σε φωτεινό σηµατοδότη 3 ή 2 πεδίων, µε διάµετρο τούτων 200 ή 300 mm. Το παρόν 
άρθρο θα εφαρµόζεται σε λαµπτήρες προερχόµενους από αντικατάσταση που διενεργήθηκε πριν 
την έναρξη της παρούσας εργολαβίας. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): 

ΑΤ 
1.53.

1 

ΝΕΤ Αντικατάσταση µεµονωµένου λαµπτήρα χαµηλού σηµατοδότη: εννιά ευρώ 
(9,00€) 

ΑΤ 
1.53.

2 

ΝΕΤ Αντικατάσταση µεµονωµένου λαµπτήρα ανηρτηµένου σηµατοδότη: είκοσι δύο 
ευρώ (22,00€) 

 
ΑΤ 

1.54 
ΝΕΤ Προµήθεια και τοποθέτηση φωτεινού σηµατοδότη µε λαµπτήρες 

πυράκτωσης (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105) 
Φωτεινοί σηµατοδότες οδικής κυκλοφορίας µε λαµπτήρες πυράκτωσης διαστάσεων φωτεινού 
δίσκου όπως αναφέρεται παρακάτω, µε τα γείσα, σύµφωνων µε την ισχύουσα Εθν. Τεχνική 
Προδιαγραφή. Στην τιµή του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται επίσης: 

• η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση στον ιστό 

• οι µάσκες σήµανσης µε τα σύµβολα των φωτεινών ενδείξεών του 

• η ηλεκτρολογική σύνδεση, 

• η εκτέλεση κάθε πρόσθετης βοηθητικής εργασίας,  

• η προµήθεια των απαραίτητων µικροϋλικών,  

• οι αντικραδασµικοί λαµπτήρες πυρακτώσεως,  

• τα στηρίγµατα, εφόσον πρόκειται για χαµηλό σηµατοδότη. 

• ο έλεγχος και η δοκιµή λειτουργίας του  
Τιµή ανά πλήρως εγκατεστηµένο σηµατοδότη (τεµ.) 

ΑΤ 
1.54.

1 

ΝΕΤ Προµήθεια, τοποθέτηση σηµατοδότη Ø 200 mm - τριών (3) πεδίων: διακόσια 
δέκα πέντε ευρώ (215,00€)  

ΑΤ 
1.54.

2 

ΝΕΤ Προµήθεια, τοποθέτηση σηµατοδότη Ø 200 mm - δύο (2) πεδίων: εκατόν 
εξήντα πέντε ευρώ (165,00€)   

ΑΤ 
1.54.

3 

ΝΕΤ Προµήθεια, τοποθέτηση σηµατοδότη Ø 300 mm - τριών (3) πεδίων: τριακόσια 
τριάντα ευρώ (330,00€) 

ΑΤ 
1.54.

4 

ΝΕΤ Προµήθεια, τοποθέτηση σηµατοδότη Ø 300 mm - δύο (2) πεδίων: διακόσια 
τριάντα έξι ευρώ (236,00€) 

ΑΤ 
1.54.

5 

ΝΕΤ Προµήθεια, τοποθέτηση σηµατοδότη Κόκκινο Ø 300, πράσινο & κίτρινο Ø 200 
mm - τριών (3) πεδίων: διακόσια εξήντα πέντε ευρώ (265,00€) 

 
ΑΤ 

1.55 
ΝΕΤ Αποξήλωση φωτεινού σηµατοδότη 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105 
Για την εργασία αποξήλωσης ενός σηµατοδότη 3 ή 2 πεδίων µε διάµετρο τούτων 200 ή 

300 mm και την παράδοσή του στην αποθήκη της Υπηρεσίας.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 

ΑΤ 
1.55.

ΝΕΤ 
Αποξήλωση χαµηλού φωτεινού σηµατοδότη: έντεκα ευρώ (11,00€)  



 
 

 

1 
ΑΤ 

1.55.
2 

ΝΕΤ 
Αποξήλωση ανηρτηµένου φωτεινού σηµατοδότη: δεκαπέντε ευρώ (15,00€)
   

 
ΑΤ 

1.56 
ΝΕΤ Τοποθέτηση φωτεινού σηµατοδότη 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105 
Για την παραλαβή από την αποθήκη της Υπηρεσίας, µεταφορά επί τόπου και εργασία 

τοποθέτησης ενός σηµατοδότη, 3 ή 2 πεδίων µε διάµετρο τούτων 200 ή 300 mm, 
συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρικής συνδέσεως και κάθε άλλης εργασίας ή µικροεργασίας που 
απαιτείται για την πλήρη λειτουργία του. Στην δαπάνη του έργου περιλαµβάνονται και τα τυχόν 
απαιτούµένα µικροϋλικά (κοχλίες, περικόχλια, στυπιοθλίπτες, στηρίγµατα κλπ.).  
Τιµή ανά σηµατοδότη (τεµ.) 
ΑΤ 

1.56.
1 

ΝΕΤ 
Τοποθέτηση χαµηλού φωτεινού σηµατοδότη: δεκατέσσερα ευρώ (14,00€)  

ΑΤ 
1.56.

2 

ΝΕΤ 
Τοποθέτηση ανηρτηµένου φωτεινού σηµατοδότη: είκοσι τρία ευρώ (23,00€) 

 
ΑΤ 

1.57 
ΝΕΤ Επισκευή φωτεινού σηµατοδότη στον κόµβο  

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105 
Για την επισκευή επί τόπου στον κόµβο ενός σηµατοδότη 3 ή 2 πεδίων, χαµηλού ή 

ανηρτηµένου, µε διάµετρο τούτων 200 ή 300 mm, σε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη 
αντικατάστασης δύο ή περισσοτέρων εξαρτηµάτων του σηµατοδότη λόγω καταστροφής τούτων 
από οποιαδήποτε δυναµική αιτία, δηλαδή για την εργασία που περιλαµβάνει την αποξήλωση του 
ζηµιωµένου σηµατοδότη και µεταφορά των κατεστραµµένων εξαρτηµάτων του στην αποθήκη του 
αναδόχου, την τοποθέτηση επί τόπου του κόµβου των αντίστοιχων νέων, την βαφή του κελύφους 
και της θυρίδας εσωτερικά και εξωτερικά µε χρώµα ίδιο µε αυτό των εγκατεστηµένων 
σηµατοδοτών (εφόσον απαιτείται) και τέλος την θέση του σηµατοδότη σε πλήρη λειτουργία. Τα 
εξαρτήµατα αυτά θα τα προµηθεύεται ο ανάδοχος χωρίς να επιβαρύνεται η Υπηρεσία, εφόσον 
τούτα διατίθενται ήδη από άλλους αποξηλωµένους σηµατοδότες αλλιώς, σε περίπτωση 
ελλείψεώς τους, η Υπηρεσία θα επιβαρύνεται µε την δαπάνη τους. Ως εξαρτήµατα σηµατοδότη, 
όπως τα προαναφερόµενα, θεωρούνται τα ακόλουθα: λυχνιολαβές, γείσα, κάτοπτρα, έγχρωµοι 
δίσκοι, µάσκες ενδείξεων µε βέλη και πεζών, στηρίγµατα χαµηλών σηµατοδοτών, κελύφη πεδίων, 
θυρίδες πεδίων, πείροι και συστήµατα συγκράτησης θυρίδων πεδίων και τα ελαστικά 
παρεµβύσµατα στεγανοποίησης κάθε είδους των σηµατοδοτών, καθώς και κάθε είδους σχετικό 
µικροϋλικό (κοχλίες, περικόχλια, κλίπ κλπ.).  
Τιµή ανά σηµατοδότη (τεµ.): τριάντα δύο ευρώ (32,00€) 

