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2           ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  

 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1.1 ΓENIKA 

Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) αναφέρεται στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο 

τρόπο κατασκευής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο εργοτάξιο, στους 

ελέγχους και δοκιμές των εγκαταστάσεων και στον τρόπο επιμέτρησης και το αντικείμενο 

πληρωμής των διαφόρων ειδών εργασιών του έργου. 

 

1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Γενικά όλες οι ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με 

τους ισχύοντες Ευρωπαικούς Κανονισμούς (ΕΝ), τους αντίστοιχους Κανονισμούς του 

Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΛΟΤ (και εκείνους της ΔΕΗ, ΟΤΕ και Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας), συμπληρωμένους με τους Γερμανικούς (VDΕ/DΙΝ και άλλους Κανονισμούς 

διεθνούς κύρους). Για κάθε είδος εγκατάστασης ισχύουν οι κανονισμοί που αναφέρονται 

στα αντίστοιχα τμήματα και παραγράφους του κεφαλαίου "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ". 

 

1.3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος αφού ενημερωθεί για την έκταση και τη 

φύση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των λοιπών εργασιών και είναι 

υποχρεωμένος να προγραμματίσει μαζί με τους επιβλέποντες μηχανικούς την εκτέλεση των 

διαφόρων εργασιών (σύμφωνα με τα στοιχεία του χρονικού προγραμματισμού της 

κατασκευής). 

Για το συντονισμό και την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών και των συνεργείων, ο 

Ανάδοχος θα επισκεφθεί το χώρο του έργου για να εντοπίσει τυχόν ανωμαλίες που θα 

δυσκόλευαν την εκτέλεση των εργασιών. Σ'αυτή την περίπτωση οφείλει να ενημερώσει την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών. 

 

1.4 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε είδος εγκατάστασης πρέπει να είναι 

εξειδικευμένα με αποδεικνυόμενη εμπειρία σε παρόμοιες εγκαταστάσεις. 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63512958eb32ff008dc7fde5 στις20/10/22 14:12



«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΕΑΣ» 

Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                                                                 Σελίδα 35/67 

 

1.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ Η ΜΕΛΕΤΩΝ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

Aνάδοχος υποχρεούται να τροποποιεί ή προσαρμόζει σχέδια ή μελέτες, εφ'όσον οι 

τροποποιήσεις ή προσαρμογές επιβάλλονται για λόγους ειδικών απαιτήσεων των 

μηχανημάτων ή συσκευών που θα προσκομίσει και εγκαταστήσει ή για λόγους εμποδίων 

που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της κατασκευής από τυχόν μικροαλλαγές σε 

οικοδομικά ή αλλά στοιχεία (π.χ. εκσκαφές, αποκαταστάσεις, άλλες σωληνώσεις, κλπ.) ή 

γενικότερα κατά την γνώμη του Αναδόχου θα συντελούσαν στην αρτιότερη εκτέλεση του 

έργου. 

Tα τροποποιημένα σχέδια, θα συντάσσονται κατά τις υποδείξεις (σκαριφήματα, οδηγίες, 

κλπ.) της Επίβλεψης και θ'αποτελούν συμπληρωματικά σχέδια των εγκαταστάσεων 

Μετά το πέρας των εγκαταστάσεων και πριν την προσωρινή παραλαβή τους, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να παραδώσει σχέδια αποτύπωσης των εγκαταστάσεων που 

κατασκευάσθηκαν. Τα σχέδια αυτά πρέπει να είναι λεπτομερέστατα, να δίνουν την πλήρη 

και ακριβή εικόνα της θέσης και της έκτασης κάθε εγκατάστασης και να παρέχουν κάθε 

δυνατή πληροφορία περί αυτής (κατόψεις, σχηματικά διαγράμματα κλπ.) όπως ακριβώς 

κατασκευάσθηκε. 

Ολα τα σχέδια τροποποιήσεων και αποτύπωσης θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή και 

διαφανείς εκτυπώσεις. 

Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία επιπλέον αποζημίωση. 

 

1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Ολες οι εργασίες χαράξεων και επιμετρήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα 

γίνονται με φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει γι'αυτό όλα τα 

ενδεδειγμένα όργανα και μέσα, καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο προσωπικό, υπό την 

εποπτεία και τον έλεγχο του Επιβλέποντα Μηχανικού ή αυτών που ενεργούν με εντολή ή 

εξουσιοδότηση του. 

 

1.7 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Ολα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές, τους πίνακες χαρακτηριστικών μηχανημάτων και το τιμολόγιο. 

 

1.8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει με απόλυτη ευθύνη του σε κάθε φάση και μέχρι 

τέλος του έργου τις έτοιμες ή τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις με κάθε τρόπο 
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(τσιμεντάρισμα, κάλυμμα, βαφές μεταλλικών κατασκευών, κλπ). από την οποιαδήποτε 

φθορά. 

Ολα τα υλικά και συσκευές και εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή των 

εγκαταστάσεων, θα ελεγχθούν κατά την άφιξή τους στο εργοστάσιο και όσα έχουν υποστεί 

φθορά ή ζημιά κατά την κρίση της Επίβλεψης θα απομακρυνθούν. Τα υλικά που θα 

χαρακτηρισθούν κατάλληλα θα αποθηκευθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή 

των ή όταν δεν υπάρχουν σύμφωνα με οδηγίες της Επίβλεψης. 

Τα υλικά και οι εγκαταστάσεις θα προστατεύονται όπως κατά περίπτωση αναφέρεται σε 

κάθε κεφάλαιο της ΤΣΥ και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και της Επίβλεψης. 

 

1.9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος μετά την τμηματική ή ολική αποπεράτωση των 

εγκαταστάσεων και πριν από την εκτέλεση οικοδομικών ή άλλων εργασιών που καταστούν 

αφανή τα τμήματα της εγκατάστασης και πριν από την παραλαβή των έργων, να 

πραγματοποιήσει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες (εκτός από την κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος) κάθε φύσης ελέγχους και δοκιμές που προβλέπονται σε κάθε τμήμα 

της Τ.Σ.Υ για κάθε είδος εγκατάστασης ή θα ζητηθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

Οι δοκιμές γίνονται πάντα με την παρουσία του Επιβλέποντα Μηχανικού και Διπλ. 

Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα αναγκαία κατά την κρίση του ή την 

κρίση του Επιβλέποντα Μηχανικού όργανα ελέγχου, υλικά, μικροϋλικά καθώς και τις 

εγκεκριμένες από τους κατασκευαστές αποδόσεις και καμπύλες απόδοσης και να εκτελέσει 

με δικό του προσωπικό τις δοκιμές. 

Τα όργανα ελέγχου που θα φέρει ο Εργολάβος πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση έτσι 

που να πείθουν ότι δίνουν ακριβείς μετρήσεις. 

Η δαπάνη για την προμήθεια, προσκόμιση, διάθεση των οργάνων ελέγχου, των υλικών και 

μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και για κάθε απαιτούμενη εργασία βαρύνει τον 

Εργολάβο του έργου. Ειδικά δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω δαπάνη η παροχή και 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, όπως και η παροχή και κατανάλωση νερού που 

βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς επίσης και η προμήθεια και κατανάλωση πετρελαίου. 

