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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες 

για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται 

στη Διακήρυξη. 

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 Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 

μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 

προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών 

ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 

διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 

υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας 

τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις 

των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός 

των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) 

των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους 

χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την 

Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του 

τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου 

από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 

Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς 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 
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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 Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει 

δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

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

τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και 

την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των 

όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων 

ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης 

ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε 

φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 

σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 

αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 

καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον 

χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις 

(που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 

απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης 

και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, 

ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται 

ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων 

υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 
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(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, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx 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 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 
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οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα 

τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα 

του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των 

εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι 

δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των 

χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή 

της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 

όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε 

είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών 

ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 

χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των 

συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 

υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για 

τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 

απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή 

εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 

υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 

απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 

ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση 

ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 

ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 

αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 

παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 

έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 

προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από 

τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, 

μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 

Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 

προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση 

των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα 

για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 

Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν 

να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις 



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΔ 1837 Σελίδα 8 

ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, 

δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας 

γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των 

εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

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

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 
(10) Για εγγυητικές. 
(11) Ασφάλισης του έργου. 
(12) Προσυμβατικού σταδίου. 
(13) Διάθεσης 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  
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(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) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 

σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα 

υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 

κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 

χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 

ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο. 

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

διάμετρος. 

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

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 

παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας 

σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 

παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε 

μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 

υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 

άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
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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 Δημοπρατούσα 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 €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 

αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 

κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 

 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου 

[*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται 

σε κυβικά μέτρα (m3), 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 m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο 

(ΝΕΤ ΟΔΟ), 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). 

 

 



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΔ 1837 Σελίδα 11 

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Το παρόν τιμολόγιο περιλαμβάνει τις παρακάτω αναφερόμενες ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμόν ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466 ‘‘Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων του ν.4412/2016’’ στο άρθρο 2, όπως ισχύει σήμερα: 

 

 «Ομάδες εργασιών» Σιδηροδρομικών Έργων  

Ομάδα Α: Χωματουργικά.  

Ομάδα Β: Τεχνικά έργα (Ανοικτής χάραξης).  

Ομάδα Γ: Τεχνικά έργα (Υπόγεια).  

Ομάδα Δ: Οδοστρωσία - Ασφαλτικά.  

Ομάδα Ε: Σήμανση - Ασφάλεια.  

Ομάδα ΣΤ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (που δεν ανήκουν στις Ομάδες Ι, Κ και Λ, όπως: 

Οδοφωτισμός και Φωτισμός σιδηροδρομικού δικτύου, άλλες Η/Μ εγκαταστάσεις σηράγγων).  

Ομάδα Ζ: Εργασίες πρασίνου.  

Ομάδα Η: Λοιπά (π.χ. Κτίρια, ενόργανη παρακολούθηση επιχωμάτων, φυσικών ή τεχνητών πρανών και 

γειτονικών κατασκευών κ.λπ. εφόσον υπάρχουν).  

Ομάδα Θ: Σιδηροδρομικές Εργασίες.  

Ομάδα Ι: Ηλεκτροκίνηση.  

Ομάδα Κ: Σηματοδότηση - Τηλεδιοίκηση.  

Ομάδα Λ: Τηλεπικοινωνίες - Πληροφοριακά Συστήματα. 

Συμπληρωματικά ως προς τους «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ» για τις τιμές μονάδας του παρόντος 

Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις 

εργασίες, που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη Έργου, ανεξάρτητα  από τη θέση και την 

έκταση αυτών, περιλαμβάνονται επίσης ειδικότερα:  

 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του Έργου 

που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και των υπολοίπων 

τευχών και σχεδίων, και κάθε δαπάνη που απορρέει από υποχρεώσεις που βαρύνουν τον 

Ανάδοχο όπως αυτά αναγράφονται στους Όρους Δημοπράτησης του Έργου. Τα άρθρα του 

Τιμολογίου συμπληρώνονται από απόψεως περιγραφής των προς εκτέλεση εργασιών, 

ποσοτήτων υλικών και κατασκευών, δοκιμασιών ελέγχου και παραλαβής, επιμέτρησης, 

πληρωμής κλπ. όπου γίνεται αναφορά, από τα αντίστοιχα άρθρα των ισχυουσών Τεχνικών 

Προδιαγραφών και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης, τα οποία νοούνται ως συμπληρωματικά ή 

διασαφηνιστικά των άρθρων του Τιμολογίου. 

 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες 

δαπάνες : 

 Οι δαπάνες για κάθε απαιτούμενη προκαταρκτική εργασία (αναγνωρίσεις, εντοπισμός 

εμποδίων, ερευνητικές τομές κλπ.), που κρίνεται απαραίτητη, ώστε να καταστεί ο 

Προσφέρων γνώστης των συνθηκών του Έργου. 

