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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 µη 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 
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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 κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 
εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε 
εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 κ.λπ. καθώς 
και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και 
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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 όσο 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 
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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. 
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(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  
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  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. 

 
 

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

3
.km. 

 

Σε αστικές περιοχές   

-απόσταση < 5 km 0,28   

-απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

-απόσταση < 5 km 0,20   

-απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

-απόσταση < 5 km 0,25   

-απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

-απόσταση < 3 km 0,22   

-απόσταση ≥ 3 km 0,20   
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Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

0,03 

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

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

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

3
 κάθε 

εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 

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

 
 

Άρθρο «A_T»  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) 
 

1. Γενικά 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστηµάτων Συγκράτησης Οχηµάτων 

(ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύµφωνα µε την βασιζόµενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ µελέτη σήµανσης-

ασφάλισης της οδού. 

 

Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται: στηθαία ασφαλείας µεταλλικά ή από σκυρόδεµα, απολήξεις αρχής 

και πέρατος, οι συναρµογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήµατα Απορρόφησης 

Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).  

 

Τα στηθαία ασφαλείας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται µε βάση τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 

• Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 

• Λειτουργικό πλάτος: 

o κατηγορία W1: ≤ 0,60 m 

o κατηγορία W2: ≤ 0,80 m 

o κατηγορία W3: ≤ 1,00 m 

o κατηγορία W4: ≤ 1,30 m 

o κατηγορία W5: ≤ 1,70 m 

o κατηγορία W6: ≤ 2,10 m 

o κατηγορία W7: ≤ 2,50 m 

o κατηγορία W8: ≤ 3,50 m 

• Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 

• ∆ιαµόρφωση: µονόπλευρα, αµφίπλευρα 

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται από 

τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο µέρος 5 του προτύπου. 

 

Οι τιµές µονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστηµένα συστήµατα, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο του 

κατασκευαστή (installation manual) και περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα από την µελέτη 

οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).  

 

Τα επιµετρούµενα µήκη των συναρµογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και διαφορετικής 

δυναµικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχηµάτων σ’ αυτά, θα κατατάσσονται στον βαρύτερο 

τύπο ικανότητας συγκράτησης. 

 

Τα ειδικά τεµάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαµβάνονται ανηγµένα στις ανά τρέχον µέτρο 

τιµές µονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιµετρώνται ως µήκη των αντιστοίχων στηθαίων µε προσαύξηση 
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5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες διαµόρφωσης και 

εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. 

 

Στην τιµή µονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαµβάνεται και η δαπάνη της 

αντισκωριακής προστασίας αυτών µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 

 

2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραµµή οδοστρώµατος 

 

Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να τηρούν 

τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής 

διαµόρφωσης: 

 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο  

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

µε τη µελέτη 

• Ελάχιστο πλάτος ζώνης, µεταξύ της εµπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της 

οριογραµµής του οδοστρώµατος, ίσο προς το προβλεπόµενο στην εφαρµοζόµενη τυπική διατοµή 

της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

 

3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραµµή τεχνικών έργων 

 

Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να τηρούν 

τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής 

διαµόρφωσης : 

 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη. 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

• Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για την 

περίπτωση τοίχων στέψης, σύµφωνα µε τη µελέτη 

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

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

τοίχου στέψης. 

• Ελάχιστο πλάτος διαδρόµου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή µεγαλύτερο αν προδιαγράφεται 

διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας  

• Ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο µε το προβλεπόµενο στην 

εφαρµοζόµενη τυπική διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 
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Για εφαρµοζόµενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται µε το κιγκλίδωµα (εφ’ όσον το σχετικό ΣΑΟ της µελέτης 

δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιµή µονάδας του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ θα περιλαµβάνεται και 

η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαµόρφωσης του κιγκλιδώµατος (συρµατόσχοινο κλπ), 

σε σχέση µε το αντίστοιχο της µελέτης. 

 

4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 

Το εφαρµοζόµενο Σύστηµα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές 

νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη 

µελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαµόρφωσης της νησίδας. 

 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

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

• ∆ιασφάλιση της ανεµπόδιστης κατασκευασιµότητας των προβλεπόµενων κατασκευών 

(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύµφωνα µε τη µελέτη και, µε την προϋπόθεση ότι 

το δοµικό πλάτος του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, µεγαλύτερο µέχρι 0,10 m, σε 

σχέση µε το ΣΑΟ της µελέτης. 