 
ΑΤ 

1.58 
ΝΕΤ Ανασύνθεση φωτεινού σηµατοδότη στο συνεργείο 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105 
Για την ανασύνθεση ενός σηµατοδότη 3 ή 2 πεδίων, µε διάµετρο τούτων 200 ή 300 mm 

στο συνεργείο του αναδόχου, µε σκοπό την επισκευή του σηµατοδότη και την αντικατάσταση 
όλων των εξαρτηµάτων του που είναι κατεστραµµένα. Η εργασία αυτή νοείται ότι θα 
πραγµατοποιείται εφόσον έστω και ένα πεδίο του σηµατοδότη είναι σε καλή κατάσταση και 
περιλαµβάνει την µεταφορά του κατεστραµµένου σηµατοδότη στο εργαστήριο του αναδόχου, την 
χρησιµοποίηση από τούτον των εξαρτηµάτων που απαιτούνται, εφόσον διατίθενται τέτοια 
εξαρτήµατα από άλλους ήδη αποξηλωµένους σηµατοδότες χωρίς να επιβαρύνεται η Υπηρεσία 
πέραν της δαπάνης του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση ελλείψεως χρησιµοποιηµένων 
ανταλλακτικών που προέκυψαν ενδεχοµένως από αποξηλώσεις, ο ανάδοχος θα αποζηµιώνεται 
ιδιαιτέρως προκειµένου ο σηµατοδότης να γίνει κατάλληλος για να τεθεί πάλι σε πλήρη 
λειτουργία. Στην ανασύνθεση περιλαµβάνεται επίσης και η αντικατάσταση ολόκληρων πεδίων τα 
οποία θα χορηγούνται από την Υπηρεσία, προερχόµενα από άλλους αποξηλωµένους 
σηµατοδότες εφόσον δεν διατίθενται τέτοια στο συνεργείο του αναδόχου.  
Τιµή ανά σηµατοδότη (τεµ.): είκοσι δύο ευρώ (22,00€) 



 
 

 

 
ΑΤ 

1.59 
ΝΕΤ Προµήθεια και τοποθέτηση πλαισίου ανάρτησης φωτεινού σηµατοδότη 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105 
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση στον βραχίονα του ιστού ενός πλαισίου για την 
ανάρτηση σηµατοδότη, για την ενσωµάτωση και θέση σε πλήρη λειτουργία του αντίστοιχου 
σηµατοδότη, συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών (χωρίς την 
προµήθεια του σηµατοδότη). Τιµή ανά τεµάχιο. 

ΑΤ 
1.59.

1 

ΝΕΤ 
Απλό πλαίσιο Ø 200 mm τριών (3) πεδίων: ενενήντα πέντε ευρώ (95,00€) 

ΑΤ 
1.59.

2 

ΝΕΤ 
∆ιπλό πλαίσιο Ø 200 mm τριών (3) πεδίων: εκατόν δέκα ευρώ (110,00€) 

ΑΤ 
1.59.

3 

ΝΕΤ 
Απλό πλαίσιο Ø 300 mm τριών (3) πεδίων: εκατόν δώδεκα ευρώ (112,00€) 

ΑΤ 
1.59.

4 

ΝΕΤ 
∆ιπλό πλαίσιο Ø 300 mm τριών (3) πεδίων: εκατόν εξήντα οχτώ ευρώ 
(168,00€) 

ΑΤ 
1.59.

5 

ΝΕΤ 
Απλό πλαίσιο Ø 200 mm δύο (2) πεδίων: εβδοµήντα πέντε ευρώ (75,00€) 

ΑΤ 
1.59.

6 

ΝΕΤ 
Απλό πλαίσιο Ø 300 mm δύο (2) πεδίων: ενενήντα πέντε ευρώ (95,00€) 

 
ΑΤ 

1.60 
ΝΕΤ Καλώδια φωτεινής σηµατοδότησης  

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48 
Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης σε υπάρχουσα 
σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό ή άλλα καλώδια, αποξήλωση και µεταφορά των τυχόν 
υπαρχόντων στην σωλήνωση άχρηστων καλωδίων (προκειµένου να περάσει το νέο) στις αποθήκες 
της Υπηρεσίας. Περιλαµβάνεται και ο τυχόν απαιτούµενος καθαρισµός των φρεατίων 
έλξης/διακλάδώσης καλωδίων. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στην περίπτωση τοποθέτησης 
καλωδίων σε σωλήνωση που ήδη περιέχει καλώδια που δεν αποξηλώνονται, µε χρήση νέου οδηγού 
εφόσον τούτο είναι δυνατό.  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο καλωδίου (m): 

ΑΤ 
1.60.

1 

ΝΕΤ 
60.20.30.0
2 

Για καλώδιο J1VV-U (ΝΥΥ) µονόκλωνου, διατοµής 21Χ1,5 mm2: εφτά ευρώ 
και τριάντα λεπτά (7,30€) 

ΑΤ 
1.60.

2 

ΝΕΤ 
60.20.30.0
4 

Για καλώδιο J1VV-U (ΝΥΥ) µονόκλωνου, διατοµής 5Χ1,5 mm2: πέντε ευρώ 
και εξήντα λεπτά (5,60€) 

ΑΤ 
1.60.

3 

ΝΕΤ Για καλώδιο J1VV-U/R (ΝΥΥ) µονόκλωνου, διατοµής 3Χ10 mm2: εφτά ευρώ 
και πενήντα λεπτά (7,50€) 

ΑΤ 
1.60.

4 

ΝΕΤ 
60.20.30.0
5 

Για καλώδιο Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ), 2 έως 4 ζευγών, διατοµής εκάστου αγωγού 
0,6 mm2: τέσσερα ευρώ (4,00€) 

ΑΤ 
1.60.

5 

ΝΕΤ 
60.20.30.0
6 

Για καλώδιο Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ), 6 έως 10 ζευγών, διατοµής εκάστου αγωγού 
0,6 mm2: πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (5,50€) 

ΑΤ 
1.60.

6 

ΝΕΤ Για καλώδιο Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ), 20 ζευγών, διατοµής εκάστου αγωγού 0,6 
mm2 : έντεκα ευρώ (11,00€) 

ΑΤ 
1.60.

ΝΕΤ Για καλώδιο Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ), 30 ζευγών, διατοµής εκάστου αγωγού 0,6 
mm2 : δεκαέξι ευρώ (16,00€) 



 
 

 

7 
ΑΤ 

1.60.
8 

ΝΕΤ Για καλώδιο Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ), 40 ζευγών, διατοµής εκάστου αγωγού 0,6 
mm2 : είκοσι ευρώ (20,00€) 

ΑΤ 
1.60.

9 

ΝΕΤ Για καλώδιο Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ), 50 ζευγών, διατοµής εκάστου αγωγού 0,6 
mm2 : είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) 

 
ΑΤ 

1.61 
ΝΕΤ Τοποθέτηση ή εκτοποθέτηση υπογείου καλωδίου  

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48 
Για την τοποθέτηση ή εκτοποθέτηση κάθε τύπου και είδους καλωδίου σε υπάρχουσα υπόγεια 
σωλήνωση κενή είτε περιέχουσα οδηγό είτε ακόµη και άλλα καλώδια, µε την δέουσα προσοχή ώστε 
τούτο να µην υποστεί φθορά, τη συσκευασία του (σε περίπτωση εκτοποθέτησής του) σε στροφείο ή 
µε άλλο τρόπο και τη µεταφορά του από ή στην αποθήκη της Υπηρεσίας είτε ακόµη σε άλλη θέση 
για να ξαναχρησιµοποιηθεί. Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο τυχόν απαιτούµενος καθαρισµός των 
φρεατίων προκειµένου να χρησιµοποιηθούν κατά την τοποθέτηση είτε την αποξήλωση των 
καλωδίων.  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου: δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50€) 
 
ΑΤ 

1.62 
ΝΕΤ Ηλεκτρική σύνδεση άκρου καλωδίου σηµατοδότησης 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102 
Για την µικτονόµηση και την ηλεκτρική σύνδεση (κλέµα ή συγκόλληση) ενός άκρου 

καλωδίου σηµατοδότησης σε οποιοδήποτε ακροδέκτη, εντός ιστού ή ερµαρίου ρυθµιστού 
κυκλοφορίας ή κιβωτίου ΙΑ.  