 Οι δαπάνες της εκτέλεσης των εργασιών ολικά ή μερικά με χέρια, στις περιπτώσεις, 

που η εκτέλεση αυτών με μηχανήματα ή είναι αδύνατη ή δεν προσφέρεται ή κρίνεται 

απαραίτητη η χρήση εργατοτεχνιτών για την εκτέλεση της εργασίας.  
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 Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο της παρούσας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που 

περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου. ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΥΤΕΣ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ 

ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ Ή ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ: 

 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή/και 

αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, 

κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών, με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους 

χρόνους μεταφορικών μέσων / προσωπικού και άλλων μηχανικών μέσων, εξοπλισμού 

και προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες και λοιπές 

καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών, την κατεργασία, φθορά και 

απομείωση των απαιτουμένων κάθε είδους υλικών και μικροϋλικών και ενσωμάτωσή 

τους στο έργο. Επίσης περιλαμβάνονται οι κάθε είδους μετακινήσεις, 

φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε είδους μεταφορικών και 

λοιπών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού, μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/ και 

χρήση τους) ή/ και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/ και 

ακαταλλήλων προϊόντων ορυγμάτων και αχρήστων υλικών στους κατάλληλους 

χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη και των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 

περιορισμών, που θα ισχύουν, και τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης. Ο Ανάδοχος 

καθίσταται ως ο μοναδικός υπεύθυνος για την φύλαξη των υλικών και μηχανημάτων 

του Έργου, είτε τα προμηθεύει ο ίδιος είτε τα χορηγεί η Υπηρεσία, και συνιστάται η 

ασφαλιστική κάλυψη αυτών για την περίπτωση κλοπών ή απωλειών από τους χώρους 

τοποθέτησης ή αποθήκευσής τους. Οι δαπάνες της ασφάλισης και της αντικατάστασής 

τους σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειάς τους και της φύλαξής τους βαρύνουν τον 

Ανάδοχο και είναι ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς ή προβλέπονται στο 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 

 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων, ή 

τρίτων, ή δαπάνες πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) 

τρίτων. 

 Η τήρηση ημερολογίου του Έργου και αρχείου ποιοτικού ελέγχου, όπως προβλέπονται 

στους Όρους Δημοπράτησης και την ισχύουσα νομοθεσία Δ.Ε.  

 Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτομερειακών σχεδίων του Έργου 

"όπως κατασκευάσθηκε" ("As built" Drawings) που περιγράφονται στο Μητρώο 

Έργου για όλες τις κατασκευές και τις λοιπές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο έργο, 

καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό.  

 Οι δαπάνες "λοιπών ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου" στις οποίες 

περιλαμβάνονται : 

 Η δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής για κάθε ΑΣΙΔ που 

εγκαθίσταται. 

 Οι δαπάνες για τυχόν επί πλέον έκτακτα μέτρα εργοταξιακής σήμανσης (υλικά, 

εργασία τοποθέτησης σημάτων και απαιτούμενο προσωπικό ελέγχου όλων των 

μέτρων, διευθέτηση της κυκλοφορίας και ενημέρωση των οδηγών) που δεν 

καλύπτονται από τα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου. 
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 Όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εξασφάλιση και υποβολή στην Υπηρεσία 

των πιστοποιητικών CE όλων των υλικών που ενσωματώνονται στο Έργο 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 Εγκύκλιο 

26/2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων.   

 

 Οι δαπάνες που προκύπτουν από τη σταδιακή εκτέλεση εργασιών και την ολοκλήρωση σε 

διαφορετικές φάσεις τμημάτων του Έργου σύμφωνα με το οριστικό χρονοδιάγραμμα που θα 

υποβάλλει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία Επίβλεψης του Έργου και το οποίο θα 

αναπροσαρμόζεται (κατά τη διάρκεια κατασκευής του Έργου). 

 Οι δαπάνες που απορρέουν από την υποχρέωση του Αναδόχου για:  

α) την εξασφάλιση της Δήλωσης Συμμόρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση ως 

προς την τήρηση των προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (Technical 

Specifications for Interoperability-TSI 

β) την σύνταξη του Τεχνικού Φακέλου και 

γ) την εξασφάλιση και προσκόμιση στον ΟΣΕ Α.Ε., της Δήλωσης Επαλήθευσης 

«CE» ) του ολοκληρωμένου έργου, ή αυτοτελούς τμήματος αυτού  

δ) καθώς και κάθε δαπάνη για την εξεύρεση και απασχόληση Κοινοποιημένου 

Οργανισμού καθόλη την διάρκεια των εργασιών και μέχρι την οριστική έκδοση 

των παραπάνω αναφερομένων. 

 Οι δαπάνες για τη συντήρηση του Έργου κατά τον χρόνο εγγύησης όπως αυτός ορίζεται στην 

Διακήρυξη. 

 Οι δαπάνες λήψεως μέτρων ασφαλείας 

 Οι δαπάνες περίθαλψης και υγιεινής του προσωπικού του Αναδόχου.  

 Οι πάσης φύσεως δαπάνες αποζημιώσεως από ατυχήματα ή ζημιές.  

 Έξοδα μόνιμης σήμανσης. 

 Έξοδα σήμανσης ορίων ζώνης απαλλοτρίωσης. 