Αν κατά την εκτέλεση δοκιμών δεν διαπιστωθεί ανωμαλία θα συνταχθεί πρωτόκολλο 

δοκιμών που θα υπογραφεί από τον Επιβλέποντα και τον Ανάδοχο με τις τυχόν 

παρατηρήσεις του Επιβλέποντα που θα αποτελέσει στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή 

των εγκαταστάσεων. 
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

 

2.1 Εγκατάσταση Ιστών Φωτιστικών Σωμάτων 

Οι ιστοί των φωτιστικών σωμάτων θα εγκατασταθούν όπως αναφέρεται στις αντίστοιχες 

παραγράφους των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

2.2 Εγκατάσταση Υπόγειων Δικτύων Εξωτερικού Φωτισμού 

α. Τα υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισμού θα κατασκευαστούν με καλώδια τύπου ΝΥΥ, που 

οδεύουν μέσα σε σωλήνες PVC διαμέτρου 110 mm, 6 atm.  Οι σωλήνες τοποθετούνται μέσα 

σε χαντάκια βάθους 0,70 m και πλάτους 0,50mm.  Σε διελεύσεις δρόμων Parking κλπ., οι 

σωλήνες θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα. 

β. Τα φρεάτια επίσκεψης των καλωδίων του υπόγειου δικτύου προβλέπονται διαστάσεων 

0,40x0,40 m και βάθους 0,70 m, που θα κατασκευαστούν από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση 

ξυλότυπου, με πάχος τοιχωμάτων 100 mm.  Τα φρεάτια θα φέρουν απλό χυτοσιδερένιο 

κάλυμμα διαστάσεων 0,40x0,40 m.  Φρεάτια επίσκεψης/έλξης καλωδίων προβλέπονται 

δίπλα στη βάση κάθε φωτιστικού σώματος και σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης. 

γ. Κατά την είσοδο των καλωδίων από τους σωλήνες θα αποφεύγεται η επαφή της μόνωσης 

με τα χείλη των σωλήνων. 

δ. Στις διασταυρώσεις με λοιπά δίκτυα, τα καλώδια ηλεκτροφωτισμού θα τοποθετούνται 

κάτω από τα καλώδια ασθενών ρευμάτων και τις σωληνώσεις νερού και επάνω από τα 

καλώδια μέσης τάσης.  Κατά την παράλληλη όδευση καλωδίων ηλεκτροφωτισμού με 

καλώδια σθενών ρευμάτων, σωλήνες νερού, κλπ., θα τηρείται οριζόντια απόσταση 

μεγαλύτερη από 30 cm. 

ε. Οι διακλαδώσεις των υπόγειων καλωδίων θα εκτελούνται μέσα στα ακροκιβώτια 

διακλάδωσης των ιστών ή τα επίτοιχα στεγανά κυτία διακλάδωσης. Απαγορεύεται η 

χρησιμοποίηση διακλάδωσης ή σύνδεσης μέσα στο έδαφος. 

 

2.3  Γείωση 

α. Τα ακροκιβώτια των ιστών θα γειώνονται με γυμνό αγωγό γείωσης διατομής 6mm² 

επάνω σε γυμνό συλλεκτήριο αγωγό γείωσης διατομής 25mm², που οδεύει συνδρομικά με τα 

καλώδια και έξω από τις σωληνώσεις των καλωδίων. 

β. Οι συνδέσεις των χάλκινων αγωγών γείωσης μεταξύ τους θα είναι τύπου  ασφαλείας, 

δηλαδή θα επιτυγχάνονται με σύσφιγξη χωρίς λύση της συνέχειας του ενιαίου αγωγού 

γείωσης.  Το σημείο σύσφιγξης θα βαπτίζεται στη συνέχεια σε λουτρό κασσιτεροκόλλησης. 
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γ. Στο τέλος κάθε γραμμής ή κάθε σκέλους γραμμής και στους υπαίθριους στεγανούς 

πίνακες (αν υπάρχουν) θα εγκατασταθεί μία πλάκα γείωσης, όπως περογράφεται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Οι γυμνοί αγωγοί γείωσης θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκό γείωσης με αγωγιμότητα 

ίση με το 98% του καθαρού χαλκού και θα είναι πολύκλωνοι και ελάχιστης διατομής 25 

mm². 

ε. Σε περίπτωση που απαιτείται μηχανική προστασία του αγωγού γείωσης, θα 

χρησιμοποιηθεί πλαστικός σωλήνας PVC, πίεσης 6 atm. 

ζ. Εάν κατά την κατασκευή κριθεί επιβεβλημένη η χρήση σιδηροσωλήνων για την 

προστασία του αγωγού γείωσης, τότε ο σωλήνας θα καταστεί ηλεκτρικά συνεχής και ο 

αγωγός γείωσης θα συνδεθεί στα δύο άκρα του σωλήνα, ώστε να εξουδετερωθεί το 

φαινόμενο της αυτεπαγωγής. 

 

3.ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

 

3.1 Γενικά 

α. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο Ανάδοχος θα προβεί στους πιο κάτω ελέγχους 

και δοκιμές με παρουσία της Επίβλεψης, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη 

παράγραφο του τμήματος Τ.Σ.Υ. "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ". 

β. Οι  έλεγχοι  και  οι δοκιμές θα γίνουν με όργανα του Αναδόχου και θα 

επαναλαμβάνονται μέχρι να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

γ. Αν κατά τις δοκιμές διαπιστωθούν βλάβες, ανεπάρκεια, μειονεκτήματα, ελαττώματα και 

γενικά κακή ποιότητα των υλικών, μηχανημάτων, διατάξεων ή συστημάτων ή ακόμα και 

ολοκλήρων τμημάτων της εγκατάστασης, ο Ανάδοχος οφείλει να κάνει αμέσως τις 

απαιτούμενες επισκευές, συμπληρώσεις, αντικαταστάσεις, διορθώσεις και ρυθμίσεις και να 

επαναλάβει τις δοκιμές μέχρι τα αποτελέσματα να κριθούν ικανοποιητικά. 

δ. Αν κατά την εκτέλεση των δοκιμών προκληθούν ζημιές, βλάβες, φθορές ή δυστυχήματα 

στο προσωπικό, στις εγκαταστάσεις και στα υλικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανορθώσει 

τις ζημιές αυτές με δικές του δαπάνες. 

ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει αν και όταν απαιτηθεί τις δοκιμές και τους 

ελέγχους με την παρουσία των εκπροσώπων της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου 

Βιομηχανίας σύμφωνα με τους κανονισμούς του ισχύουν. 

ζ. Εκτος από τους ελέγχους και τις δοκιμές που αναφέρονται πιο κάτω, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εκτελέσει και οποιαδήποτε άλλη δοκιμή ή έλεγχο που κρίνεται από την 

Επίβλεψη αναγκαία για την παραλαβή της εγκατάστασης. 
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3.2 Δοκιμή αντίστασης μόνωσης προς γη 

α. Η δοκιμή της αντίστασης μόνωσης προς την γη θα γίνει μετρώντας την αντίσταση 

μόνωσης έναντι της γης κάθε τμήματος της εγκατάστασης το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ 

δυο διαδοχικών ασφαλειών ή βρίσκεται μετά την τελευταία αντίσταση. 

β.  Η αντίσταση αυτή δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 250000 ΩΜ για συνεχή τάση μέχρι 

250V ή 500000 ΩΜ για συνεχή τάση πάνω από 250 V και για αγωγούς με διατομή μέχρι 10 

mm². Για αγωγούς με διατομή μεγαλύτερη των 10 mm² γίνεται δεκτό ότι η μόνωση 

μεταβάλλεται αντίστροφα ανάλογα με την διάμετρο των αγωγών. Οι μετρήσεις αυτές θα 

γίνονται με συνεχές ρεύμα τάσης δοκιμής 230 V - 500 V για χρονικό διάστημα όχι 

μεγαλύτερο από ένα λεπτό και ο αρνητικός πόλος θα συνδέεται στην ελεγχόμενη γραμμή. 