Τιµή ανά άκρο καλώδιου (τεµ.) 
ΑΤ 

1.61.
1 

ΝΕΤ 
J1VV-U (ΝΥΥ) 5x1,5 mm2 ή Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ) έως 4 ζευγών: τρία ευρώ (3,00€) 

ΑΤ 
1.61.

2 

ΝΕΤ 
J1VV-U (ΝΥΥ) 21x1,5 mm2 ή Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ) ανά 10 ζεύγη: δεκατρία ευρώ 
(13,00€) 

ΑΤ 
1.61.

3 

ΝΕΤ 
J1VV-U/R (ΝΥΥ) 3x10 mm2:δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (2,20€) 

 
ΑΤ 

1.63 
ΝΕΤ Ηλεκτρική αποσύνδεση άκρου καλωδίου σηµατοδότησης 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102 
Για την αποσύνδεση ενός άκρου καλωδίου σηµατοδότησης από οποιοδήποτε ακροδέκτη 

και αν τούτο είναι συνδεδεµένο.  
Τιµή ανά άκρο καλώδιο (τεµ.). 

ΑΤ 
1.63.

1 

ΝΕΤ 
J1VV-U (ΝΥΥ) 5x1,5 mm2 ή Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ) έως 4 ζευγών: ένα ευρώ και 
πενήντα λεπτά (1,50€) 

ΑΤ 
1.63.

2 

ΝΕΤ 
J1VV-U (ΝΥΥ) 21x1,5 mm2 ή Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ) ανά 10 ζεύγη: έξι (6,00€) 

ΑΤ 
1.63.

3 

ΝΕΤ 
J1VV-U/R (ΝΥΥ) 3x10 mm2: ένα ευρώ (1,00€) 

 
ΑΤ 

1.64 
ΝΕΤ Προµήθεια και τοποθέτηση µούφας καλωδίου φωτεινής σηµατοδότησης 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102 
Προµήθεια και εγκατάσταση µούφας καλωδίου από θερµοσυστελόµενο υλικό για τη σύνδεση 
υπογείων καλωδίων σηµατοδότησης. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η απασχόληση του προσωπικού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του ελαστικού µανδύα και των απαιτουµένων 



 
 

 

µικροϋλικών συνδέσεως (συνδετήρες για τα τηλεφωνικά καλώδια, ειδικά σωληνάκια χάλκινα για τα 
καλώδια υψηλής, ταινίες κλπ.) 
• Η ανάπτυξη και σύνδεση των καλωδίων µε τους συνδετήρες ή τα σωληνάκια 

• Η θέρµανση µε φλόγιστρο για τη θερµοσυστολή 

• Η δοκιµή καλής λειτουργίας. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

ΑΤ 
1.64.

1 

ΝΕΤ 
ΗΛΜ 

62.20.30 
E ή J1VV-R ή U (ΝΥΥ) 21x1,5 mm2: ενενήντα ευρώ (90.00€) 

ΑΤ 
1.64.

2 

ΝΕΤ 
J1VV-U (ΝΥΥ) 5x1,5 mm2 : σαράντα ευρώ (40,00€) 

ΑΤ 
1.64.

3 

ΝΕΤ 
Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ) 2 έως 4 ζευγών: σαράντα ευρώ (40,00€) 

ΑΤ 
1.64.

4 

ΝΕΤ 
Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ) 6 έως 10 ζευγών: πενήντα οχτώ ευρώ (58,00€) 

ΑΤ 
1.64.

5 

ΝΕΤ 
Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ) 20 ζευγών: εξήντα τέσσερα (64,00€) 

ΑΤ 
1.64.

6 

ΝΕΤ 
Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ) 30 ζευγών: εβδοµήντα τέσσερα ευρώ (74,00€) 

ΑΤ 
1.64.

7 

ΝΕΤ 
Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ) 40 ζευγών: ογδόντα πέντε ευρώ (85,00€) 

ΑΤ 
1.64.

8 

ΝΕΤ 
Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ) 50 ζευγών: εκατόν εφτά ευρώ (107,00€) 

 
ΑΤ 

1.65 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.35 

Κατασκευή βρόχου ανίχνευσης εντός του ασφαλτικού οδοστρώµατος  
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102 

Κατασκευή επαγωγικού βρόχου ανίχνευσης της κυκλοφορίας εντός του ασφαλτικού οδοστρώµατος 
της οδού. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια των ενσωµατουµένων υλικών και η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και 
µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων ασφαλείας για την 
προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθµιση προστασίας του χώρου εργασίας.  
• η διάνοιξη στο οδόστρωµα αύλακος για τον σχηµατισµό του βρόχου, βάθους έως 7 cm µε 
χρήση αρµοκόφτη 

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

• η προµήθεια και τοποθέτηση στον αύλακα του βρόχου του αναγκαίου αριθµού σπειρών 
καλωδίου τύπου ΗΟ7V-K (ΝΥΑF), διατοµής 1,5 mm2 και η σύνδεση αυτού, εντός του φρεατίου, µε 
το καλώδιο τύπου Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), ευρώ (2 έως 6 ζευγών) 
• Ο εγκιβωτισµός των αγωγών των καλωδίων εντός του αύλακα των βρόχων µε κατάλληλο υλικό 
(ασφαλτοεποξειδικό) για την προστασία τους, κατά τους κανονισµούς. 
• η εν συνέχεια πλήρωση του αύλακα µέχρι της επιφάνειας του οδοστρώµατος µε πολυµερή 
αµµάσφαλτο (υλικό επούλωσης της τοµής ψυχράς εφαρµογής). 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) τριάντα ευρώ (30,00€) 
 
ΑΤ 

1.66 
ΝΕΤ Επισκευή επαγωγικού βρόχου 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102 
Για την επισκευή είτε τη µερική ανακατασκευή του επαγωγικού πηνίου υφιστάµενου επαγωγικού 



 
 

 

βρόχου που παρουσιάζει βλάβη λόγω διακοπής της συνέχειας είτε λόγω βραχυκυκλώµατος των 
αγωγών του.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): ογδόντα έξι ευρώ (86,00€) 
 
ΑΤ 

1.67 
ΝΕΤ Εξεύρεση βραχυκυκλώµατος καλωδίου σηµατοδότησης 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102 
Για την αναζήτηση και για την εξεύρεση ενός βραχυκυκλώµατος σε ένα καλωδιακό κλάδο 
σηµατοδότησης, ανεξάρτητα από τον αριθµό των αγωγών που παρουσιάζουν βραχυκύκλωµα στο 
συγκεκριµένο υπόγειο καλώδιο, οποιουδήποτε τύπου και διατοµής, µε σκοπό την αποκατάστασή 
του. Στην τιµή του άρθρου δεν περιλαµβάνονται οι χωµατουργικές εργασίες που ενδεχόµενα είναι 
αναγκαίο να πραγµατοποιηθούν.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): πενήντα έξι ευρώ (56,00€) 
 
ΑΤ 

1.68 
ΝΕΤ ΗΛΜ 

60.20.40.21 
Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό 
χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσµατος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι 
συγκολληµένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, µήκους 5 m, ενώ το άλλο 
άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολληµένο. Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν 
συµπεριλαµβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για την τοποθέτηση του παραπάνω 
ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόµένα απαιτούµενη εξυγίανση του επιχώµατος για την εξασφάλιση της 
αγωγιµότητας προς τη γη του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) τοποθετηµένης πλάκας γείωσης: εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€) 
 
ΑΤ 

1.69 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.0

0 

Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής 
σηµατοδότησης (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 

Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων σηµατοδότησης υπό το οδόστρωµα ή στις θέσεις 
τεχνικών µε γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή και σπείρωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονοµαστικής διαµέτρου (DN) και πάχους τοιχώµατος 
όπως αναφέρεται παρακάτω. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του 
έργου των σωλήνων, του γαλβανισµένου σύρµατος έλξης καλωδίων, των γαλβανισµένων ειδικών 
τεµαχίων, η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρµατος έλξης καλωδίων, 
η επισήµανση των σωλήνων καθώς και η συγκρότηση δέσµης σωλήνων, όπου προβλέπεται. Η 
εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε σκυρόδεµα 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.  
Τιµή ανά µέτρο (m) αξονικού µήκους σωληνογραµµής 

ΑΤ 
1.69.