• ∆ιασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρµοζόµενης τυπικής διατοµής της µελέτης, 

µεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραµµής του οδοστρώµατος 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου ΣΑΟ, ανάλογα µε τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης αυτού, 

και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4, ως εξής : 
 

Άρθρο «A_T»  Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 
που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο «ANATH») 

Τιµή ανά µέτρο µήκους 
 

Άρθρο «A_T».6  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, 

λειτουργικού πλάτους W2 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά.«OLOGR» 

 Αριθµητικά: 45.00€ 
 

Άρθρο «A_T»  Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο «ANATH») 

Τιµή ανά µέτρο µήκους 
 

Άρθρο «A_T»  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, 

λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας 

πρόσκρουσης A 

 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά 
«OLOGR» 

           Αριθµητικά: 125.00€ 
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Σχετικό 1 Αντικατάσταση ανακλαστήρα µεταλλικού στηθαίου ασφαλείας 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 

 

Για ένα τεµάχιο νέου ανακλαστήρα συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης αφαίρεσης του παλαιού 

φθαρµένου ανακλαστήρα και τοποθέτησης του νέου. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικώς): 6,90€ 

 
 

Άρθρο «A_T»  Πρόσθετη αποζηµίωση για την αποκατάσταση φθαρµένων ή 
κατεστραµµένων µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 
 

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

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η αποξήλωση του ακατάλληλου µεταλλικού στηθαίου στο καθοριζόµενο από την Υπηρεσία µήκος  

• Η πρόσθετη δαπάνη τοποθέτησης νέου στηθαίου κατα ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, λόγω του σποραδικού 
χαρακτήρα των εργασιών 

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

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆ύο ευρώ και ενενήντα λεπτά. 
 Αριθµητικά:  2.90€ 

 
 

Άρθρο «A_T»  Αποξήλωση µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο «ANATH») 
 

Επιµεληµένη αποξήλωση εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας, στα 

τµήµατα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και σε χρόνο κατάλληλο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα 

εκτέλεσης των έργων, µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραµόρφωση, φθορά 

κλπ των εγκατεστηµένων στηθαίων, ορθοστατών και λοιπών υλικών σύνδεσης, σύµφωνα µε την 

ΕΤΕΠ 05-05-02-00 "Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας µε ή χωρίς επανατοποθέτηση 

αυτών". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

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

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

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που αποξηλώνεται. 
 



 
 

ΝΕΤ Ο∆Ο -ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0  σελ.13 / 17 
 

 

 

Άρθρο E-3.1  Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε µε 

έµπηξη 

 Τιµή ανά µέτρο µήκους 
 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο ευρώ και πενήντα λεπτά«OLOGR» 
  Αριθµητικά: 2.50€ 
 
 

Άρθρο E-3.2  Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου γεφυρών  

 Τιµή ανά µέτρο µήκους 
 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆εκαεπτά ευρώ και τριάντα λεπτά«OLOGR» 
  Αριθµητικά: 17.30€ 

 
 

ΟΜΑ∆Α Β : ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ – ΟΡΙΟ∆ΕΚΤΕΣ 
 

Άρθρο «A_T»  ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ 
 

Άρθρο «A_T»  Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο «ANATH») 
 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γεφυρών, γαλβανισµένοι, µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 

χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm (σπείρωµα, thread 

size = 2’’, dεξ = 60,3 mm, πάχος τοιχώµατος 3,2 mm), µε τα απαιτούµενα τεµάχια περιβολής από 

γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µεγαλύτερης διαµέτρου στους ορθοστάτες των κιγκλιδωµάτων.  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

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

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

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

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

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως εγκατεστηµένου γαλβανισµένου σωλήνα κιγκλιδωµάτων. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ώδεκα ευρώ και πέντε λεπτά«OLOGR» 
 Αριθµητικά: 12.05€«TIMH» 
 
 

Άρθρο «A_T»  Σιδηρά κιγκλιδώµατα 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο «ANATH») 
 

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από µορφοσίδηρο και ελάσµατα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1, 

διαµορφωµένα σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 

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

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

• η συναρµολόγηση του κιγκλιδώµατος µε κοχλίωση ή/και επι τόπου ηλεκτροσυγκόλληση 

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

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο τοποθετηµένου σιδηρού κιγκλιδώµατος  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο ευρώ και εβδοµήντα λεπτά«OLOGR» 
 Αριθµητικά: 2.70€«TIMH» 

 
 

Σχετικό-2 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς γαλβανισµένους ύψους ή  

πλευράς  έως 160 mm  

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6104) 

 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς γαλβανισµένους κάθε τύπου, µε ύψος 

ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε 

οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες 

(µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων 

ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε την µελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων 

θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 

(µε σήµανση CE). 