γ. Κατά την διάρκεια των δοκιμών οι ασφάλειες, οι διακόπτες και οι λαμπτήρες θα 

βρίσκονται σε λειτουργία ενώ οι μόνιμες συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεμένες. 

 

3.3  Δοκιμή αντίστασης μόνωσης μεταξύ αγωγών 

α. Οι μετρούμενες τιμές αντίστασης μόνωσης μεταξύ αγωγών πρέπει να είναι τουλάχιστον 

ίσες με τις οριζόμενες στην παραπάνω δοκιμή αντιστάσεων μόνωσης προς την γη. 

β. Κατά την διάρκεια των δοκιμών οι ασφάλειες και οι διακόπτες θα βρίσκονται σε 

λειτουργία ενώ οι λαμπτήρες και όλες οι λοιπές συσκευές κατανάλωσης θα είναι 

αποσυνδεδεμένες. 

γ. Δοκιμές αντίστασης μόνωσης προς την γη αλλά και μεταξύ αγωγών θα γίνουν και για τις 

μόνιμες ηλεκτρικές συσκευές της εγκατάστασης. 

 

3.4 Μετρήσεις Αντιστάσεων Γειώσεων 

Οι μετρήσεις των αντιστάσεων γειώσεων θα γίνουν σύμφωνα με το παράρτημα V του ΦΕΚ 

31-12-1973 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων. 

Οι μετρήσεις θα γίνονται κατά ελάχιστο 48 ώρες μετά την τελευταία βροχόπτωση. 

3.5 Δοκιμή λειτουργίας της εγκατάστασης 

Κατά την δοκιμή αυτή ελέγχεται η σωστή σύνδεση των διακοπτών (όχι διακόπτες στον 

ουδέτερο), η συνέχεια των γειώσεων και η συνέχεια των αγωγών σε τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται ασφαλή και κανονική λειτουργία της εγκατάστασης. 
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3.6  Ελεγχοι και Δοκιμές Πινάκων 

Κατά την πλήρη αποπεράτωση της εγκατάστασης και πριν οι πίνακες τεθούν υπό τάση, θα 

ελεγχθεί η σωστή συνδεσμολογία των πινάκων, η ηλεκτρική συνέχεια τους και η ύπαρξη 

γείωσης. 

Στην συνέχεια οι πίνακες τίθενται υπό τάση, ελέγχεται η κανονική τους λειτουργία και 

διενεργούνται οι έλεγχοι και δοκιμές που αναφέρονται παραπάνω. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63512958eb32ff008dc7fde5 στις20/10/22 14:12



«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΕΑΣ» 

Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                                                                 Σελίδα 41/67 

4.     ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 

KATHΓΟΡΙΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 
 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩ ΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

 
 
Α.Τ.: 1 
 
Άρθρο Α-2   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 
 
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχω-

δών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο 

ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας 

και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον 

έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία 

νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 

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

σκληρότητας: 

ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 

πρανών και του πυθμένα τους,  

για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

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

τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών 

των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

οποιεσδήποτε συνθήκες,  

η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 

σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  
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η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 

κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες 

τελικές ή προσωρινές θέσεις 

η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των 

χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση 

κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε 

απόσταση. 

η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 

όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι 

του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), 

όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 

πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά 

την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 

που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 

συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας 

σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή 

άλλους τοπικούς περιορισμούς.  

 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 

πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 

εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 

γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

παρόντος τιμολογίου. 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 

εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 

Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 

προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
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Τ.Ε ανά κυβικό μέτρο. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα και είκοσι πέντε 
 Αριθμητικά:  0,70€+0,19€/m3.km *45km=9,25 
 
 
Α.Τ.: 2 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-20.10: Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

Κωδικος Αναθεωρησης ΟΙΚ-2162  

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, 

με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστε-

ρίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  

Τ.Ε. Ένα (1) m3 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα και τριάντα πέντε 
 Αριθμητικά:  2,80€+0,19€/m3.km *45km=11,35 
 
 
Α.Τ.: 3 

Άρθρο Α-18   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ  

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων 

είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος 

επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ  

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή 

δανειοθαλάμου,  

• η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των 

φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η 

απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  

• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων  

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 

εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων". 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με 

λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 

Άρθρο Α-18.1   Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510) 

Τ.Ε ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα και εξήντα 

       Αριθμητικά:  1,05€+0,19€/m3.km *45km=9,60 
 

 

Α.Τ.: 4 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-22.15.01:  

 

Τ.Ε ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα τέσσερα και πενήντα πέντε 

       Αριθμητικά:  56,0€+0,19€/m3.km *45km=64,55 
 

 

Α.Τ.: 5 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ 22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102  

 

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε 

ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα 

απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με 

θερμικές μεθόδους". 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 

Τ.Ε   ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 0,35 

                       (Ολογράφως) Μηδέν και τριάντα πέντε 

 

 

Α.Τ.: 6 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-22.20.01: Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οποιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 

εξαγωγή ακέραιων πλακών 

Κωδικος Αναθεωρησης ΟΙΚ-2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, 

μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το 

κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των 

προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 

ακεραίων πλακών 

Τ.Ε   ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 16,45 

                       (Ολογράφως) Δεκαέξι και σαράντα πέντε 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

 

Α.Τ.: 7 

ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ Β-2 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ 

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6087) 

 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 

αγωγούς Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι-ζόμενους ή 

μή, μέσα στο όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-

08-00-00 "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές". 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• η δαπάνη των μικροϋλικών, 

• η φθορά της ξυλείας,  
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• οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 

• η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής 

υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.  

Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον 

εντοπισμό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό 

αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).  

Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. 

καλώδια ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του 

λόγου αυτού στην εκτέλεση των εργασιών. 

Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 

Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος  

Τ.Ε. Ένα (1) τεμ. :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 2,70 

                      (Ολογράφως) Δύο και εβδομήντα 

 

Α.Τ.: 08 

ΑΡΘΡΟ: Δ.01 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10X10X5 ΕΚ. 

(ΠΡΣ Ν.Β.6)     (Αναθεώρηση ΟΔΟ 2922) 

Κατασκευή πλακόστρωσης με κυβόλιθους κατάλληλων, κατάλληλου χρώματος και συμπαγείς 

σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση. Οι κυβόλιθοι θα συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικό 

υλικό τσιμεντοκονιάματος των 450gr τσιμέντου και θα τοποθετούνται σε στρώση άμμου των 5 

cm ή αναλόγως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής της επίχωσης, προ-

μήθειας και μεταφοράς των υλικών καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 

των εργαλείων που απαιτούνται. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).   

Τ.Ε. ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) Δύο και εβδομήντα 

                     (Ολογράφως) 2,70 

 

Α.Τ.: 09 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.01.05: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215 
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Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας 

ή πυργογερανού  

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την 

συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, 

χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 

έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 

ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 

τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 

παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 

αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 

μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται 

η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη 

των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 

εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα 

τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα 

σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
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β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 

πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη 

συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της 

άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την 

ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων 

μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, 

στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, 

φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 

σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων 

ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 

αψίδες και τρούλους. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από 

σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.  