1 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.0
1 

1. Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 
mm  

2. (σπείρωµα 2’’) και πάχους 3,2 χτ.: δώδεκα ευρώ και πενήντα 
λεπτά (12,50€) 

ΑΤ 
1.69.

2 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.0
2 

3. Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι ονοµαστικής διαµέτρου DN 63 
mm (σπείρωµα 2½’’) και πάχους 3,6 χτ.: δεκαέξι ευρώ (16,00€)  

 
ΑΤ 

1.70 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.0

0 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτ. σηµατοδότησης από 
HDPE 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 
ονοµαστικής διαµέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 
δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 
«Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραµόρφωσης 5% > 400 Ν/m, µε 
ενσωµατωµένη ατσαλίνα, παραδιδοµένων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα τµήµατα. Στην τιµή 
περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η 
ευθυγράµµιση δίπλα στο όρυγµα τοποθέτησης, η κοπή στα µήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεµάχια 
σύνδεσης (µούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήµανσης της σωληνογραµµής, η πρόσδεση 



 
 

 

των σωλήνων σε δέσµες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρµογή του σωλήνα στα 
φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεµβάλλονται. Η εκσκαφή και επανεπίχωση του 
ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
Τιµολογίου. Τιµή ανά µέτρο (m) αξονικού µήκους σωληνογραµµής 

ΑΤ 
1.70.

1 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.1
1 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 63 mm: έξι ευρώ και 
σαράντα λεπτά (6,40€) 

ΑΤ 
1.70.

2 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.1
2 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 90 mm: εφτά ευρώ και 
πενήντα λεπτά (7,50€)  

 
ΑΤ 

1.71 
ΝΕΤ Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής 

σηµατοδότησης από PVC  
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων 
καλωδίων ονοµαστικής διαµέτρου 100 mm, από PVC, κατά τα λοιπά όπως στο προηγούµενο 
άρθρο.  
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής (m): εφτά ευρώ (7,00€) 
 
ΑΤ 

1.72 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.50.0

1 

Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηµατοδότησης (χωρίς 
προµήθεια) 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101 
Τοποθέτηση απλού ιστού σηµατοδότησης από σιδηροσωλήνα ονοµαστικής διαµέτρου 4’’, µήκους 
4,20µ. (χωρίς την προµήθειά του), ή αποξήλωση αντίστοιχου υπάρχοντος. Στην τιµή µονάδας 
περιλαµβάνονται: 
α)  Η κατασκευή βάσεως (σε περίπτωση εγκατάστασης νέου απλού ιστού), µε τον ακόλουθο 
τρόπο: 

Με τον εγκιβωτισµό του ιστού (σε διαδοχικές στρώσεις) µε σκυρόδεµα, ήτοι: 
Την διάνοιξη του κατάλληλου ορύγµατος σε έδαφος πάσης φύσεως.  
Την τοποθέτηση του ιστού στο όρυγµα, συµπεριλαµβανοµένων των αγκυρώσεών 
του.  
Την κατασκευή βάσης από σκυρόδεµα (σε διαδοχικές στρώσεις) για τον 
εγκιβωτισµό του κλωβού αγκύρωσης του ιστού στις διαστάσεις που προβλέπονται 
στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης (περιλαµβάνεται η αξία του σκυροδέµατος 
C12/15) 
εναλλακτικά, µε την τοποθέτηση του ιστού εντός κενού, επιχωµένου εντός του 
εδάφους σε κατακόρυφη θέση, τσιµεντοσωλήνα Ø40 cm, βάθους 1,00 m, και την 
εν συνεχεία πάκτωσή του µε άµµο µέχρι του άνω χείλους του τσιµεντοσωλήνα, 
καθώς και το σφράγισµα του σωλήνα µε δακτύλιο από σκυρόδεµα, πάχους 10 cm. 
Περιλαµβάνεται και η διάνοιξη οπής Ø10 cm στο τοίχωµα του σωλήνα για την 
διέλευση των καλωδίων από το πλησιέστερο φρεάτιο προς το εσωτερικό του ιστού. 

β)  Η καθαίρεση της βάσης υφιστάµενου ιστού, προκειµένης της αποξήλωσής του, η αποσύνδεση 
των καλωδίων του, η απελευθέρωση του ιστού από τα αγκύρια, η επούλωση του λάκκου και των 
οπών που θα δηµιουργηθούν κατά την καθαίρεση της βάσης του και η αποκατάσταση της 
επιφανείας του εδάφους γύρω από τον ιστό στην προτέρα της κατάσταση.  
γ)  Σε περίπτωση νέου ιστού, η προµήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του της 
αναγκαίας οριολωρίδας µε 21 ακροδέκτες, καθώς και η σύνδεση σε αυτή την τελευταία των 
απαιτούµενων νέων καλωδίων διατοµής 21x1,5 mm2 ή σε περίπτωση αποξήλωσης ενός ιστού η 
αποσύνδεση των υπαρχόντων καλωδίων. 
δ)  Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόµένα απαιτούνται επιπροσθέτως και η 
διαµόρφωση σπειρωµάτων, σε όσες απ’ αυτές τις οπές απαιτείται µε σπειροτόµο, σε τρεις φάσεις 
ευρώ (3 διαδοχικά σπειρώµατα) για την τοποθέτηση των σηµατοδοτών σύµφωνα µε τη µελέτη.  
ε)  Οι µεταφορές επί τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις αποθήκες της Υπηρεσίας, 
καθώς και η αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων.  
Τιµή ανά ιστό σηµατοδότησης: εξήντα ευρώ (60,00€) 



 
 

 