 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά και μηχανήματα από φόρους, τέλη, 

δασμούς, ειδικούς φόρους κλπ. [πλην του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]. Ρητά 

καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, τέλη 

εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου και 

προκειμένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε.) όπου ισχύει, τα τέλη 

χαρτοσήμου όπου ισχύουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις και 

οποιεσδήποτε άλλες Νόμιμες Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση του έργου.  

 Οποιασδήποτε δαπάνη που πιθανόν θα απαιτηθεί για την αναπλήρωση καθυστερήσεων, 

διόρθωση ή καθαίρεση και ανακατασκευή κακότεχνων μερών του έργου μετά από εντολή της 

Επίβλεψης.  

 Δαπάνες για τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος για τη χρησιμοποίηση του διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας υλικών, μηχανημάτων ή τρόπων εργασίας που απαιτούνται για το έργο.  

 Δαπάνες για την άμεση αντικατάσταση ελαττωματικών υλικών, τις καθυστερήσεις που θα 

προκύψουν από την μη έγκαιρη χορήγηση μηχανημάτων που υποχρεούται να διαθέσει ο 

Ανάδοχος και την μίσθωση αντ΄ αυτών αντίστοιχων μηχανημάτων για την εμπρόθεσμη 

εκτέλεση των εργασιών.  
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 Δαπάνες για εργασίες που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος για επιδιόρθωση σφαλμάτων, κακοτεχνιών 

των εργασιών του Τιμολογίου Μελέτης, αποκατάσταση υπερεκσκαφών, κατασκευής 

επιχωμάτων μικρότερης ή μεγαλύτερης διάστασης και γενικά εργασίες που δεν είναι σύμφωνες 

με τα σχέδια και εκτελέστηκαν χωρίς τις εντολές της Υπηρεσίας.  

 Το κόστος για την σύνταξη και υποβολή των αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου (λήψη 

διατομών , σχέδια, επιμετρήσεις κλπ.)  

 Οι δαπάνες για τη λήψη των επιβαλλομένων εκτάκτων μέτρων προστασίας των γειτονικών 

εγκαταστάσεων (Δ.Ε.Η.,Ο.Τ.Ε. κ.λπ.) ,καθώς και των καθυστερήσεων από την εκτέλεση 

χωματουργικών εργασιών σε περιοχές που διέρχονται δίκτυα Ο.Κ.Ω. Οι δαπάνες για την 

εκτέλεση των εργασιών, απαραίτητων για την μετακίνηση εναέριων ή υπογείων γραμμών 

Ο.Κ.Ω., σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή.  

 Όσον αφορά τον Η/Μ Εξοπλισμό των ΑΣΙΔ καθώς και του συστήματος Τηλειειδοποίησης, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει βιβλία συντήρησης όλων των επιμέρους μηχανισμών (για 

όλα τα επίπεδα συντήρησης, από την ημερήσια επιθεώρηση μέχρι την γενική επισκευή και άρση 

βλαβών) καθώς και αναλυτικούς καταλόγους ανταλλακτικών που θα περιλαμβάνουν και 

σχήματα των εν λόγω ανταλλακτικών (δείχνοντας σε λεπτομερή ανάλυση το ανταλλακτικό 

μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά). Στα πλαίσια του Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου ο 

Ανάδοχος έχει την υποχρέωση σύνταξης τεύχους «Απαιτήσεων ποιοτικού ελέγχου» που θ’ 

αφορά τις κατηγορίες ποιοτικού ελέγχου, τη διαδικασία παραγγελίας και παραλαβής υλικών, 

μηχανημάτων και συσκευών καθώς και δοκιμές μηχανημάτων και εγκαταστάσεων. Η 

παραπάνω σύνταξη θα γίνει σε συνεργασία με την Υπηρεσία και με βάση το παραδοθέν από 

την Υπηρεσία έντυπο. 

 Όλες οι τιμές του τιμολογίου με το εργολαβικό ποσοστό αναφέρονται σε μονάδες τελείως 

περαιωμένης εργασίας ή προμήθειας υλικών και καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτούμενες 

δαπάνες, όπως αυτές προκύπτουν από το Τιμολόγιο, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις 

Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή, την Ειδική Τεχνική Συγγραφή 

υποχρεώσεων, σαν βαρύνουσες  τον Ανάδοχο ως και εκείνες που τυχόν δεν κατονομάζονται, 

αλλά είναι όμως απαραίτητες για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας σύμφωνα με 

τους κανόνες της Επιστήμης και Τέχνης, του Αναδόχου μη δικαιούμενη άλλης πληρωμής ή 

αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας και προμήθειας επιφυλασσομένων μόνο 

των διατάξεων περί αναθεωρήσεως τιμών όπως στα συμβατικά τεύχη αναφέρονται.  

 

 Οι τιμές του τιμολογίου μετά του εργολαβικού ποσοστού περιλαμβάνουν ακόμη και τις εξής 

δαπάνες και έξοδα: 

 

 Τις δαπάνες για κάθε απαιτούμενη  προκαταρτική  εργασία (αναγνωρίσεις, εντοπισμός  εμποδίων, 

ερευνητικές τομές κλπ.) που κρίνεται απαραίτητη, ώστε να καταστεί ο προσφέρων γνώστης των 

συνθηκών του έργου. 