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 95,00 

                 (Ολογράφως) Ενενήντα πέντε 

 

Α.Τ.: 10 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-38.20.03  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 

τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 

Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου 

θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 

και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
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Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς 

τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 

την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά 

τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
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• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με 

την μελέτη. 

Τ.Ε. Ένα (1) kg:  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 1,01 

                 (Ολογράφως) Ένα και ένα 

 

Α.Τ.: 11 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-ΣΧ.1 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ 

ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο  ΟΙΚ 5104) 

 

Παγκάκια εξωτερικού χώρου με σκελετό από σκυρόδεμα C20/25 και όπλιση με δομικό 

χαλύβδινο πλέγμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ξύλινες 

δοκοί ενδεικτικών διαστάσεων 8,00x5,00cm από βρασμένη ξυλεία που τοποθετούνται ως 

κάθισμα. Οι δοκοί στερεώνονται με ειδικά μεταλλικά τεμάχια (βίδες ή μεταλλικοί σύνδεσμοι 

κατάλληλου ύψους) επί του σκελετού από Ο/Σ. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 

πλήρους κατασκευής. 

Τ.Ε. Ένα τεμάχιο ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 780,00 

                                               (Ολογράφως)  Επτακόσια ογδόντα 

 

Α.Τ.: 12 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-ΣΧ.3 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΗΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο  ΟΙΚ 5104) 

Κατακόρυφη ξύλινη στήλη παροχής πληροφοριών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 

οδηγίες της επίβλεψης. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τ.Ε. Ένα τεμάχιο ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 450,00 

                                               (Ολογράφως)  Τετρακόσια πενήντα 
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΑΣΙΝΟ 
 

 

Α.Τ 13 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ Β 11.9 ΣΧ1 Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος 

     (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104) 

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μονού ξύλινου επιστήλιου κυλινδρικού κάδου, 

χωρητικότητας κατ' ελάχιστον 30lt, ανοικτού στο άνω μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές 

ραβδώσεις και τέσσερις οπές αποστράγγισης στον πυθμένα, βαμμένου με κατάλληλη βαφή 

προστασίας του συνόλου των επιφανειών του. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση και 

πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια 

της μελέτης, οι οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την 

παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου. 

   Τ.Ε. Ένα (1) τεμάχιο :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 150,00 

                                                        (Ολογράφως)  Εκατόν πενήντα  

Α.Τ 14 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ Β10.12 ΣΧ2 Ξύλινα παγκάκια με τραπέζι 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ξύλινων παγκακίων - καθιστικών 

κοινοχρήστων χώρων, χωρίς πλάτη με ενδιάμεσο ξεχωριστό όμοιο τραπέζι. Οι διαστάσεις του 

καθιστικού δίνονται στη μελέτη. 

Το κάθισμα θα αποτελείται από μέγιστο αριθμό 4 δοκίδων - σανίδων, από φυσικό ξύλο πεύκης 

με επεξεργασμένη λεία επιφάνεια (χωρίς ακίδες), με κατ' ελάχιστον στρώση υδατοδιαλυτού 

χρώματος και τελική επίστρωση προστατευτικού κεριού ή εφαρμογή αδιάβροχων χρωμάτων. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων 

του καθιστικού, η προσωρινή αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση 

και στερέωση - επικάθισή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια της 

μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη 

μέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων 

άλλων εργασιών του έργου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού. 

   Τ.Ε. Ένα (1) τεμάχιο :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 1.250,00 

                                                          (Ολογράφως) Χίλια διακόσια πενήντα  
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KATHΓΟΡΙΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 

 

KATHΓΟΡΙΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 

Α.Τ 15 

ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 60.10.40.06ΣΧ: Φωτιστικά σώματα κορυφής LED για εξωτερικούς χώρους 

Τα Φωτιστικά κορυφής LED θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμμορφώνονται με τα 

ακόλουθα: 

Κάθε Φωτιστικό Σώμα θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

• Το κέλυφος του φωτιστικού 

• Τη βάση στήριξης 

• Την οπτική μονάδα (ηλεκτρική φωτεινή πηγή) 

• Το προστατευτικό κάλυμμα  

• Την μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας 

• Την επαφή σύνδεσης του φωτιστικού για την μελλοντική σύνδεση του φωτιστικού με 

σύνδεση απομακρυσμένης διαχείρισης. 

Τα Φωτιστικά σώματα θα είναι στο σύνολό τους κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικούς 

χώρους και θα μπορούν να τοποθετηθούν σε υφιστάμενο ιστό. Η απόδοση και η ισχύς τους θα 

είναι κατάλληλη, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα 

 

  

 

 

(Πίνακα Συμμόρφωσης) 

Κέλυφος 

Το κέλυφος του φωτιστικού θα πρέπει να έχει σχήμα και διαστάσεις ώστε να εναρμονίζεται με 

τον χαρακτήρα του αστικού περιβάλλοντος. Το φωτιστικό θα διαθέτει διαστάσεις, ύψος 

φωτιστικού, περίπου 590mm και πλάτος ελλειπτικής  ή κυκλικής μορφής από Φ480mm. Οι 

διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούνε να διαφέρουν έως ±15%. Τα στοιχεία της φωτεινής 

πηγής να στηρίζονται σε δύο βραχίονες. Το κυρίως σώμα του φωτιστικού θα είναι 

κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ή αλουμίνιο διέλασης ή συνδυασμό των 

παραπάνω με σκοπό τη μέγιστη απαγωγή της θερμότητας και πλήρως ανακυκλώσιμο. Η 

Τύπος Φωτιστικού 

Δρόμου LED 

Μέγιστη Συνολική Ισχύς 

(W) Φωτιστικού 

Ελάχιστη Φωτεινή 

Ροή (lm) 

Φ1 ≤40 W ≥4500 
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σχεδίαση του σώματος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του Φωτιστικού και την 

αναγκαία απαγωγή θερμότητας κατά τη λειτουργία της φωτεινής πηγής. 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε εξωτερικό περιβάλλον, σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -35°C και +45°C και θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 

προστασίας από υπερθέρμανση. 

Το κέλυφος του φωτιστικού θα είναι ανοιγόμενο. Οι εργασίες συντήρησης του φωτιστικού θα 

πρέπει να γίνονται εύκολα και κατά το δυνατόν χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών 

εργαλείων, ενώ όπου απαιτείται η χρήση εργαλείων αυτά να είναι κοινού τύπου και όχι 

εξειδικευμένα. 

Το φωτιστικό σώμα επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει τυποποιημένη υποδοχή επί του 

φωτιστικού σε σημείο που δεν θα εμποδίζει και δεν θα μειώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

φωτιστικού, για την μελλοντική σύνδεση του φωτιστικού με ελεγκτή που θα του επιτρέπει να 

συνδεθεί με σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης Φωτισμού. Η μελλοντική σύνδεση επί ποινή 

αποκλεισμού θα πρέπει να επιτυγχάνεται χωρίς καμία επιπλέον παρέμβαση στο φωτιστικό και 

χωρίς το άνοιγμα αυτού. Σε κάθε περίπτωση η συσκευή που θα επιλεχθεί για την απομα-

κρυσμένη σύνδεση-διαχείριση του φωτιστικού θα γίνεται εξωτερικά του φωτιστικού. Η 

ηλεκτρολογική σύνδεση επί ποινή αποκλεισμού θα είναι επαρκής και έτοιμη προς σύνδεση 

χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε παρέμβαση στο φωτιστικό. Ο τρόπος σύνδεσης επί ποινή 

αποκλεισμού θα πρέπει να τεκμηριώνεται αναλυτικά στο τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού. Η 

διαχείριση αυξομείωσης της έντασης του φωτιστικού θα γίνεται μέσω του τροφοδοτικού PWM 

ή/και 1-10V dimming ή/και 0-10V ή/και DALI dimming. Σκοπός της υποδοχής είναι να 

μπορούνε τα φωτιστικά να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες και να μπορούν να ενταχθούν σε 

συστήματα έξυπνης πόλης, αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη, οικονομίας και διαχείρισης 

πόρων.  