4.  
ΑΤ 

1.73 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.50.0

2 

Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηµατοδότησης  
µε βραχίονα  

(χωρίς προµήθεια) (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101) 
Τοποθέτηση ιστού σηµατοδότησης µε βραχίονα (χωρίς την προµήθειά του), ή αποξήλωση 
αντίστοιχου υπάρχοντος. Στην τιµή µονάδας, εφόσον πρόκειται περί νέου ιστού, περιλαµβάνονται: 
α)  Η κατασκευή της εκ σκυροδέµατος βάσεως, ήτοι: 
• Η διάνοιξη του ορύγµατος της βάσεως σε έδαφος πάσης φύσεως,  
• Η κατασκευή της βάσης από σκυρόδεµα για τον εγκιβωτισµό του κλωβού αγκύρωσης του ιστού 
στις διαστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, (περιλαµβάνεται η αξία 
του σκυροδέµατος C12/15). 
β)  Η τοποθέτηση του ιστού επί των αγκυρίων της νέας βάσης. Σε περίπτωση αποξήλωσης του 
υπάρχοντος ιστού περιλαµβάνεται και η χρήση γερανού. Όταν δεν προβλέπεται η επανατοποθέτηση 
ιστού στην θέση αποξήλωσης περιλαµβάνεται και η αποκοπή του εξέχοντος τµήµατος των αγκυρίων 
πάκτωσης του καταργούµενου ιστού πάνω από την επιφάνεια του πεζοδροµίου ή του ερείσµατος 
της οδού.  
γ)  Σε περίπτωση νέου ιστού, η προµήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του ιστού 
οριολωρίδας των 21 ακροδεκτών, καθώς και η σύνδεση των απαιτούµενων νέων καλωδίων 
διατοµής 21x1,5 mm2 ή σε περίπτωση αποξήλωσης ενός ιστού η αποσύνδεση των υπαρχόντων 
καλωδίων. 
δ)  Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόµένα απαιτούνται επιπροσθέτως και η 
διαµόρφωση σπειρωµάτων, σε όσες απ’ αυτές τις οπές απαιτείται µε σπειροτόµο σε τρεις φάσεις 
ευρώ (3 διαδοχικά σπειρώµατα) για την τοποθέτηση των σηµατοδοτών σύµφωνα µε τη µελέτη.  
ε)  Οι µεταφορές επί τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις αποθήκες της Υπηρεσίας, 
καθώς και η αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων.  
Τιµή ανά ιστό σηµατοδότησης (τεµ.): εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) 
 
ΑΤ 

1.74 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.50.1

0 

Προµήθεια απλών ιστών σηµατοδότησης 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101 

Προµήθεια γαλβανισµένων χαλύβδινων απλών ιστών σηµατοδότησης, από σιδηροσωλήνα DN Ø 4’’ 
(Ø 114 mm), πάχους τουλάχιστον 4,5 mm και µήκους 4,20 m κατασκευασµένων σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε και κατά τα λοιπά µε βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, 
ηλεκτροστατικά βαµµένων µε χρώµα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC free
(χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υµένα 60 µm, στην απόχρωση που θα καθορισθεί 
από τον ΚτΕ. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η διαµόρφωση θυρίδας για την τοποθέτηση οριολωρίδας µικτονόµησης των καλωδίων 

• Άνοιγµα στο κάτω τµήµα για την διέλευση των καλωδίων  

• Τάπα από ανοξείδωτο υλικό στην κορυφή του και επιθέµατα (τακάκια) για την ενίσχυση των 
θέσεων στήριξης των φωτ. σηµατοδοτών, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπονται στο 
σχέδιο του πρότυπου ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

• Οι διατάξεις αγκύρωσης του ιστού, εφόσον προβλέπεται πάκτωσή του σε βάση από 
σκυρόδεµα. 
Τιµή ανά ιστό (τεµ.), έτοιµο προς τοποθέτηση, µε τα εξαρτήµατά του: διακόσια πενήντα ευρώ 
(250,00€) 
 
ΑΤ 

1.75 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.50.1

1 

Προµήθεια απλών ιστών σηµατοδότησης (χωρίς γαλβάνισµα 
& βαφή µε χρώµα σκόνης) (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-

101) 
Για την προµήθεια απλών ιστών σηµατοδότησης όπως, περιγράφονται στο προηγούµενο άρθρο 
εκτός του γαλβανίσµατος και µε βαφή όπως προβλέπεται στη ΦΣ10 του τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε (βαφή µε 
χρώµα ντούκο) 
Τιµή ανά ιστό (τεµ.), έτοιµο προς τοποθέτηση, µε τα εξαρτήµατά του: διακόσια τριάντα ευρώ 
(230,00€) 
 



 
 

 

 
ΑΤ 

1.76 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.50.1

2 

Προµήθεια ιστών σηµατοδότησης µε βραχίονα 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101 

Προµήθεια γαλβανισµένων χαλύβδινων ιστών σηµατοδότησης µε βραχίονα, κατασκευασµένων 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΦΣ 7/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, µε τα παρακάτω κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: 
• Ηλεκτροστατική βαφή µε χρώµα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC free
(χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υµένα 60 µm, στην απόχρωση που θα καθορισθεί 
από τον κύριο του έργου.  
• Κορµός ιστού κολουροκωνικός µε διατοµή κανονικού εξαγώνου, Ø 225 mm στην βάση και Ø 130 
mm στην κορυφή, µήκους 4,0 m, πάχους 5 mm, συγκολληµένος σε πέλµα διαστ. 500x500 mm από 
έλασµα πάχους 20 mm ενισχυµένο µε 4 πτερύγια, µε προσαρµοσµένο στην κορυφή του ιστού 
σωλήνα Ø 4’’, µήκους 0,40 m.  
• Βραχίονας κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα ονοµ. διαµέτρου Ø 3’’ πάχους τοιχώµατος 4 
mm, καµπύλος, µε οριζόντια προβολή 4,40 m και κατακόρυφη (µαζί µε την χοάνη του) 2,25 m.  
• Θυρίδα ιστού για την τοποθέτηση της οριολωρίδας του και επιθέµατα (τακάκια) για την στερέωση 
των σηµατοδοτών.  
• Κλωβός αγκύρωσης ιστού µε 4 αγκύρια Μ24 x 1,00 m και 8 περικόχλια ιδίας διαµέτρου 
(περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας). 
Τιµή ανά ιστό (τεµ.), έτοιµο προς τοποθέτηση, µε τα εξαρτήµατά του: πεντακόσια είκοσι 
ευρώ (520,00€) 
 
ΑΤ 

1.77 
ΝΕΤ 

60.20.50.1
1 

Προµήθεια ιστών σηµατοδότησης µε βραχίονα (χωρίς 
γαλβάνισµα & βαφή µε  χρώµα σκόνης) (Αναθεωρείται µε το 

άρθρο ΗΛΜ-101) 
Για την προµήθεια ιστών σηµατοδότησης µε βραχίονα, όπως περιγράφονται στο προηγούµενο 
άρθρο εκτός του γαλβανίσµατος και µε βαφή όπως προβλέπεται στη ΦΣ10 του τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε (βαφή 
µε χρώµα ντούκο) 
Τιµή ανά ιστό (τεµ.), έτοιµο προς τοποθέτηση, µε τα εξαρτήµατά του: τετρακόσια πενήντα 
ευρώ (450,00€) 
 
ΑΤ 

1.78 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.50.2

0 

∆ιάνοιξη οπών σε εγκατεστηµένο ιστό σηµατοδότησης 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-104 

∆ιάνοιξη οπών σε εγκατεστηµένο ιστό σηµατοδοτήσεως, απλό ή µε βραχίονα, για την τοποθέτηση 
προσθέτου σηµατοδότη οποιουδήποτε τύπου, δηλαδή για την σήµανση επάνω στον ιστό των οπών, 
στερέωσης των στηριγµάτων του σηµατοδότη και διέλευσης των καλωδίων του (πέντε οπές κατά 
µέγιστο ανά σηµατοδότη) µε κατάλληλη λίµπρα, για την διάνοιξη των οπών µε τρυπάνι και την 
διαµόρφωση σπειρωµάτων -σε όσες οπές απαιτείται- µε σπειροτόµο σε τρεις φάσεις ευρώ (3 
διαδοχικά σπειρώµατα).  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) για 5 οπές, µε σπείρωµα σε όσες απαιτείται:: δεκαπέντε ευρώ 
(15,00€) 
 
 
ΑΤ 

1.79 
ΝΕΤ Καθαρισµός - βαφή ιστού σηµατοδοτών  

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101 



 
 

 

Για τον καθαρισµό και βαφή ενός ιστού σηµατοδότησης, δηλαδή για εργασία που περιλαµβάνει: 
• Απόξεση και αφαίρεση των ξένων σωµάτων (αυτοκόλλητα, αφίσες κλπ.) και οπωσδήποτε 
των υπολειµµάτων από κόλλες. 
• Τρίψιµο µε µηχανικά µέσα. 
• Καθαρισµός και διάστρωση µε αστάρι των σηµείων όπου παρουσιάζεται τοπική διάβρωση ή 
έχει αποκαλυφθεί η µεταλλική επιφάνεια. 
• ∆ιάστρωση µε δύο στρώσεις χρώµατος ντούκο. 
Η βαφή θα πρέπει να είναι επιµεληµένη ώστε να αποφεύγεται το βάψιµο επιφανειών που δεν 
πρέπει να βαφούν (όπως π.χ. στηρίγµατα σηµατοδοτών). Στην τιµή του παρόντος άρθρου 
περιλαµβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και χρήσης εργαλείων, µηχανηµάτων (π.χ. 
καδοφόρων) που είναι απαραίτητη για πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του καθαρισµού και της βαφής.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

ΑΤ 
1.79.