 

Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά εξαρτήµατα µεταλλικών πασσάλων για τη 

κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  

 

Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία Ευρώ και Πενήντα Λεπτά 
 (Αριθµητικώς): 3,50€ 
 
 

Σχετικό-3 Αφαίρεση πινακίδας 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

 

Τιµή για ένα τεµάχιο αποσυναρµολόγησης (αφαίρεση) οιασδήποτε φθαρµένης ή κατεστραµµένης 

πινακίδας (Κ) (Ρ) και πινακίδας (Π) επιφανείας έως 1,00µ2 από το στύλο στήριξης αυτής χωρίς να 

προκληθεί φθορά, σε οποιαδήποτε απόσταση και ανεξαρτήτως ποσότητας, µετά της δαπάνης 

µεταφοράς της πινακίδας προς απόρριψη ή τη παράδοση στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά 
 (Αριθµητικώς): 5,00€ 

  

Σχετικό-4 Αφαίρεση στύλου πινακίδας 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 

 

Τιµή για ένα τεµάχιο αφαίρεσης οιασδήποτε στύλου στήριξης πινακίδας (Κ) (Ρ) και πινακίδας (Π) µετά 

της βάσης θεµελίωσης και της πλήρους αποκατάστασης επιφανείας του εδάφους, µετά της δαπάνης 

µεταφοράς του στύλου προς απόρριψη, ή εφόσον ο στύλος µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί 

παράδοση στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά 
 (Αριθµητικώς): 5,00€ 
 

 

Άρθρο «A_T»  Πλαστικοί ωροδείκτες οδού  

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο «ANATH») 

 

Tοποθέτηση πλαστικού οριοδείκτη οδού µε δύο αντανακλαστικά στοιχεία, κόκκινο και αργυρόλευκο, 

σύµφωνα µε την µελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) και την ΕΤΕΠ 05-04-04-00 

‘’Οριοδείκτες οδού’‘. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των οριοδεικτών,  

• η µεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης,  

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

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

• και η συλλογή και αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής. 

Τιµή ανά εγκατεστηµένο πλαστικό οριοδείκτη. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα Ευρώ και Πενήντα Λεπτά«OLOGR» 
 (Αριθµητικώς):  11,50 €«TIMH» 

 
 
Σχετικό 5 Αφαίρεση πληροφοριακών πινακίδων σήµανσης οποιουδήποτε µεγέθους  
 (κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ  6541)  

 
Για την αποξήλωση πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων σήµανσης οδών οποιωνδήποτε 
διαστάσεων, οι οποίες εκτελούνται σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου και στις οποίες 
δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη για την αποξήλωση των στύλων ή των πλαισίων στήριξης, αλλά 
περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους εργασίες: 
 

• καθαρισµός του εδάφους στην περιοχή γύρω από τους στύλους ή τα πλαίσια στήριξης 

πινακίδων από κάθε είδους αυτοφυούς βλάστησης, 

• αποσύνδεση των πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων από τους στύλους ή τα πλαίσια 

στήριξής τους χωρίς καταστροφή αυτών, 

• καταβιβασµός των πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων από τους στύλους ή τα πλαίσια 

στήριξης και απόθεσή αυτών στο έδαφος σε θέση, όπου δεν προκαλείται κίνδυνος ή ανωµαλία για 

την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων, 

• συγκέντρωση και µεταφορά των αποξηλωµένων πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων 

και των υλικών σύνδεσης, τα οποία έχουν αφαιρεθεί, από τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών σε 
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τόπο παράδοσης, που καθορίζεται από την Υπηρεσία, συµπεριλαµβανόµενων των 

φορτοεκφορτώσεων, της προσωρινής αποθήκευσης και της σταλίας των αυτοκινήτων. 
 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο αποξηλωµένης πληροφοριακής και πρόσθετης πινακίδας σήµανσης 
οδών, η οποία περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά 
παραπάνω για την αποξήλωση πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων. 