 

Το φωτιστικό σώμα, στο σύνολό του σαν σύστημα, πρέπει να διαθέτει προστασία από σκόνη και 

υγρασία τουλάχιστον IP66 (ΕΝ 60598-1 ή EN 60529) και κρούσης ΙΚ08 (ΕΝ 62262). Όλες οι 

εξωτερικές βίδες και τα υλικά στερεώσεως θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Το κυρίως σώμα του φωτιστικού σώματος θα πρέπει να διαθέτει επιφάνειες επεξεργασμένες και 

βαμμένες ηλεκτροστατικά με κατάλληλη επεξεργασία, σε χρώμα το οποίο θα επιλέξει η 

Υπηρεσία (ώστε να εναρμονίζεται με το αστικό περιβάλλον). Η βαφή καθιστά το φωτιστικό 

σώμα ανθεκτικό στη διάβρωση και στην ηλιακή ακτινοβολία. 

Στο κάτω τμήμα το φωτιστικό σώμα θα φέρει σύστημα στήριξης για στήριξη σε ιστό. Θα είναι 

κατάλληλο για τοποθέτηση σε ιστό διαμέτρου 60-86mm. Η στερέωση στον ιστό θα γίνεται μέσω 

σύσφιξης, περιμετρικά. Τυχόν συστήματα προσαρμογής του φωτιστικού στους υπάρχοντες 
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ιστούς γίνονται δεκτά, με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις υπόλοιπες Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του κελύφους του Φωτιστικού και τελούν υπό 

την έγκριση της Υπηρεσίας.  

Το κέλυφος του φωτιστικού να είναι κατάλληλα κατασκευασμένο ώστε να μπορεί μελλοντικά 

να φιλοξενήσει, ή εξωτερικά μέσω διεπαφής ANSI C136.41 ή εσωτερικά τον ελεγκτή 

τηλεδιαχείρισης. 

Οπτική μονάδα 

Τα στοιχεία LED που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του φωτιστικού θα έχουν ωφέλιμο χρόνο 

ζωής τουλάχιστον 100.000 ώρες (L90 reported), στο τέλος των οποίων η φωτεινή ροή τους δεν θα 

πρέπει να έχει υποβαθμιστεί πλέον του 10%. Η οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει δείκτη 

χρωματικής απόδοσης (CRI/Ra) τουλάχιστον 70. 

Η ενεργειακή απόδοση προκύπτει από τη συνολική φωτεινή ροή του φωτιστικού σώματος, 

μετρημένη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25oC κατά το πρότυπο LM 79, διά της συνολικής 

καταναλισκόμενης ισχύος του Φωτιστικού, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων του 

και όχι μόνον των LED. Τα ανωτέρω θα πιστοποιούνται από αναγνωρισμένο εργαστήριο 

δοκιμών. Η οπτική μονάδα θα έχει θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ (+-10%). 

Προστατευτικό κάλυμμα 

Το φωτιστικό θα διαθέτει κάλυμμα το οποίο θα είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες που 

αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού και τις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Εάν 

είναι γυάλινο θα είναι τύπου SECURIT τουλάχιστον 5mm. Εάν είναι από πολυκαρβονικό υλικό 

πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και διαφάνειας και σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη 

ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Οι απαιτήσεις προστασίας από σκόνη, υγρασία και 

κρούσεις που ισχύουν για το φωτιστικό σώμα (IP66, IK08) συμπεριλαμβάνουν και το προστα-

τευτικό κάλυμμα. 

Μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας (τροφοδοτικό) 

Το φωτιστικό επί ποινή αποκλεισμού να είναι έτοιμο για σύνδεση στο δίκτυο στα 230VAC και 

να έχει εύρος τάσης εισόδου που θα κυμαίνεται τουλάχιστον από 220 VAC έως 240 VAC. Στο 

τεχνικό φάκελο θα εμπεριέχονται το τεχνικό φυλλάδιο του τροφοδοτικού, καθώς και τα 

πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή ISO 9001, ISO 14001. Το φωτιστικό επί 

ποινή αποκλεισμού πρέπει να διαθέτει προστασία από υπέρτασης τουλάχιστον κατά 6 KA.  

Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα διατηρεί τη θερμοκρασία λειτουργίας του Φωτιστικού 

≤50οC μέσω κατάλληλου συστήματος προστασίας από υπερθέρμανση (Over - Temperature 

Protection, OTP). Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα πρέπει να έχει συντελεστή ισχύος 

(Power Factor) ≥ 0,94. 
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Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα τεκμηριώνονται 

στο επίσημο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) της κατάσκευάστριας εταιρείας της 

μονάδας τροφοδοσίας. Το τροφοδοτικό θα διαθετει PWM ή/και 1-10V dimming ή/και 0-10V 

ή/και DALI dimming και θα είναι έτοιμο συνδεμένο με nema socket 7 pin. Η ηλεκτρολογική 

σύνδεση επί ποινή αποκλεισμού θα είναι επαρκής και έτοιμη προς σύνδεση χωρίς να χρειάζεται 

οποιαδήποτε παρέμβαση στο φωτιστικό. 

Φωτεινή Ισχύς και Ροή 

Τα προσφερόμενα φωτιστικά σώματα θα διαθέτουν, κατά περίπτωση, τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση του 

φωτιστικού σώματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 22 

καθώς και το σύνολο των μικροϋλικών για την περάτωση και παράδοση ολοκληρωμένης 

εργασίας. 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 1.220,00 

                                            (Ολογράφως) Χίλια διακόσια είκοσι 

 

Α.Τ 16 

ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 60.10.40.06ΣΧ: Φωτιστικά σώματα προβολείς LED για εξωτερικούς χώρους 

70W 

Οι προβολείς LED θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα: 

 

Γενικά 

Κάθε Προβολέας θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής τμήματα:  

• Το κέλυφος του Προβολέα  

• Τη βάση στήριξης  

• Την οπτική μονάδα (ηλεκτρική φωτεινή πηγή)  

• Το προστατευτικό κάλυμμα (εάν υπάρχει)  

• Την μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας  

Οι προβολείς θα είναι στο σύνολό τους κατάλληλοι για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους. Η  

απόδοση και η ισχύς τους θα είναι κατάλληλη, όπως προκύπτει από τον Πίνακα Συμμόρφωσης. 