1 

ΝΕΤ 
Καθαρισµός – βαφή απλού ιστού: είκοσι εφτά ευρώ (27,00€) 

ΑΤ 
1.79.

2 

ΝΕΤ 
Καθαρισµός – βαφή ιστού µε βραχίονα: πενήντα πέντε ευρώ (55,00€) 

 
ΑΤ 

1.80 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.20.20 

Αποκατάσταση στρέβλωσης απλού ιστού σηµατοδότησης 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2122 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η αποσύνθεση του πεζοδροµίου και της βάσης πάκτωσης του ιστού µε χρήση πιστολέτου 
πεπιεσµένου αέρα ή άλλων κρουστικών εργαλείων. 

• Η ευθυγράµµιση (ίσιωµα) του ιστού µε χρήση φορητής καλίµπρας. 

• Η κατακορύφωσή του στο όρυγµα και η πάκτωσή του µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 
• Η αποκατάσταση της επιφανείας γύρω από τον ιστό στην προτέρα της κατάσταση 

(αποκατάσταση πλακόστρωσης, στρώσης από σκυρόδεµα κλπ) 
• Η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων καθώς και η ενσωµάτωση των υλικών 

που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): πενήντα ευρώ (50,00€) 

 
ΑΤ 

1.81 
ΝΕΤ Ανακατασκευή αγκυρίων ιστού µε χρήση εποξειδικών ρητινών 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101 
Για την ανακατασκευή βάσης από σκυρόδεµα ιστού, σηµατοδότησης, συµπεριλαµβανοµένης της 
εργασίας και των απαιτούµενων υλικών για την επέκταση των αγκυρίων πάκτωσης του ιστού, είτε 
για την αποκατάσταση τούτων σε υφιστάµενη βάση µε την χρησιµοποίηση εποξειδικών ρητινών για 
την πάκτωση των νέων αγκυρίων, σε αντικατάσταση των υφιστάµενων που καταστράφηκαν.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): ενενήντα πέντε ευρώ (95,00€) 
 
ΑΤ 

1.82 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.50.3

0 

Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης κάτω από  
οδόστρωµα (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269 Β) 

Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης κάτω από οδόστρωµα, χωρίς την 
προµήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
1. Η ευθύγραµµη και συνεχής τοµή του οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα, άοπλο ή 
οπλισµένο σκυρόδεµα αποκλειστικά µε χρήση ασφαλτοκόπτη. 
2. 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. 
3. Η πλήρωση µε άµµο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθµισµένο υλικό και η συµπύκνωση των στρώσεων 
έδρασης και εγκιβωτισµού των σωληνώσεων. 
4. 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 (m) πλήρως κατασκευασµένης διάβασης (χωρίς τις σωληνώσεις): 
τριάντα ευρώ (30,00€) 
 

ΑΤ 
1.83 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.50.4

0 

 Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης υπό το  
Πεζοδρόµιο (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269 Α) 

Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης κάτω από πεζοδρόµια, νησίδες, 
πλατείες, κλπ χωρίς την προµήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, 
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- 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. 
- 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 
- Η πλήρωση µε άµµο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθµισµένο υλικό και η συµπύκνωση των στρώσεων 
έδρασης και εγκιβωτισµού των σωληνώσεων. 
- 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 (m) πλήρως κατασκευασµένης διάβασης (χωρίς τις σωληνώσεις): 
πενήντα ευρώ (50,00€) 

5.   
ΑΤ 

1.84 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.3

1 

Κατασκευή φρεατίου σηµατοδότησης εσωτερικών 
διαστάσεων 40 x 40 cm 

Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548 
Kατασκευή φρεατίου σηµατοδότησης εσωτερικών διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, βάθους τουλάχιστον 
50 cm, καλυπτόµενου µε χυτοσιδηρό κάλυµµα κατηγορίας D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 για φρεάτια επί 
του οδοστρώµατος ή D125 για φρεάτια επί πεζοδροµίου, µε διάταξη ασφάλισης, το οποίο θα φέρει 
στην άνω του επιφάνεια χάραξη µε σύµβολα ‘’ΦΣ’’. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η διάνοιξη 
του ορύγµατος, η τοποθέτηση προκατασκευασµένου φρεατίου ή το κτίσιµο ή σκυροδέτηση επί 
τόπου, η εφαρµογή του καλύµµατος, η επαναφορά της περιβάλλουσας το φρεάτιο επιφάνειας στην 
αρχική της κατάσταση και η συγκέντρωση και αποκοµιδή των αχρήστων υλικών. Το χυτοσιδηρό 
κάλυµµα αποτιµάται µε βάση το οικείο άρθρο του Τιµολογίου. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)φρεατίου: εξήντα ευρώ (60,00€) 
 
ΑΤ 

1.85 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.4

1 

Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού ερµαρίου 
µικτονόµησης και στέγασης  γνώµονα ∆ΕΗ τύπου ΙΑ (µε 

βάση)  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 

Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού µεταλλικού ερµαρίου, για την µικτονόµηση των καλωδίων 
ισχύος τροφοδότησης των σηµατοδοτών και για την στέγαση του ηλεκτρικού πίνακα της 
εγκατάστασης φωτ. σηµατοδότησης και του γνώµονα της ∆ΕΗ, µε κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
και διαστάσεις σύµφωνα µε την προδιαγραφή Φ.Σ. 8/75 του τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε, και συγκεκριµένα: 
• ∆ιπλό τοίχωµα (εσωτερικό - εξωτερικό χιτώνιο) από µαύρη λαµαρίνα και εσωτερικό µεταλλικό 
ικρίωµα για την στερέωση των οριολωρίδών.  
• Εξωτερικό χιτώνιο των καλωδίων ισχύος πλήρως γαλβανισµένο (µετά την κατασκευή του), µε 
βαθµό προστασίας ΙΡ44 
• Θύρα µε περιµετρικά παρεµβύσµατα στεγανοποίησης και ανοξείδώτη κλειδαριά ασφαλείας 
• Βάση έδρασης µεταλλική ή από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την Μελέτη. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου, τοποθέτηση και στερέωση 



 
 

 

του ηλεκτρικού µεταλλικού ερµαρίου, η προµήθεια και εγκατάσταση της µεταλλικής βάσεως, ή η 
κατασκευή της βάσης έδρασης από σκυρόδεµα, η βαφή του µε δύο στρώσεις εποξειδικής είτε 
ηλεκτροστατικής βαφής και η τοποθέτηση µέσα στο κιβώτιο των απαιτουµένων για κάθε περίπτωση 
εξαρτηµάτων (εσωτερικές καλωδιώσεις, εξωτερικά καλώδια παροχής και τροφοδότησης των 
σηµατοδοτών, γέφυρες γειώσεως, κλειτορίδες µικτονόµησης των καλωδίων σηµατοδότησης κλπ.). 
Οι εργασίες µικτονόµησης και σύνδεσης των καλωδίων σηµατοδοτήσεως που καταλήγουν στο 
κιβώτιο τιµολογούνται ιδιαίτερα.  
Τιµή ανά τεµάχιο(τεµ.): τετρακόσια δέκα πέντε ευρώ (415,00€) 
 