 Τις κάθε είδους δαπάνες για το προσωπικό ήτοι: μισθοί, ημερομίσθια, έκτακτες αμοιβές, δώρα 

ασφαλίσεις, υπερωριακή απασχόληση εργασία σε περισσότερες βάρδιες, ημέρες αργιών, νυκτερινή 

εργασία κλπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και όλες οι πρόσθετες δαπάνες για το 

προσωπικό που θα μετακινηθεί από το εξωτερικό.  
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 Την προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων, 

προσωπικού, κατεργασία, φθορά και απομείωση των απαιτούμενων κάθε είδους υλικών και 

μικροϋλικών και ενσωμάτωσή τους στο έργο.  

 Όλες τις δαπάνες για τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου συμπεριλαμβανομένων των λοιπών 

δαπανών που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη του έργου και 

ειδικότερα στην Ε.Σ.Υ. (υποχρεώσεις του Αναδόχου) , τις δαπάνες για τη διάνοιξη και συντήρηση των 

οδών μέσα στους χώρους των εργοταξίων καθώς και την αποκατάσταση του χώρου μετά την 

αποπεράτωση του έργου.  

 Ειδικές δαπάνες (Περιορισμοί στις δραστηριότητες του Αναδόχου, ειδικά μηχανήματα, αμοιβές 

μελετών, διεκπεραίωση αδειών, επίβλεψη έργων κλπ.) για την προστασία του περιβάλλοντος 

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 Έξοδα λήψεως μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλούς Εργασίας 

Προσωπικού Υποδομής  Ε_14.01.20 («Εγχειρίδιο ασφαλούς εργασίας προσωπικού υποδομής» 

που τέθηκε σε ισχύ από 01-04-08 με την υπ΄αριθμ.ΥΥΑΕ/6098704/14-03-2008 Απόφαση του 

Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΣΕ Α.Ε.). Σημειώνεται ότι  έχουν περιληφθεί στις τιμές του 

παρόντος τιμολογίου οι δαπάνες για την φύλαξη του προσωπικού γενικά και ειδικότερα για 

εργασίες που εκτελούνται σε γραμμές υπό κυκλοφορία. 

 Σε γραμμές με ηλεκτροκίνηση, θα πρέπει να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας 

για την εργασία σε ηλεκτροκινούμενο δίκτυο, το δε προσωπικό θα είναι εκπαιδευμένο και θα 

διαθέτει άδεια εργασίας σε ηλεκροκινούμενο δίκτυο (η εν λόγω άδεια παρέχεται από τον ΟΣΕ  

μετά από σχετική εκπαίδευση). Οι  δαπάνες της εκπαίδευσης του προσωπικού και της λήψης των 

προβλεπομένων μέτρων ασφαλείας για την εργασία σε ηλεκτροκινούμενο δίκτυο έχουν περιληφθεί 

στις τιμές του παρόντος τιμολογίου. 

 Οι δαπάνες για τη λήψη των επιβαλλόμενων εκτάκτων μέτρων προστασίας των γειτονικών 

εγκαταστάσεων (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε κλπ.), καθώς και των καθυστερήσεων από την εκτέλεση 

χωματουργικών εργασιών σε περιοχές που διέρχονται δίκτυα Ο.Κ.Ω. και Ο.Σ.Ε. Επίσης δαπάνες 

καθυστερήσεων λόγω κυκλοφορίας συρμών στην κύρια γραμμή και παράλληλης εκτέλεσης 

εργολαβιών Ο.Σ.Ε. 

 Σε όλες τις τιμές μονάδος του Τεύχους Τιμολόγιο Μελέτης, έχουν ληφθεί υπόψη ανοιγμένες, 

οι τυχόν καθυστερήσεις που ενδεχομένως θα υπάρξουν λόγω της κυκλοφορούσας γραμμής και 

της παράλληλης εργασίας άλλου/άλλων Αναδόχων ΟΣΕ/ΕΡΓΟΣΕ. Αυτονόητη είναι η 

παράλληλη εργασία άλλων Αναδόχων. 

 Επίσης οι τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνουν ακόμη κάθε δαπάνη που απορρέει από 

υποχρεώσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο και αναφέρονται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

Παράλληλα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συλλέγει και να ταξινομεί με δικά του έξοδα, 

μετά το πέρας των εργασιών, όλα τα εργαλεία και μικροϋλικά που έχει χρησιμοποιήσει για τις 

διάφορες εργασίες. 