Τύπος Φωτιστικού  

Δρόμου LED 

Μέγιστη Συνολική Ισχύς      

(W) Φωτιστικού 

Ελάχιστη Φωτεινή 

Ροή (lm) 

Φ1 ≤40 W ≥4500  
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Κέλυφος του Προβολέας 

Το κυρίως σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ή 

αλουμίνιο διέλασης ή συνδυασμό των παραπάνω με σκοπό τη μέγιστη απαγωγή της θερμότητας 

και πλήρως ανακυκλώσιμο. Η σχεδίαση του σώματος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική 

αντοχή του προβολέα και την αναγκαία απαγωγή θερμότητας κατά τη λειτουργία της φωτεινής 

πηγής. Ο προβολέας θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε εξωτερικό περιβά-λλον, σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -35°C και +45°C και θα πρέπει να διαθέτει σύστημα προ-

στασίας από υπερθέρμανση. Το Φωτιστικό σώμα, στο σύνολό του σαν σύστημα, πρέπει να 

διαθέτει προστασία από σκόνη και υγρασία τουλάχιστον IP66 (ΕΝ 60598-1 ή EN 60529) και 

κρούσεις ΙΚ08 (EN 62262 ή EN 60598-2-3).  

Το κυρίως σώμα του προβολέα θα πρέπει να διαθέτει επιφάνειες επεξεργασμένες και βαμμένες 

ηλεκτροστατικά με κατάλληλη επεξεργασία. Η βαφή καθιστά τον προβολέα ανθεκτικό στη 

διάβρωση και στην ηλιακή ακτινοβολία.  

Στο κάτω τμήμα του προβολέα θα φέρει σύστημα στήριξης με βαθμονομημένη κλίμακα 

τουλάχιστον κατά 180o κατακόρυφα. Ο προβολέας θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να 

περιστρέφεται επί του άξονα του.  

Οπτική μονάδα 

Τα στοιχεία LED που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του Φωτιστικού θα έχουν ωφέλιμο χρόνο 

ζωής τουλάχιστον 54.000 ώρες (L70 reported), στο τέλος των οποίων η φωτεινή ροή τους δεν θα 

πρέπει να έχει υποβαθμιστεί πλέον του 30%. Η οπτική μονάδα θα διαθέτει διόδους SMD.Η 

οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI/Ra) τουλάχιστον 80. Η 

ενεργειακή απόδοση προκύπτει από τη συνολική φωτεινή ροή του Φωτιστικού σώματος, 

μετρημένη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25oC κατά το πρότυπο LM 79, διά της συνολικής 

καταναλισκόμενης ισχύος του Φωτιστικού, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων του 

και όχι μόνον των LED. Τα ανωτέρω πιστοποιούνται από αναγνωρισμένο εργαστήριο 

δοκιμών.Η οπτική μονάδα θα έχει θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ (±10%). 

Προστατευτικό κάλυμμα 

Ο προβολέας θα διαθέτει κάλυμμα το οποίο θα είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες που 

αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού και τις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Εάν 

είναι γυάλινο θα είναι τύπου SECURIT τουλάχιστον πάχους 4mm. Εάν είναι από 

πολυκαρβονικό υλικό πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και διαφάνειας και σταθεροποιημένο ως 

προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Οι απαιτήσεις προστασίας από 
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σκόνη, υγρασία και κρούσεις που ισχύουν για τον προβολέα (IP66, IK08) συμπεριλαμβάνουν 

και το προστατευτικό κάλυμμα. 

 

Μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας (τροφοδοτικό) 

Ο προβολέας επί ποινή αποκλεισμού να είναι έτοιμο για σύνδεση στο δίκτυο στα 230VAC. Η 

μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα προστασίας από υπερ-

θέρμανση (Over - Temperature Protection, OTP). O Προβολέας επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

να διαθέτει προστασία από υπέρτασης τουλάχιστον κατά Uoc 10 kV. Η προστασία θα προέρ-

χεται απο εξωτερική μονάδα προστασίας. 

Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα πρέπει να έχει συντελεστή ισχύος (Power Factor) ≥ 

0,94.Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα τεκμηριώ-

νονται στο επίσημο φύλλο τεχνικών προδιαγρα-φών (prospectus) της κατασκευάστριας 

εταιρείας της μονάδας τροφοδοσίας. 

Δεδομένου ότι οι προβολείς θα τοποθετηθούν σε πλατείες, πάρκα και πεζοδρόμια, θα πρέπει να 

πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρακάτω Πινάκων Συμμόρφωσης και να διαθέτουν 

τις πιστοποιήσεις του Πίνακα Πιστοποιήσεων. Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των 

πινάκων είναι επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Τύποι Προβολέων LED  Μέγιστη Συνολική Ισχύς (W)  Ελάχιστη Φωτεινή Ροή (lm)  

Π1 ≤ 70W  ≥ 10.000 lm  

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση του προβολέα, 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 22 καθώς και το σύνολο 

των μικροϋλικών για την περάτωση και παράδοση ολοκληρωμένης εργασίας. 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 330,00 

                                              (Ολογράφως) Τριακόσια τριάντα  

 

Α.Τ 17 

ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 60.10.40.06ΣΧ: Φωτιστικά σώματα προβολείς LED για εξωτερικούς χώρους 

200W 

Οι προβολείς LED θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα: 

Γενικά 

Κάθε Προβολέας θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής τμήματα:  

• Το κέλυφος του Προβολέα  

• Τη βάση στήριξης  
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• Την οπτική μονάδα (ηλεκτρική φωτεινή πηγή)  

• Το προστατευτικό κάλυμμα (εάν υπάρχει)  

• Την μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας  

Οι προβολείς θα είναι στο σύνολό τους κατάλληλοι για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους. Η  

απόδοση και η ισχύς τους θα είναι κατάλληλη, όπως προκύπτει από τον Πίνακα Συμμόρφωσης. 

Κέλυφος του Προβολέας 

Το κυρίως σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ή 

αλουμίνιο διέλασης ή συνδυασμό των παραπάνω με σκοπό τη μέγιστη απαγωγή της θερμότητας 

και πλήρως ανακυκλώσιμο. Η σχεδίαση του σώματος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική 

αντοχή του προβολέα και την αναγκαία απαγωγή θερμότητας κατά τη λειτουργία της φωτεινής 

πηγής. Ο προβολέας θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε εξωτερικό περιβά-λλον, σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -35°C και +45°C και θα πρέπει να διαθέτει σύστημα προ-

στασίας από υπερθέρμανση. Το Φωτιστικό σώμα, στο σύνολό του σαν σύστημα, πρέπει να 

διαθέτει προστασία από σκόνη και υγρασία τουλάχιστον IP66 (ΕΝ 60598-1 ή EN 60529) και 

κρούσεις ΙΚ08 (EN 62262 ή EN 60598-2-3).  

Το κυρίως σώμα του προβολέα θα πρέπει να διαθέτει επιφάνειες επεξεργασμένες και βαμμένες 

ηλεκτροστατικά με κατάλληλη επεξεργασία. Η βαφή καθιστά τον προβολέα ανθεκτικό στη 

διάβρωση και στην ηλιακή ακτινοβολία.  

Στο κάτω τμήμα του προβολέα θα φέρει σύστημα στήριξης με βαθμονομημένη κλίμακα 

τουλάχιστον κατά 180o κατακόρυφα. Ο προβολέας θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να 

περιστρέφεται επί του άξονα του.  