ΑΤ 

1.86 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.5

1 

Προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής 
παροχής της εγκατάστασης φωτ. σηµατοδότησης εντός 

ερµαρίου τύπου ΙΑ 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102 
Προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση στεγανού µεταλλικού ή πλαστικού πίνακα παροχής της 
εγκατάστασης φωτ. σηµατοδότησης προστασίας ΙΡ44, σε ερµάριο τύπου ΙΑ. Περιλαµβάνεται η 
προµήθεια του ηλεκτρικού πίνακα µετά των απαιτουµένων εξαρτηµάτων στερέωσης του και η 
εγκατάστασή του στο ερµάριο µικτονόµησης, συµπεριλαµβανοµένης της στερέωσης και της 
ηλεκτρικής σύνδεσής του. Ο πίνακας θα περιέχει ένα µικροαυτόµατο 25 Α, ένα µικροαυτόµατο 16 A, 
ένα ρευµατοδότη µε επαφές γείωσης, ένα διπολικό διακόπτη ράγας 40 Α, µία τηκόµενη ασφάλεια 
ράγας 25 Α πορσελάνης, καθώς και στυπιοθλίπτες για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): εκατό ευρώ (100,00€) 
 
ΑΤ 

1.87 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.20.10 

Αντικατάσταση εξωτερικού περιβλήµατος (χιτωνίου) 
ερµαρίου 

µικτονόµησης τύπου ΙΑ (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 
Αντικατάσταση του εξωτερικού περιβλήµατος (χιτωνίου) ερµαρίου µικτονόµησης τύπου ΙΑ 
οποιασδήποτε χρήσεως που καταστράφηκε από πρόσκρουση ή άλλη αιτία. Περιλαµβάνεται η 
προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του νέου περιβλήµατος, η αφαίρεση του υπάρχοντος και η 
εγκατάσταση του νέου, καθώς και οι απαιτούµενες για τον σκοπό αυτό αποσυνδέσεις και 
επανασυνδέσεις των οργάνων των κιβωτίου. Περιλαµβάνεται επίσης η περισυλλογή και 
αποµάκρυνση του αποξηλωθέντος παλαιού περιβλήµατος.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): τριακόσια ευρώ (300,00€) 
 
ΑΤ 

1.88 
ΝΕΤ Αποξήλωση ερµαρίου µικτονόµησης ΙΑ 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5 
Για την εργασία αποξήλωσης ενός ερµαρίου µικτονόµησης ΙΑ, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
απαραίτητων εργασιών ηλεκτρικών αποσυνδέσεων, καθώς και της µεταφοράς και παράδοσης των 
υλικών (µε τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου) στην αποθήκη της Υπηρεσίας.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): σαράντα πέντε ευρώ (45,00€) 
 
 
ΑΤ 

1.89 
ΝΕΤ 
Β-49 

Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, εσχάρες υπονόµων 

Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752 
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 Κατασκευής Έργων (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 καλύµµατος 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: ένα 
ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (1,45) 



 
 

 

 
 
ΑΤ 

1.90 
ΝΕΤ ΗΛΜ 

60.20.75.01 
Προµήθεια και τοποθέτηση κοµβίου πεζών 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-104 
Προµήθεια, τοποθέτηση επάνω σε ιστό και σύνδεση κοµβίου πεζών, σύµφωνα µε τη 

τεχνική προδιαγραφή ΦΣ-29, συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαιτουµένων εργασιών και 
µικροϋλικών και της πληροφοριακής πινακίδας χρήσης του κοµβίου.  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): εκατόν εβδοµήντα ευρώ (170,00€) 
 
 
ΑΤ 

1.91 
ΝΕΤ ΗΛΜ 

60.20.75.02 
Προµήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση ηχητικής 

διάταξης τυφλών 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-104 
Προµήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση ηχητικής διάταξης σηµατοδότησης για την διέλευση 
τυφλών από διάβαση πεζών, σε ιστό σηµατοδότησης. Η συσκευή θα είναι σύµφωνη µε την 
προδιαγραφή ∆Κ-6 ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Περιλαµβάνεται: 

Η προµήθεια της συσκευής, η διάνοιξη των απαιτουµένων οπών στον ιστό, η 
εγκατάσταση, η σύνδεση και οι δοκιµές.  
Η προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού κοµβίου κλήσης για χρήση από άτοµα 
ΑΜΕΑ (τυφλούς), καθώς και η προµήθεια και εγκατάσταση του ασύρµατου 
ποµπού και δέκτη της αντίστοιχης διάταξης κλήσης, µε αναλογική κατανοµή 
της δαπάνης ανά ηχητική διάταξη, από το ζεύγος που θα απαρτίζουν την 
σηµαινόµενη διάβαση τυφλών. 
Η παραµετροποίηση της συσκευής σύµφωνα µε τις οδηγίες του Πανελληνίου 
Συνδέσµου Τυφλών 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): εξακόσια είκοσι ευρώ (620,00€) 
 
ΑΤ 

1.92 
ΝΕΤ 

 
Επισκευή ηχητικής διάταξης τυφλών 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-104 
Αποσυναρµολόγηση από ιστό σηµατοδότησης, επισκευή, επανατοποθέτηση, ρύθµιση και θέση σε 
λειτουργία υφιστάµενης ηχητικής διάταξης σηµατοδότησης για την διέλευση τυφλών. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): διακόσια είκοσι ευρώ (200,00€) 
 
 
ΑΤ 

1.93 
 Υ∆Ρ5.07 

(σχετ.) 
 

Προστασία φρεατίου έναντι κλοπής 

Αναθεωρείται µε το άρθρο  Υ∆Ρ 6069 

Η εργασία περιλαµβάνει: 

Α) ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ  

Πλήρωση φρεατίου µε άµµο λατοµείου. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 

α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο φρεάτιο µε το χέρι 

Β) ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ  

Προµήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτιο εξηλασµένης πολυστερίνης µηχανικής αντοχής σε συµπίεση 
τουλάχιστον 300kPa πάχους 10cm. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): δεκαπέντε ευρώ (15,00€) 

 

 
 

ΑΤ 
1.94 

ΝΕΤ Ανακλαστική οριολωρίδα επί ιστού 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 102) 

Προµήθεια και τοποθέτηση ανακλαστικής οριολωρίδας επί ιστού οδικού φωτισµού, χρώµατος  



 
 

 

λευκού – κόκκινου, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• υπόστρωµα από φύλλο αλουµινίου πάχους τουλάχιστον 0.5 mm, µε αναδιπλωµένες άκρες 

για την προστασία της επικολληµένης αντανακλαστικής µεµβράνης. 
• µικροπρισµατική αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 3, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ΕΤΑ) 

και σήµανση CE . 
• ελάχιστες διαστάσεις ανακλαστικής λωρίδας: ύψος 45 cm και µήκος 12 cm. 