 Οι δαπάνες που προκύπτουν από τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του προσωπικού του 

ή τρίτων από την κυκλοφορία των αμαξ/χιών (φύλακες γραμμής, αεροτενόροι – σειρήνες, 

ασύρματη επικοινωνία κ.λ.π.), από τα απαραίτητα μέσα για την ατομική προστασία των 

εργαζομένων (φωσφορίζοντα γιλέκα, κράνη, μπότες κ.λ.π.), όπως και των λοιπών μέτρων 

προστασίας που ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία, βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο και 

έχουν συμπεριληφθεί στις τιμές των άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.  
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  Στην τιμή των άρθρων του τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι σταλίες των μηχανημάτων, 

είτε πρόκειται για μηχανήματα δομικών έργων είτε για σιδηροδρομικά μηχανήματα, και κάθε 

δαπάνη λόγω καθυστερήσεων εξ’ αιτίας του κυκλοφοριακού φόρτου στις γραμμές Ο.Σ.Ε., ή 

άλλων περιορισμών στις δραστηριότητες του αναδόχου, έστω και αν ρητά δεν αναφέρονται στα 

άρθρα του Τιμολογίου. Εξαιρούνται οι τιμές εκείνες όπου ρητά αναφέρεται πρόσθετη 

αποζημίωση για την σταλία.  

 Στις τιμές των άρθρων του τιμολογίου περιλαμβάνονται ανηγμένες οι δαπάνες ποιοτικού 

ελέγχου των εργασιών και σύνταξης ΠΠΕ (Προγράμματος Ποιότητας Έργου), οι δαπάνες 

σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ -

ΦΑΥ) σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την σύνταξη νομοθεσία.  

Επίσης, περιλαμβάνονται ανηγμένες, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 44 

της ΕΣΥ του έργου: 

α) οι δαπάνες για τη σύνταξη και υποβολή τεχνικής έκθεσης συμμόρφωσης με τις βασικές 

απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, όπως αναλύονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 

σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για την προσβασιμότητα του 

σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία και 

άτομα με μειωμένη κινητικότητα, των διεπαφών αυτής με άλλες Τεχνικές Προδιαγραφές 

Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) ή και όποια άλλη τεχνική προδιαγραφή έχει εφαρμογή στο 

τεχνικό αντικείμενο του έργου.   

β) οι δαπάνες για τη σύνταξη και υποβολή έκθεσης εκτίμησης της ασφάλειας, σύμφωνα με 

τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 402/2013 σχετικά με την κοινή μέθοδο ασφάλειας 

(ΚΜΑ) για την αξιολόγηση και την εκτίμηση της επικινδυνότητας και την κατάργηση του  

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 352/2009. 

 

 Με τους όρους «τροχοεπαφή κατάληψης», «τροχοεπαφή απελευθέρωσης» νοείται το σύνολο 

των απλών συσκευών ή διατάξεων που χρησιμοποιούνται αντίστοιχα για τις διαδικασίες 

κατάληψης - απελευθέρωσης της διάβασης, ανάλογα με την τεχνολογία του Κατασκευαστή 

όπως αυτή εγκρίνεται από την Υπηρεσία, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 

Γ.Κ.Κ. του ΟΣΕ. 

 Με τον όρο «διάταξη» νοείται το σύνολο των συσκευών του εξοπλισμού γραμμής που 

χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία κατάληψης ή απελευθέρωσης της διάβασης σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στον Γ.Κ.Κ. του ΟΣΕ.  

 Για την νυκτερινή και υπερωριακή εργασία έχει συμπεριληφθεί η πρόσθετη δαπάνη που 

απαιτείται στις τιμές του παρόντος τιμολογίου. 

 Σε όλες τις τιμές του τιμολογίου έχει ληφθεί υπόψη ότι οι εργασίες θα γίνουν σε σιδηροδρομική 

γραμμή ύπο κυκλοφορία. Στη προσφορά του, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι 

εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε κυκλοφορούσα σιδηροδρομική γραμμή.   

 Οι τιμές εφαρμογής και οι βοηθητικές τιμές του παρόντος που αφορούν στις δαπάνες των 

μηχανημάτων, αυτοκινήτων και λοιπού εξοπλισμού περιλαμβάνουν τα κόστη καυσίμων, 

λιπαντικών, πάσης φύσεως σταλίες όπου δεν αναφέρεται ρητά στο τιμολόγιο πρόσθετη 

αποζημίωση σταλίας, κόστη επισκευών - συντηρήσεων, το κόστος φθοράς εργαλείων, 

ξυλοτύπων και άλλων φθαρτών υλικών κόστη επισκευών - συντηρήσεων, κόστη απόσβεσης 

μηχ/κού εξοπλισμού, πάσης φύσεως ημεραργίες, χειριστής ή οδηγός, βοηθός χειριστού ή 

οδηγού, κλπ. έστω κι’ αν δεν αναφέρονται ρητά σε κάθε άρθρο του τιμολογίου. Καμιά αξίωση 

ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των 
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μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, τη δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.  