 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Εννέα ευρώ και µηδέν λεπτά  
 (αριθµητικά):  9,00€ 

 
 
Σχετικό 6  Αποκαθήλωση πληροφοριακών πινακίδων από γέφυρες σήµανσης  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6541)  

 
 

Για την αποκαθήλωση πληροφοριακών πινακίδων οποιωνδήποτε διαστάσεων από γέφυρες σήµανσης 
οδών, οι οποίες εκτελούνται σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου και στις οποίες δεν 
περιλαµβάνεται η δαπάνη για την αποξήλωση των γεφυρών, αλλά περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις 
εξής επιµέρους εργασίες: 

• λήψη µέτρων µερικού αποκλεισµού του οδοστρώµατος και διευθέτησης της κυκλοφορίας 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, 

• προσέγγιση των πινακίδων µε ενδεχόµενη χρήση κατάλληλου ανυψωτικού µηχανήµατος 
(καλαθοφόρο), 

• αποσύνδεση των πληροφοριακών πινακίδων από τις γέφυρες σήµανσης χωρίς την πρόκληση 
βλαβών σε αυτές ή τα επιµέρους στοιχεία αυτών, 

• καταβιβασµός των πληροφοριακών πινακίδων και απόθεσή αυτών στο έδαφος σε θέση, όπου 
δεν προκαλείται κίνδυνος ή ανωµαλία για την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων, 

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

 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο αποκαθηλωµένης πληροφοριακής πινακίδας από γέφυρα σήµανσης 
οδών, η οποία περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά 
παραπάνω για την αποκαθήλωση πληροφοριακών πινακίδων: 
 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Είκοσι ευρώ και µηδέν λεπτά   

 (αριθµητικά):  20,00€ 
 
 
Σχετικό 7 Αφαίρεση πινακίδων σήµανσης (επικίνδυνων θέσεων και ρυθµιστικές) 

οποιουδήποτε µεγέθους  
 (κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ 6541)  

 
Αφαίρεση πινακίδων σήµανσης επικίνδυνων θέσεων και ρυθµιστικών οποιουδήποτε σχήµατος και 
µεγέθους, η οποία εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου και στις οποίες δεν 
περιλαµβάνεται η δαπάνη για την αποξήλωση των στύλων ή των πλαισίων στήριξης, αλλά 
περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους εργασίες : 

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

• αποσύνδεση των πινακίδων από τους στύλους χωρίς καταστροφή αυτών, 

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

 
Τιµή για ένα τεµάχιο αποξηλωµένης πινακίδας σήµανσης οδών, η οποία περιλαµβάνει όλες τις 
δαπάνες για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω για την αφαίρεση 
πινακίδων σήµανσης επικίνδυνων θέσεων και ρυθµιστικών οποιουδήποτε µεγέθους. 
 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 
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 (αριθµητικά):  3,20€ 
 
 

ΟΜΑ∆Α Γ : ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ 
 

Άρθρο «A_T»:  Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης 
 
Άρθρο Ε-8.1 Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήµανσης πλήρως ανακλαστικές µε 

µικροπρισµατική αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 3 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1  

   (κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 6541) 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων πλήρως αντανακλαστικών σε γέφυρες 
σήµανσης, µε µικροπρισµατικό αντανακλαστικό υπόβαθρο (τύπου 3) µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση 
(ΕΤΑ) και σήµανση CE, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-
ΚΣΑ, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’ 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου 
πάχους 3mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από µικροπρισµατική 
αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 3 (υπερυψηλής αντανακλα-στικότητας) και φέρει αναγραφές 
και σύµβολα, επίσηςαπό µεµβράνη τύπου ΙΙΙ, η δε πίσω όψη έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει 
τον αύξοντα αριθµό της πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστή και την ηµεροµηνία 
κατασκευής της. 