  
Τιµή ανά τοποθετηµένο ανακλαστήρα (τεµ.): τριάντα ευρώ (30,00€) 

 



 
 

 

 

2η οµάδα: Τεχνική επιθεώρηση & ψηφιακή αποτύπωση  
(χωρίς αναθεώρηση) 

 
 

ΑΤ 
2.1 

 Τεχνική Επιθώρηση 

 
Η Τεχνική Επιθεώρηση των εγκααστάσεων ηλεκτροφωτισµού περιλαµβάνει τη  διενέργεια ελέχου( 
περιοδικών επιτόπιων επιθεωρήσεων ) του οδικού δικτύου αρµοδιότητας της ΥΤΕ – ΠΕ Χαλκιδικής, 
από κατάλληλο τεχνικό προσωπικό του αναδόχου, που περιγράφεται στην ΕΣΥ και µε τις 
παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Η επιθεώρηση των οδικών τµηµάτων πραγµατοποιείται µε  όχηµα, το οποίο κινείται µε 
κανονική ταχύτητα, κατά προτίµηση σε ηµέρες και ώρες µε χαµηλούς κυκλοφοριακούς 
φόρτους και καλή ορατότητα. ∆εν αποκλείεται όµως η διενέργεια επιθεώρησης κατά τη 
διάρκεια δυσµενών καιρικών συνθηκών (π.χ. βροχόπτωση, χιονόπτωση). 

• Όλες οι οδοί του δικτύου επιθεωρούνται σε όλο το µήκος τους τουλάχιστον µία φορά  την 
εβδοµάδα κατά τη διάρκεια της σύµβασης. Κάθε επιθεώρηση οδικού τµήµατος 
περιλαµβάνει δυο διελεύσεις, µία προς κάθε κατεύθυνση (µετάβαση και επιστροφή). 

• Κατά την επιθεώρηση καταγράφεται σε ειδικό έντυπο η κατάσταση των εγκασταστάσεων 
ηλεκτροφωτισµού του επιθεωρούµενου οδικού τµήµατος και ειδικότερα σηµειώνονται οι 
παρατηρούµενες βλάβες και ελλείψεις µε αναφορά της ακριβούς θέσης (χιλιοµετρική θέση  
και περιγραφή θέσης). 

• Μετά το πέρας της επιθεώρησης, συντάσσονται και αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο τα έντυπα καταγραφής κατάστασης των εγκαταστάσσεων 
Ηλεκτροφωτισµού, όπως εµφανίζεται κατά την επιθεώρηση της συγκεκριµένης ηµέρας. 

• Η τήρηση ψηφιακής βάσης δεδοµένων καθ’όλη τη διάρκεια της σύµβασης, στην οποία 
καταχωρούνται από τον ανάδοχο όλα τα στοιχεία των ∆ελτίων επιθεωρήσεων. Ο ανάδοχος 
εξασφαλίζει την πρόσβαση της Υπηρεσίας στη εν λόγω βάση δεδοµένων µέσω διαδικτύου. 

Τιµή για την επί ένα µήνα απασχόληση διµελούς συνεργείου τεχνικών (εκ των οποίων ο 
ένας θα είναι αδειούχος ηλεκτρολόγος) µε κατάλληλο όχηµα, που θα παρέχεται όλες τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες του µήνα, για την επιθεώρηση και µικροσυντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου
και µε συνεχή ετοιµότητα-επιφυλακή προσωπικού όλες τις ηµέρες και ώρες του µήνα
περιλαµβανοµένου εορτών και αργιών για αντιµετώπιση έκτακτων βλαβών και φθορών. Για µη
συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες. 

Τιµή ανά µήνα : έξι χιλλιάδες ευρώ (6.000,00€) 

 

 
 

ΑΤ 
2.2 

 Ψηφιακή αποτύπωση & έλεγχος κατάστασης ιστών 

 
Η αποτύπωση του ιστού θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 

• Καταγραφή υφιστάµενων στοιχείων ιστού 

• Καταγραφή υφιστάµενων στοιχείων φωτιστικού σώµατος 

• Καταγραφή των υφιστάµενων στοιχείων πινάκων διανοµής, απ’ όπου  ηλεκτροδοτείται. 
Τα απαιτούµενα δεδοµένα για την καταγραφή του ιστού είναι τα εξής: 

• Τύπος ιστού (υλικό κατασκευής) 

• Συντεταγµένες ιστού στο σύστηµα ΕΓΣΑ 

• Οδός – διασταύρωση – κόµβος 

• Τύπος περιοχής στην οποία βρίσκεται 

• Πλάτος οδοστρώµατος 

• Αριθµός λωρίδων κυκλοφορίας 

• Ύψος ιστού 

• Μήκος βραχίονα ιστού 

• Απόσταση ιστού από το οδόστρωµα 

 



 
 

 

• Αριθµός φωτιστικών σωµάτων ανά ιστό, όπως και τύπος λαµπτήρα, ονοµαστική ισχύς 
λαµπτήρα, είδος φωτιστικού σώµατος, κατάσταση λειτουργίας φωτιστικού σώµατος, 
απόσταση φωτιστικού από το οδόστρωµα 

• Απόσταση µεταξύ ιστών 
Επίσης, θα πραγµατοποιηθεί έλεγχος της κατάστασης του ιστού (οπτικά αλλά και 
ηλεκτρολογικά), έλεγχος της γείωσης, έλεγχος της στήριξης του ιστού (βάση και κατάσταση 
της έδρασης αυτού) όπως και της κλίσης που ενδεχοµένως να έχει σε σχέση µε το 
οδόστρωµα. 
Όλα τα δεδοµένα καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης θα πρέπει να απεικονίζονται 
ψηφιακά από διάφορα λογισµικά που κυκλοφορούν σε τυποποιηµένα αρχεία (π.χ. .dwg, 
.shp κ.λ.π.). Τα γεωγραφικά υπόβαθρα που θα χρησιµοποιηθούν είναι (κατά περίπτωση και 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης): τοπογραφικά σχέδια πόλης και οικισµού, 
τοπογραφικό υπόβαθρο κτηµατολογίου, ορθοχάρτες, δορυφορικές εικόνες, κ.λπ. 

 
Τιµή ανά αποτυπωµένο ιστό (τεµ.): είκοσι ευρώ (20,00€) 

 
 
 

ΑΤ 
2.2 

 Ψηφιακή αποτύπωση & έλεγχος κατάστασης πίλλαρ 

 
 
Τα απαιτούµενα δεδοµένα για την καταγραφή του πίλλαρ είναι τα εξής: 

• Τύπος πίλλαρ (υλικό κατασκευής) 
• Συντεταγµένες στο σύστηµα ΕΓΣΑ 
• Οδός – διασταύρωση – κόµβος 
• Τύπος περιοχής στην οποία βρίσκεται 
• Κατάσταση πίνακα διανοµής 
• Αριθµός παροχής του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας 
• Ταυτοποίηση των ιστών που τροφοδοτούνται από τον πίνακα διανοµής 

Επίσης, θα πραγµατοποιηθεί έλεγχος της κατάστασης του πίλλαρ (οπτικά αλλά και 
ηλεκτρολογικά) και έλεγχος της γείωσης. 
Όλα τα δεδοµένα καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης θα πρέπει να απεικονίζονται 
ψηφιακά από διάφορα λογισµικά που κυκλοφορούν σε τυποποιηµένα αρχεία (π.χ. .dwg, 
.shp κ.λ.π.). Τα γεωγραφικά υπόβαθρα που θα χρησιµοποιηθούν είναι (κατά περίπτωση και 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης): τοπογραφικά σχέδια πόλης και οικισµού, 
τοπογραφικό υπόβαθρο κτηµατολογίου, ορθοχάρτες, δορυφορικές εικόνες, κ.λπ. 

 
Τιµή ανά αποτυπωµένο πίλλαρ (τεµ.): εκατό ευρώ (100,00€) 

 

 
 

Πολύγυρος, Φεβρουάριος 2022 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

Παρούση Βασιλική 

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχ/κος 

 

Ο Προϊστάµενος Τµ. 
Συγκοινωνιακών Έργων (κ.α.α.) 

 

 

 

Μαναζής Αθανάσιος 

ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κος 

Ο αν. Προϊστάµενος 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕΧ 

 

 

Μιγδάνης Βαλσάµης 

ΤΕ Τοπογράφος Μηχ/κος  
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