 Όλες οι σιδηροδρομικές εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις 

τεχνικές οδηγίες του ΟΣΕ (www.inforail-ose.gr). Στις τιμές του παρόντος τιμολογίου 

εμπεριέχονται ανηγμένα και οι δαπάνες για την λήψη υψομετρικών και οριζοντιογραφικών 

στοιχείων που αφορούν τη γραμμή (τοπογραφικές εργασίες σε κάθε φάση κατασκευής των 

έργων και για κάθε είδος εργασίας που απαιτεί την λήψη τοπογραφικών στοιχείων), η σύνταξη 

οριζοντιογραφίας – μηκοτομής - διατομών της υπάρχουσας κατάστασης της γραμμής, η 

σύνταξη όλων των επιμετρήσεων του έργου. Για τη σύνταξη οριζοντιογραφίας – μηκοτομής - 

διατομών της νέας ερυθράς που θα υλοποιηθεί στο έργο, τη σύνταξη σχεδίων και διαγράμματος 

στρώσης γραμμής και τη σύνταξη του νέου μητρώου καμπυλών που θα προκύψει κατά την 

πορεία εκτέλεσης των εργασιών έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του έργου δαπάνη 

αμοιβής μελέτης. Η σύνταξη όλων των ανωτέρω σχεδίων, διαγραμμάτων, διατομών θα γίνεται 

σύμφωνα με τις οδηγίες Ε_01.01.20-ε1 «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ» και Ε_01.01.22-ε1 «ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» του 

ΟΣΕ (www.inforail-ose.gr>KANONIΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ>ΕΠΙΔΟΜΗ>ΓΕΝΙΚΑ). 

 

 Οι  εργασίες επί της γραμμής (κατάληψη της γραμμής από μηχανήματα και προσωπικό του 

Αναδόχου) θα εκτελούνται στα διατιθέμενα χρονικά διαστήματα ελεύθερης κυκλοφορίας επί 

της γραμμής, τα οποία θα καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα του ΟΣΕ και θα ισχύουν μόνο 

όταν θα δοθεί από τα αρμόδια όργανα του ΟΣΕ το τηλεγράφημα διακοπής κυκλοφορίας. Η 

διακοπή της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών στην γραμμή αρχίζει να μετρά από τη στιγμή που 

αναφέρεται στο τηλεγράφημα. Όλες οι κύριες εργασίες που απαιτούν κατάληψη της γραμμής 

θα εκτελούνται σε χρονικά περιθώρια μεταξύ διερχομένων αμαξ/χιών με το τέλος των οποίων 

η σιδ/κή γραμμή θα πρέπει να αποδίδεται στην κυκλοφορία έχοντας εξασφαλισθεί η ασφαλής 

διέλευση των αμαξ/χιών.  

 Σε περίπτωση μη ύπαρξης περιστασιακά ελευθέρων περιθωρίων, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 

ιδιαίτερης αποζημίωσης διότι έχει το δικαίωμα επιλογής εκτέλεσης άλλων εργασιών που δεν 

εξαρτώνται από το περιθώριο κυκλοφορίας και επίσης διότι όλες οι καθυστερήσεις και τα 

μειωμένα ωράρια εργασίας στη γραμμή έχουν συμπεριληφθεί ανοιγμένα στην προσφορά του.  

 Η διέλευση των αμαξοστοιχιών στα ανακαινιζόμενα τμήματα θα γίνεται με ταχύτητα 

τουλάχιστον 20 χλμ/ώρα (βραδυπορία) εκτός αν αλλιώς θα ορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία 

του ΟΣΕ και σε συνολικό μήκος εφαρμοζόμενης βραδυπορίας που δεν θα ξεπερνά το σύνολο 

των μέτρων που θα ορίζεται στην σύμβαση κατά περίπτωση. Η ταχύτητα βραδυπορίας θα 

καθορίζεται αποκλειστικά από την Υπηρεσία και θα επισημαίνεται επί τόπου με σήματα 

βραδυπορίας που θα τοποθετεί με φροντίδα και δαπάνες του ο Ανάδοχος. Τα σήματα αυτά θα 

είναι μετακινούμενα επί μήκους τουλάχιστον 1000 μέτρων και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

εργοδότη. 

 Όπου αναφέρεται μέτρο μήκους (ΜΜ) σιδηροδρομικής γραμμής νοείται μετρούμενο μήκος 

επί του άξονα της γραμμής. Οι τιμές των άρθρων που αναφέρονται σε μέτρο μήκους γραμμής 

συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες που γίνονται και στις δυο σιδηροτροχιές εκτός αν αναγράφεται 

διαφορετικά στην περιγραφή του άρθρου. 

 Στα σιδηροδρομικά άρθρα του παρόντος τιμολογίου με τον όρο σκύρα εννοούνται σκύρα 

γραμμής σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή του ΟΣΕ (Ε18.07.10). 

file://///library/../../../../user1/Desktop/Εργολαβία%20Λάρισας%20Λαμίας/www.inforail-ose.gr%3eKANONIΣΤΙΚΑ
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 Ο τρόπος εκτέλεσης των σιδηροδρομικών εργασιών και τα διατιθέμενα μέσα για τον σκοπό 

αυτό, που περιγράφονται στο παρόν τιμολόγιο, αντιστοιχούν στη συνήθη μεθοδολογία 

εκτέλεσης των σιδ/κών εργασιών. Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι είναι γνώστης και έχει αποδεχτεί 

τον τρόπο εκτέλεσης των σιδ/κών εργασιών όπως αναφέρονται στο τιμολόγιο. Οποιαδήποτε 

αλλαγή εκ μέρους του Αναδόχου στην μεθοδολογία εκτέλεσης των σιδ/κών εργασιών και στη 

χρήση των σιδηροδρομικών μέσων δεν αποτελεί λόγο απαίτησης πρόσθετης αποζημίωσης ή 

σύνταξης ΠΚΤΜΝΕ εκ μέρους του Αναδόχου.  

 Ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών η ανάλυση τιμών ισχύει ως έχει, ανεξαρτήτως 

χρησιμοποιήσέως των τύπων μηχανημάτων που εμφαίνονται στις αναλύσεις, ανεξαρτήτου 

μεθοδολογίας κατασκευής και ανεξαρτήτου παλαιότητας των μηχ/των.  

 Με τον όρο ‘προμήθεια’ νοείται η προμήθεια και μεταφορά υλικών επιτόπου των έργων. 

Ειδικότερα στις περιπτώσεις των σιδηροτροχιών και των στρωτήρων, η προμήθεια των υλικών 

περιλαμβάνει και τη μεταφορά των υλικών με οποιοδήποτε μέσο της επιλογής του Αναδόχου, 

στο χώρο προσωρινής ή οριστικής απόθεσης, ενώ η μεταφορά στη θέση της στρώσης 

πληρώνεται ιδιαιτέρως.  

 Οι εργασίες που περιγράφονται στα άρθρα εκτελούνται με μηχανήματα γραμμής του Αναδόχου 

(μηχανές έλξης-πυλώνες-μαμούθ-σκυροβάγονα κλπ) τα οποία θα τύχουν της έγκρισης της 

Υπηρεσίας και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και συνθήκες του έργου. Για όλα τα 

μηχανήματα του αναδόχου έχουν υπολογιστεί και εμπεριέχονται στις τιμές των άρθρων του 

τιμολογίου, τα κόστη απόσβεσης, λειτουργίας και επισκευής των μηχανημάτων.  

 Ενδεικτικό κόστος μίσθωσης μηχανημάτων ΟΣΕ Α.Ε.σε τρίτους (στοιχεία έτους 2019) 

α/α ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

(ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ) 

ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 

ΒΑΡΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

1 MHXANH ΥΠΟΓΟΜΩΣΗΣ 

(ΜΠΟΥΡΕΖΑ) (8U-16)  

378€ 

2 ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΡΜΑΤΟΣ (ΡΕΓΚΑΛΕΖΑ) USP-4000G 

179€ 

3 MHXANH ΥΠΟΓΟΜΩΣΗΣ 

(ΜΠΟΥΡΕΖΑ ΑΛΛΑΓΩΝ) 

498€ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1 ΔΡΑΙΖΙΝΑ 67€ 

2 ΓΕΡΑΝΟΔΡΑΙΖΙΝΑ 73€ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ 

1 UNIMOG 73€ 

2 ΣΚΥΡΟΒΑΓΟΝΟ 5€ 

Οι τελικές τιμές προσδιορίζονται με ακρίβεια κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος στην 

αρμόδια υπηρεσία και διατίθενται εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Ο ΟΣΕ δεν υποχρεούται να 

μισθώσει τα ως άνωθι μηχανήματα, εφόσον αυτά απαιτούνται για χρήση από τον ίδιο τον 

Οργανισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων θα δίδονται από την αρμόδια 

Υπηρεσία. 

 Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά και μικροϋλικά (λάδι, γράσο, πετρέλαιο, δίσκοι κοπής, 

τροχοί λειάνσεως, τρυπάνια, κλπ), ειδικά εργαλεία (πικούνι, φτυάρια, κασμάδες, γρύλοι 

ανύψωσης σιδ/χιών, λοστοί, βαριές, λαβίδες σιδ/χιών, κλπ.), μικρά μηχανήματα γραμμής - 

εργαλεία (κραπωνιέρες, τυρφωνέζες, τρυπανέζες, δισκοπρίονα, μηχανές διάτρησης σιδ/χιών, 

μηχανές λειάνσέως, υδραυλικοί εντατήρες, πυλωνάκια, εργοταξιακοί σφικτήρες, γεννήτριες, 

κλπ.) καθώς και το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, 

διατίθενται από τον Ανάδοχο και τα κόστη των ανωτέρω έχουν ληφθεί υπόψη στις τιμές των 

άρθρων του τιμολογίου.  
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 Για την λειτουργία οποιωνδήποτε ηλεκτρικών εργαλείων ή μηχανημάτων θα πρέπει να 

υπάρχουν οι απαραίτητες γεννήτριες και η ύπαρξη των οποίων είναι υποχρέωση του Αναδόχου 

και η δαπάνη του (χρήσης, συντήρησης, καύσιμα, κλπ) περιλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές 

του παρόντος Τιμολογίου.  

 Η εφαρμογή των τυπικών διατομών του ΟΣΕ δεν αποτελεί απαρέκκλιτο συμβατικό όρο και 

εξαρτάται από την Υπηρεσία ο τρόπος υλοποίησης των διατομών στο  κάθε έργο, 

αποκλειόμενης οποιασδήποτε απαίτησης αποζημίωσης εκ’ μέρους των Αναδόχων περί της μη 

εφαρμογής της.  