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

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

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

• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης µε χρήση καλαθοφόρου 
οχήµατος 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πινακίδας τοποθετηµένης σε γέφυρα σήµανσης. 
 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα τρία ευρώ και µηδέν λεπτά 
 (αριθµητικά): 173€ 
 
 
Άρθρο «A_T» Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, πλήρως 

αντανακλαστικές, µε υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 
 

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

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

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

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

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



 
 

ΝΕΤ Ο∆Ο -ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0  σελ.18 / 17 
 

 

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

• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 
 

Άρθρο «A_T» Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες µε αναγραφές και σύµβολα από 
αντανακλαστική µεµβράνητύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό τριάντα τρία ευρώ και µηδέν λεπτά«OLOGR» 
 Αριθµητικά:  133.00€ 
 
«TIMH» 

Σχετικό 8 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες µε αναγραφές και σύµβολα από 
αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και πρόσθετη 
επικάλυψη διαφανούς αντιρρυπαντικής µεµβράνης  

 (κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ 6541)  
 

Προµήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανα-κλαστικών, µε 
ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις 
ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’µε 
πρόσθετη επικάλυψη ειδικής διαφανούς αντιρρυπαντικής µεµβράνης (antigraffiti). 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

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

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

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

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

• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 

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

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. µε αναγραφές και 
σύµβολα από αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 
 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Εκατόν πενήντα ένα ευρώ  

 (αριθµητικά):  151€ 
 
Σχετικό 9  Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης πλήρως ανακλαστικές, 

µε υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12889-1 και πρόσθετη επικάλυψη 
διαφανούς αντιρρυπαντικής µεµβράνης  

 (κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ 6541) 
Προµήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήµανσης οδών, µε ανακλαστικό υπόβαθρο από 
µεµβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου 
(ΠΣΠ)’’µε πρόσθετη επικάλυψη ειδικής διαφανούς αντιρρυπαντικής µεµβράνης (antigraffiti). 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
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• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2 
ελάχιστου πάχους 3 mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από 
αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και 
σύµβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική µεµβράνη υψηλής 
αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από µεµβράνη µαύρου 
χρώµατος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει 
τον αύξοντα αριθµό της πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστού και την ηµεροµηνία 
κατασκευής της 

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

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

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

• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 

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

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 
 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Εκατόν δέκα τέσσερα ευρώ και µηδέν λεπτά 

 (αριθµητικά):  114€ 
 
 

Άρθρο «A_T» Πινακίδες ρυθµιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων 

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

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

• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 

•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 

 
Άρθρο «A_T» Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα Τρία Ευρώ και Εβδοµήντα Λεπτά.«OLOGR» 
 Αριθµητικά: 53.70€«TIMH» 

 
Σχετικό 10 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς  0,90 m και πρόσθετη 

επικάλυψη διαφανούς αντιρρυπαντικής µεµβράνης 
   (κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ 6541) 
 

Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε αντανακλαστικό 
υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’’’µε πρόσθετη 
επικάλυψη ειδικής διαφανούς αντιρρυπαντικής µεµβράνης (antigraffiti). 

 
 

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  
• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 
• και η στερέωσή της επί του ιστού. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας  επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 
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ΕΥΡΩ  (ολογράφως): Εξήντα ένα ευρώ και µηδέν λεπτά  
  (αριθµητικά): 61€ 
 
 

Σχετικό 11 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, Τριγωνικές, πλευράς 1,20 m και πρόσθετη 
επικάλυψη διαφανούς αντιρρυπαντικής µεµβράνης 
(κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ 6541) 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε αντανακλαστικό 
υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’’’µε πρόσθετη 
επικάλυψη ειδικής διαφανούς αντιρρυπαντικής µεµβράνης (antigraffiti). 

 
 

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  
• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 
• και η στερέωσή της επί του ιστού. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας  επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 1,20 m 

 
ΕΥΡΩ  (ολογράφως): Εκατόν πέντε 

  (αριθµητικά): 105€ 
 
 
 

Άρθρο «A_T» Πινακίδες ρυθµιστική µεσαίου µεγέθους 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 

Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 
 

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

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα Τρία Ευρώ και Εβδοµήντα Λεπτά.«OLOGR» 

 Αριθµητικά: 53.70€«TIMH» 
 

 
Σχετικό 12 Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθους (κωδικός αναθεώρησης  οικ 6541) και 

πρόσθετη επικάλυψη διαφανούς αντιρρυπαντικής µεµβράνης 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε αντανακλαστικό 
υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’’’µε πρόσθετη 
επικάλυψη ειδικής διαφανούς αντιρρυπαντικής µεµβράνης (antigraffiti). 