Οπτική μονάδα 

Τα στοιχεία LED που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του Φωτιστικού θα έχουν ωφέλιμο χρόνο 

ζωής τουλάχιστον 54.000 ώρες (L70 reported), στο τέλος των οποίων η φωτεινή ροή τους δεν θα 

πρέπει να έχει υποβαθμιστεί πλέον του 30%. Η οπτική μονάδα θα διαθέτει διόδους SMD.Η 

οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI/Ra) τουλάχιστον 80. Η 

ενεργειακή απόδοση προκύπτει από τη συνολική φωτεινή ροή του Φωτιστικού σώματος, 

μετρημένη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25oC κατά το πρότυπο LM 79, διά της συνολικής 

καταναλισκόμενης ισχύος του Φωτιστικού, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων του 

και όχι μόνον των LED. Τα ανωτέρω πιστοποιούνται από αναγνωρισμένο εργαστήριο 

δοκιμών.Η οπτική μονάδα θα έχει θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ (±10%). 

Προστατευτικό κάλυμμα 

Ο προβολέας θα διαθέτει κάλυμμα το οποίο θα είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες που 

αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού και τις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Εάν 

είναι γυάλινο θα είναι τύπου SECURIT τουλάχιστον πάχους 4mm. Εάν είναι από 
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πολυκαρβονικό υλικό πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και διαφάνειας και σταθεροποιημένο ως 

προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Οι απαιτήσεις προστασίας από 

σκόνη, υγρασία και κρούσεις που ισχύουν για τον προβολέα (IP66, IK08) συμπεριλαμβάνουν 

και το προστατευτικό κάλυμμα. 

 

Μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας (τροφοδοτικό) 

Ο προβολέας επί ποινή αποκλεισμού να είναι έτοιμο για σύνδεση στο δίκτυο στα 230VAC. Η 

μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα προστασίας από υπερ-

θέρμανση (Over - Temperature Protection, OTP). O Προβολέας επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

να διαθέτει προστασία από υπέρτασης τουλάχιστον κατά Uoc 10 kV. Η προστασία θα προέρ-

χεται απο εξωτερική μονάδα προστασίας. 

Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα πρέπει να έχει συντελεστή ισχύος (Power Factor) ≥ 

0,94.Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα τεκμηριώ-

νονται στο επίσημο φύλλο τεχνικών προδιαγρα-φών (prospectus) της κατασκευάστριας 

εταιρείας της μονάδας τροφοδοσίας. 

Δεδομένου ότι οι προβολείς θα τοποθετηθούν σε πλατείες, πάρκα και πεζοδρόμια, θα πρέπει να 

πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρακάτω Πινάκων Συμμόρφωσης και να διαθέτουν 

τις πιστοποιήσεις του Πίνακα Πιστοποιήσεων. Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των 

πινάκων είναι επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Τύποι Προβολέων LED  Μέγιστη Συνολική Ισχύς (W)  Ελάχιστη Φωτεινή Ροή (lm)  

Π2 ≤ 200W  ≥ 29.000 lm  

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση του προβολέα, 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 22 καθώς και το σύνολο 

των μικροϋλικών για την περάτωση και παράδοση ολοκληρωμένης εργασίας. 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 680,00 

                                              (Ολογράφως) Εξακόσια ογδόντα  

 

Α.Τ 18 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ 60.10.01.01 ΣΧ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΨΟΥΣ 4,30M 

ΙΣΤΟΣ φωτισμού κυκλικής διατομής 4,3 μέτρων ο οποίος αποτελείται από: 

Κάτω μέρος κωνικής κυκλικής διατομής με διάμετρο στη βάση τουλάχιστον Φ 300 mm και 

διάμετρο στη κορυφή τουλάχιστον Φ 100mm, πάχους χύτευσης τουλάχιστον 9mm, βάρος 
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τουλάχιστον 100kg και συνολικού ύψους κορμού  τουλάχιστον 1250 mm. Το υλικό κατασκευής 

του πρώτου τεμαχίου του ιστού θα είναι σύμφωνα με την διαδικασία της χύτευσης από ελατό 

χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη κατά EN GJS-500-7 σύμφωνα με τα πρότυπα EN 

1563/DIN1693.  

Το δεύτερο κομμάτι του ιστού (πάνω μέρος) θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο εν 

θερμώ κυλινδρικής διατομής χαλυβδοέλάσμα. Η διατομή θα είναι τουλάχιστον  Φ 80mm, με 

πάχος ελάσματος τουλάχιστον 3mm, σύμφωνα με το EN10025-1(St37-2/DIN17100), με μία 

διαμήκη και καμία εγκάρσια ραφή. Σε απόσταση 450 mm περίπου από τη βάση του, ο ιστός θα 

διαθέτει θύρα επίσκεψης με εύκολο άνοιγμα – κλείσιμο, διαστάσεων περίπου 300*90mm από το 

ίδιο υλικό με τον κορμό, οποία προσαρμόζεται σε οπή-θύρα του κορμού και στην κλειστή θέση 

δεν θα εξέχει από τον κορμό. Η θυρίδα θα παρέχει στεγανότητα ΙΡ44 και αντοχή στη κρούση 

IK10. H πλάκα έδρασης του ιστού θα αποτελεί ενιαίο κομμάτι του ιστού και θα είναι πάχους 

τουλάχιστον 20mm, και διαμέτρου τουλάχιστον Φ300mm, θα φέρει (4) τέσσερις οπές διαμέτρου 

Φ22mm σε απόσταση μεταξύ τους 170mm για σύνδεση με αγκύρια 4* Μ16mm. Στο κέντρο του 

ιστού από την βάση θα υπάρχει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού 

γειώσεως. Ο ιστός θα διαθέτει ενσωματωμένη την διακοσμητική ποδιά ως ενιαίο τμήμα το ιστού. 

Ο σχεδιασμός του κάτω τμήματος του ιστού θα είναι σπειροειδούς μορφής για την αποφυγή 

λιμναζόντων υδάτων. Το ακροκιβώτιο θα είναι άθραυστο και θα διαθέτει βαθμό προστασίας 

ΙΡ54 έναντι στερεών και υγρών και ΙΚ08 έναντι μηχανικής κρούσης. 

 

                                             

 

Ενδεικτικός τύπος Βάσης Ιστού 

Ενδεικτικός τύπος στοιχείου αγκύρωσης  
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Η Βάση Αγκύρωσης, όπου απαιτείται, θα αποτελείται από 4 αγκύρια Μ16x500mm σε διάταξη 

170x170 mm για εύκολη τοποθέτηση επί τόπου, γαλβανισμένη εν θερμώ. Τα αγκύρια στο 

εκτεθειμένο τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 100mm (που βυθίζεται μέσα στο σκυρόδεμα), όπως 

και τα περικόχλια και οι ροδέλες (δύο ανά αγκύριο) είναι προστατευμένα με θερμό βαθύ 

γαλβάνισμα. 

Ο ιστός και τα εξαρτήματά του εκτός από τη βάση του θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ 

εσωτερικά και εξωτερικά. Ο ιστός παραδίδεται βαμμένος ηλεκτροστατικά με χρώμα σκόνης 

(πούδρας), της  επιλογής της Υπηρεσίας. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίσει επί ποινή 

αποκλεισμού τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου ιστού. Επιπλέον επί ποινή αποκλεισμού θα 

προσκομίσει δείγμα εντός τριών εργάσιμών ημερών από την υποβολή της προσφοράς. 
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  Ενδεικτικός τύπος Ιστού  

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση του ιστού ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα 

με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Η-Μ. 

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: 

• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους 

σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255). 
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• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο 

λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

• Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 124 πλήρως τοποθετημένα. 