 
 
Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  
• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 
•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
 
Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 
 
α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 0,90 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3,Ρ-4)  πλευράς 0,60 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,65 m 
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ε. κυκλικές διαµέτρου 0,65 m 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας   
 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Εξήντα ένα ευρώ  
 (αριθµητικά):  61€ 
 
 
Σχετικό 13  Πινακίδες ρυθµιστικές µεγάλου µεγέθους (κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ 6541) και 

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

 
Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  
• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 
•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 
 
α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 1,20 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 1,20 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3,Ρ-4)  πλευράς 0,80 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,90 m 
ε. κυκλικές διαµέτρου 0,90 m 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας   
 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Ενενήντα οκτώ ευρώ και µηδέν λεπτά  
 (αριθµητικά):  98€ 
 

 
Άρθρο «A_T» Στύλοι πινακίδων 
 
Άρθρο «A_T» Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN80 mm (3’’) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο «ANATH») 
 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN40 mm (σπειρώµατος: threadsizeR = 
3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώµατος 4,0 mm),µήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε ηλεκτροσυγκολληµένη 
κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, µε προδιατρηµένες οπέςΦ12 mm για 
κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65- 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή 
στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 14 mm µήκους 40 cm ή, 
εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκοληµµένη λάµα 10 x20 cm, για την σταθεροποίηση του 
στύλου έναντι συστροφής (περιλαµβάνεται η ράβδος ή η λάµα). 

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

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

Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου πινακίδων 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Σαράντα Εννέα Ευρώ και Τριάντα Λεπτά.«OLOGR» 
 Αριθµητικά:  49.30€«TIMH» 

 
 

Άρθρο «A_T» Χιλιοµετρικοί δείκτες πλήρως αντανακλαστικοί µε µικροπρισµατική 
αντανακλαστική µεµβράνη Τύπου 3 

 

Χιλιοµετρικοί δείκτεςπλήρως αντανακλαστικοί, µε µικροπρισµατικό αντανακλαστικό υπόβαθρο (τύπου 

3), µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση (ΕΤΑ) και σήµανση CE, κατασκευασµένοι σύµφωνα µε το 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες 

σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’ 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης χιλιοµετρικού δείκτη από επίπεδο έλασµα 
κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους 3 mm µε στρογγυλεµένες γωνίες, η 
εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από µικροπρισµατική αντανακλαστική µεµβράνη 
τύπου 3, µε αναγραφές από ανακλαστική µεµβράνη τύπου 2 ή µεµβράνη µαύρου χρώµατος 
(σύµφωνα µε την µελέτη) 

• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου στήριξης του δείκτη από 
γαλβανισµένο χαλυβδοσωλήνα ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (σπειρώµατος: thread size R = 1 ½’’, 
dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 mm), ύψους 1,50 m, συµπιεσµένου στην κορυφή και οπή 
στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 12 mm µήκους 30 cm, για 
την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαµβάνεται) 

• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 35 cm και διαµέτρου 30 
cm 

• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, έτσι ώστε η κάτω πλευρά του χιλιοµετρικού δείκτη να 
βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 0,60 m από την τελική στάθµη της οδού, η προσωρινή στήριξη για 
να παρεµένει ο στύλος κατακόρυφος, η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και 
υλικά) και η συναρµολόγηση του χιλιοµετρικού δείκτη επί του στύλου 

Τιµή ανά πλήρως τοποθετηµένο χιλιοµετρικό δείκτη, µε τον στύλο του, ανάλογα µε την επιφάνειά του, 

ως εξής: 
 

Άρθρο «A_T» Χιλιοµετρικός δείκτης διαστάσεων 0,32x0,475m 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο «ANATH») 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά Ευρώ και Σαράντα Λεπτά «OLOGR» 
 Αριθµητικά: 27.40 €«TIMH» 

 
 

Άρθρο «A_T» ∆ικτυώµατα στήριξης µεγάλων πλευρικών πινακίδων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο «ANATH») 
 

Κατασκευή µεταλλικού δικτυώµατος στήριξης πλευρικών πινακίδων οδοσήµανσης µεγάλου µεγέθους, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης 
σήµανσης’’.  

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

• η κατασκευή δικτυωµάτων από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), που συνδέονται µεταξύ τους µε 
ηλεκτροκόλληση.  

• η κατασκευή ορθοστατών από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), µε ταπωµένη κεφαλή και βάση αποτελούµενη από 
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ηλεκτροσυγκολληµένη πλάκα, µε οπές, η οποία συνδέεται µέσω κοχλιών µε την αντίστοιχη πλάκα 
έδρασης που ενσωµατώνεται στο θεµέλιο 

• η κατασκευή των προβλεποµένων από την µελέτη αντιανεµικών συνδέσµων µεταξύ των γειτονικών 
δικτυωµάτων, από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα 
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα),  

• η διαµόρφωση των κλωβών αγκύρωσης και των αντιστοίχων πλακών έδρασης, όλα γαλβανισµένα 
εν θερµών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641 

• η µεταφορά των επιµέρους στοιχείων από την εγκατάσταση διαµόρφωσης επί τόπου του έργου και 
η προσέγγισή τους στην θέση τοποθέτησης 

• η εκσκαφή σε έδαφος κάθε είδους για την κατασκευή του θεµελίου 

• η κατασκευή (εργασία και υλικά) θεµελίου από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 εντός του 
οποίου ενσωµατώνονται οι τέσσερις κλωβοί αγκυρίων (ένας για κάθε ορθοστάτη του δικτυώµατος) 

• η συναρµολόγηση, ανύψωση, τοποθέτηση, κατακορύφωση και κοχλίωση του φορέα στις αναµονές 
των κλωβών αγκύρωσης, µε χρήση ανυψωτικών µέσων (όταν απαιτείται) 

• η επαναφορά της επιφάνειας του ορύγµατος θεµελίωσης στην αρχική της κατάσταση (φυσικό 
έδαφος, έρεισµα οδού, ασφαλτοσκυρόδεµα, πλακόστρωση κλπ) 

Επιµετρούνται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της κατασκευής µε βάση τους τυποποιηµένους πίνακες 
βαρών των χρησιµοποιουµένων διατοµών σωλήνων και των πάσης φύσεως κοχλιών.   
 
Τιµή ανα χιλιόγραµµο τοποθετηµένου δικτυώµατος στήριξης πλευρικών πινακίδων. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τρία Ευρώ και Μηδέν Λεπτά.«OLOGR» 
 Αριθµητικά:  3.00€«TIMH» 

 
 

 

Σχετικό 14 Αφαίρεση δικτυώµατος στήριξης µεγάλων πλευρικών πινακίδων 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2652) 

 

Αφαίρεση δικτυώµατος στήριξης µεγάλων πλευρικών πινακίδων σήµανσης οδών, η οποία 

εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου. 

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους εργασίες: 

• καθαρισµός του εδάφους στην περιοχή γύρω από δικτύωµα στήριξης 

πινακίδων από κάθε είδους αυτοφυούς βλάστησης, 

• προσέγγιση και αποξήλωση του δικτυώµατος στήριξης ανεξάρτητα από το 

ύψος του από το έδαφος ή τη θεµελίωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο 

(περιµετρική εκσκαφή εδάφους και αφαίρεση, κοπή των πλαισίων στήριξης 

κλπ.) καθώς επίσης λύση και αφαίρεση των υπαρχόντων συνδέσµων, 

• συγκέντρωση και µεταφορά του δικτυώµατος στήριξης πινακίδων και των 

υλικών σύνδεσης, τα οποία έχουν αφαιρεθεί, από τον τόπο εκτέλεσης των 

εργασιών σε τόπο παράδοσης, που καθορίζεται από την Υπηρεσία, 

συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων, της προσωρινής 

αποθήκευσης και της σταλίας των αυτοκινήτων, 

• ενδεχόµενη καθαίρεση του θεµελίου στήριξης του δικτυώµατος από σκυρόδεµα 

και µεταφορά του καθαιρεµένου σκυροδέµατος από τον τόπο εκτέλεσης των 

εργασιών σε τόπο απόθεσης, που καθορίζεται από την Υπηρεσία, 

συµπεριλαµβανόµενων των φορτοεκφορτώσεων, της προσωρινής 

αποθήκευσης και της σταλίας των αυτοκινήτων, 

• πλήρωση των οπών του ερείσµατος της οδού στη θέση αφαίρεσης του 

δικτυώµατος στήριξης µε θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-160 (εργασία και υλικά) 

και συµπύκνωση µε κατάλληλο µηχάνηµα. 