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• Όλα τα προβλεπόμενα, απο τη μελέτη που θα καταθέσει ο ανάδοχος, καλώδια 

τροφοδοσίας του ιστού. 

• Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ιστού και της βάσης του από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και 

φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσίδηρο κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης 

σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 

• Το ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη 

μανδάλωσής της. 

• Η ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, 

επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια 

κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Nyloc). 

• Η πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη 

τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 

• Οι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

• Η ταινία σήμανσης υπόγειων δικτύων 

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 

απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, 

καλωδίων και μικρουλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και 

επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, 

κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η 

δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς 

και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της 

κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις 

Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.      

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 400,00 

                                             (Ολογράφως) Τετρακόσια  

Α.Τ 19 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ 60.10.01.01 ΣΧ ΚΩΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 6,00M 
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Κώνικος κυκλικός σιδηροιστός , ύψους 6μ, πάχους 4mm, διαμέτρου βάσης Φ120mm, διαμέτρου 

κορυφής Φ76, ο οποίος σε απόσταση 80cm από την βάση του θα φέρει θυρίδα ενδεικτικών 

διαστάσεων 300Χ63mm  για τοποθέτηση ακροκιβωτίου με κλειδαριά ασφαλείας και ανοξείδωτη 

βίδα με τριγωνική υποδοχή. Πλάκα έδρασης Φ310Χ10mm με οπές σε διάταξη 190Χ90 mm. Η 

κατασκευή του θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ-40. Το υλικό θα είναι από χάλυβα θερμής 

έλασης ποιότητας S235JR/EN 10025 γαλβανισμένο εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461 επίσης ο ιστός 

θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερικά χρώματα και θα φέρει δήλωση 

συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE. Βάση αγκύρωσης Μ20Χ600 mm σε διάταξη 190Χ90 

mm η οποία θα συνοδεύεται από 8 παξιμάδια και 8 ροδέλες γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ 

ISO 1461. Ακροκιβώτιο με μονό ασφαλειοαποζευκτη το οποίο θα φέρει τριπλή τετραπολική 

κλέμμα η οποία θα δέχεται καλώδιο διατομής έως 16mm2.   Χαλύβδινος βραχίονας τύπου Τ για 

στήριξη προβολέων, από μορφοσωλήνα κατάλληλων διαστάσεων και  μήκους 1,80μ. με χοάνη 

για Φ76mm, Ο βραχίονας θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461  βαμμένος 

ηλεκτροστατικά. 

Ο προμηθευτής των ιστών σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον κατασκευαστή θα 

διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.  

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση του ιστού ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα 

με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Η-Μ. 

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: 

• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους 

σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255). 

• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο 

λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

• Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 124 πλήρως τοποθετημένα. 

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• Όλα τα προβλεπόμενα, απο τη μελέτη που θα καταθέσει ο ανάδοχος, καλώδια 

τροφοδοσίας του ιστού. 

• Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ιστού και της βάσης του από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και 

φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσίδηρο κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης 

σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 
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• Το ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη 

μανδάλωσής της. 

• Η ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, 

επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια 

κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Nyloc). 

• Η πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη 

τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 

• Οι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

• Η ταινία σήμανσης υπόγειων δικτύων 

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 

απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, 

καλωδίων και μικρουλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και 

επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, 

κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η 

δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς 

και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της 

κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις 

Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.      

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 480,00 

                                             (Ολογράφως) Τετρακόσια ογδόντα  

Α.Τ 20 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ 60.10.01.02 ΣΧ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 

ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 102 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ 

ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC διατομής 4 x 6 mm ² 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 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 

στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων 

και μικρουλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των 

παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η 
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δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς 

και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεσης της 

κατασκευής και την παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις 

Προδιαγραφές και τη μελέτη. 

Τ.Ε. Ένα (1) μέτρο μήκους :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 4,00 

                                                                  (Ολογράφως) Τέσσερα  

Α.Τ 21 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ 60.10.01.02 ΣΧ ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ, 

ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 102 

ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ διατομής 10 mm² Προμήθεια, προσκόμιση επί 

τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαμβανομένων όλων των 

υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, 

κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45) Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 

στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων 

και μικρουλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των 

παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η 

δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς 

και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεσης της 

κατασκευής και την παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις 

Προδιαγραφές και τη μελέτη. 

Τ.Ε. Ένα (1) μέτρο μήκους :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 4,00 

                                                                  (Ολογράφως) Τέσσερα  

Α.Τ 22 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ 32.10 ΣΧ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ-

ΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 3215 

Προκατασκευασμένα τοιχεία για τη στήριξη των πίλλαρ, ελάχιστων διαστάσεων 2,50 χ 0,70 χ 

0,20m από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηνορίας C25/30, -κατά ΕΛΟΤ ΕN ΕΝ 14092 

"Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα-Στοιχεία προκατασκευασμένων τοίχων", με 

σήμανση CE, πλήρη με τις εγκοπές υποδοχής υστεροχύτου σκυροδέματος και τις αναμονές των 

χαλύβδινων οπλισμών. 

Επί του τοιχείου τοποθετείται 6m γαλβανιζέ σωλήνας Φ89mm. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια των τοιχείων, η μεταφορά επί τόπου του 

έργου, οι πλάγιες μεταφορές μέχρι τη θέση τοποθέτησης, η απαιτούμενη απασχόληση γερανών 

κλπ εξοπλισμού, η τοποθέτηση και προσωρινή στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις, η 

συμπλήρωση/πρόσδεση του χαλυβδίνου οπλισμού και η προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και 

συμπύκνωση του υστεροχύτου σκυροδέματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή/και 

τα προβλεπόμενα στην μελέτη του έργου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 450,00 

                                            (Ολογράφως) Τετρακόσια πενήντα  

Α.Τ 23 

ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 9351.1 ΣΧ ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (PILLAR) OΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, 

ΓΙΑ 2 ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΡΕΛΕ 4KW 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52 

Κυτίο διανομής (Pillar) Οδοφωτισμού μεταλλικό, για 2 τριφασικά κυκλώματα με ρελέ 4KW, 

δίπορτο, με παράθυρο διαστάσεων (ΠΧΥΧΒ) 1200Χ1000Χ370mm, με βαθμό στεγανότητας ΙΡ65 

για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με βάση έδρασης, καπέλο και δεύτερο εσωτερικό κιβώτιο 

διαστάσεων 800Χ600Χ200mm βαμμένο ηλεκτροστατικά εσωτερικά και εξωτερικά με ελαστικά 

παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας και ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας. Το Pillar θα 

περιλαμβάνει κατά ελάχιστο:  2 Χρονοδιακόπτες, 11 μικροαυτόματες ασφάλειες, 2 κυκλώματα 

με 2 ρελέ 4KW, 1 επιπλέον ρελέ για το κύκλωμα dimming, 3 ενδεικτικές λυχνίες, 

καραβοχελώνα, σούκο ράγας, δύο επιλογικοί διακόπτες Ι-Ο-ΙΙ και 1-2-3, βοηθητικό ρελέ για το 

σήμα ΤΑΣ, παράθυρο παρατήρησης του μετρητή.  

Τ.Ε. ΕΥΡΩ Αριθμητικά:    500,00           

                         Ολογράφως:  Πεντακόσια  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η Προϊσταμένη Δνσης Τ.Υ 

  

  

Παπαζαχαρίας Αρίστος Καραδήμου Δήμητρα 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε 
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