 

Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη για την αποσυναρµολόγηση και αφαίρεση των 

πινακίδων σήµανσης οδών, που είναι τοποθετηµένες επί του δικτυώµατος. 
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Τιµή για ένα χιλιόγραµµο βάρους αποξηλωµένου δικτυώµατος στήριξης πινακίδων 

σήµανσης οδών (περιλαµβάνεται µόνο το βάρος των χαλύβδινων στοιχείων και όχι του 

τυχόν καθαιρεµένου σκυροδέµατος), η οποία περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και 

εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω για την αφαίρεση δικτυώµατος στήριξης 

µεγάλων πλευρικών πινακίδων. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Μηδέν ευρώ και είκοσι λεπτά«OLOGR» 
 (Αριθµητικώς):  0,20 €«TIMH» 

 
 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ : ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 

Άρθρο «A_T» ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος 
 

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

 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

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

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

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

• η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα) 

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

• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

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

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος 
 

 
Άρθρο «A_T» ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο «ANATH») 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία Ευρώ και Ογδόντα Λεπτά.«OLOGR» 
 Αριθµητικά: 3.80€«TIMH» 

 
 

Άρθρο «A_T»  ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό  

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο «ANATH») 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαεννιά ευρώ και εβδοµήντα«OLOGR» 
 (Αριθµητικώς):  19,70€«TIMH» 
 

Σχετικό 15 Πλαστικά κολωνάκια σήµανσης µε ενισχυµένη βάση ύψους 80cm 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6532) 
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Πλαστικά κολωνάκια σήµανσης ύψους 80cm για ρύθµιση και έλεγχο της οδικής κυκλοφορίας, µε 

υψηλή ελαστικότητα και αντοχή η οποία αποτρέπει την θραύση. Κατάλληλα για οριοθέτηση δρόµων, 

τεχνικών έργων και χώρων στάθµευσης. Είναι ιδανικά για έλεγχο και ρύθµιση της κυκλοφορίας 

οχηµάτων στους δρόµους αλλά και για άλλες εφαρµογές όπως για εργοταξιακή χρήση, παρεµπόδιση 

στάθµευσης κλπ. Το υλικό κατασκευής είναι ειδικά επεξεργασµένο ώστε να παρουσιάζει µεγάλη 

αντοχή στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.  

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου του έργου και η τοποθέτηση 

του πλαστικού κολωνακιού σήµανσης. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) τοποθετηµένου πλαστικού κολωνακιού σήµανσης. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ ευρώ και µηδέν λεπτά 
 (Αριθµητικώς): 28,00€ 

 

 

Σχετικό 16 Ελαστικός διαχωριστής κυκλοφορίας (πτερύγια δρόµων) 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6532) 

 

Ελαστικοί διαχωριστές λωρίδων κυκλοφορίας διπλής όψεως σε σχήµα πτερυγίου (lane dividers) µε 3 

αντανακλαστικές λωρίδες λευκού χρώµατος ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό σε συνθήκες χαµηλού 

φωτισµού. Κατασκευασµένοι από πλαστικό ή ελαστικό που τους επιτρέπει να επανέρχονται στην 

αρχική τους θέση µετά από µηχανικές καταπονήσεις. Χρησιµοποιούνται σε διάφορες οδικές 

εφαρµογές µόνιµης ή προσωρινής χρήσης. 

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου του έργου και η τοποθέτηση 

του ελαστικού διαχωριστή κυκλοφορίας. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) τοποθετηµένου ελαστικού διαχωριστή κυκλοφορίας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε ευρώ και µηδέν λεπτά 
 (Αριθµητικώς): 15,00€ 
 
 
 

 
 

Πολύγυρος  -  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2021 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ              ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

 
Ο  Προϊστάµενος Τ.Σ.Ε. 

Σύµφωνα µε την αριθ 590125/2112 
οικ. 20-09-2021 απόφαση Έγκρισης 

Μελέτης 

 
Ο Προϊστάµενος Υποδιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χ. 

   

Βαλσάµης Μιγδάνης  Αθανάσιος Μαναζής 
Πολιτικός Μηχ/κος µε Α’ β 

Αθανάσιος Μαναζής 
Πολιτικός Μηχ/κος µε Α’ β Τοπ. Μηχανικός µε Α’ β   
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