 

 Τα χρησιμοποιούμενα στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο σύμβολα και μονάδες μέτρησης 

έχουν την ακόλουθη έννοια:  

(ΑΤ) = αριθμός τιμολογίου  

(m) ή (μ) = μέτρα  

(ΜΜ) = μέτρα μήκους  

(m2) = τετραγωνικά μέτρα  

(m3) = κυβικά μέτρα  

(cm2) = τετραγωνικά εκατοστά  

(cm3) = κυβικά εκατοστά  

(mm) = χιλιοστά  

(ins) ή (’’) = ίντσες  

(mm2) = τετραγωνικά χιλιοστά  

(kg) = χιλιόγραμμα  

(t) = τόνοι  

(l) = λίτρα  

(Φ) = διάμετρος  

(km) = χιλιόμετρα  

(m3km) = κυβοχιλιόμετρα  

(m2km) = τετραγωνοχιλιόμετρα  

(Κ) = κόμιστρο μεταφοράς δι’ αυτοκινήτου  

(tkm) = τοννοχιλιόμετρα  

(ΤΕΜ) = τεμάχιο  

(ΗΔ) = ημερήσια δαπάνη  

(ΗΜ) = ημερήσιο μίσθωμα  

(ΣΕΤ) = Σετ  

(h) = ώρα  

(€) = EURO  

(Κ.Α.Τ.) = Κατ’ αποκοπή τιμή 

 Ονοματολογία άρθρων: Η ονοματολογία των άρθρων του τιμολογίου ακολουθεί την 

κατηγοριοποίηση/ ομαδοποίηση των εργασιών. Επίσης όταν έμπροσθεν του κωδικού ενός 

άρθρου υπάρχει ο συμβολισμός «Ν», αυτό σημαίνει ότι το άρθρο δεν ανήκει στην αντίστοιχη 

ομάδα ομοειδών εργασιών των εγκεκριμένων τιμολογίων. Έπεται η αναγραφή των κωδικών 

αναθεώρησης των άρθρων, δηλαδή όπου αναγράφεται κωδικός αναθεώρησης πχ. ΟΔΟ 1123Α 

σημαίνει ότι το άρθρο αναθεωρείται με τον συντελεστή ΟΔΟ 1123Α όπως εκδίδεται στους 

αντίστοιχους πίνακες συντελεστών Αναθεώρησης του Υπουργείου. Επίσης η κωδικοποίηση και 

αρίθμησή τους ακολουθεί την ομαδοποίηση κατά ομοειδή ομάδα εργασιών.  

 Οι αναφερόμενοι όροι "προμήθεια", "προσκόμιση", "εγκατάσταση" κλπ. στις πιο κάτω τιμές 

ορίζονται όπως παρακάτω: 

Προμήθεια  

Στην έννοια της λέξης "προμήθεια" περιλαμβάνεται: 
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α) Η δαπάνη προμήθειας του συνόλου του υλικού ή του εξοπλισμού του κάθε άρθρου, που θα παραδοθεί 

CIF σε Ελληνικό λιμάνι ή σε χώρο του Ο.Σ.Ε. ή στο εργοστάσιο παραγωγής, προκειμένου για 

εγχώρια προϊόντα.  

β) Η προμήθεια του Αντιπροσώπου.  

γ) Ο εισαγωγικός δασμός, σύμφωνα με το ισχύον δασμολόγιο, μαζί με τον συμπαρομαρτούντα φόρο, το 

τέλος εισφοράς κάθε άλλου δικαιώματος και ειδικό φόρο που επιβάλλεται στην εισαγωγή.  

δ) Όλα τα τέλη και οι δαπάνες εκφόρτωσης και εκτελωνισμού, τα οποία βαρύνουν το προϊόν μέχρι να γίνει 

ελεύθερο για παράδοση.  

ε) τις δαπάνες φορτοεκφορτώσεων των υλικών / εξοπλισμού.  

στ) τις δαπάνες μεταφοράς των υλικών που αφορούν σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό σε θέση παράδοσης 

προς ενσωμάτωση στο έργο ή σε αποθηκευτικό χώρο της επιλογής του Αναδόχου, υπό την έγκριση 

της Υπηρεσίας.  

ζ) οι ποιοτικοί έλεγχοι των συσκευών – υλικών.  

η) τα εγχειρίδια λειτουργίας – εγκατάστασης των συστημάτων καθώς και οι δοκιμές «τύπου» και 

«ρουτίνας» (routine test) – παραλαβής (acceptance test).  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του συνόλου του εκ του εσωτερικού μέρους, στην 

περίπτωση μικτής προέλευσης, του υλικού ή εξοπλισμού, που περιγράφεται σε κάθε άρθρο, που πρέπει να 

παραδοθεί στο επιτόπιο Εργοστάσιο Κατασκευής ή Αποθήκη. 

Προσκόμιση 

 Στην έννοια της λέξης "προσκόμιση" περιλαμβάνεται: 

- Η δαπάνη φόρτωσης  σε  κατάλληλο  μεταφορικό  μέσο   στο  τόπο  παράδοσης (Ελληνικό λιμάνι 

για  προϊόν  αλλοδαπής προέλευσης ή  εργοστάσιο ή αποθήκη για προϊόν εγχωρίου Βιομηχανίας). 

        -Η μεταφορά μέχρι τον χώρο αποθήκευσης του υλικού επί τόπου του έργου.   

 Εγκατάσταση 
    Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται η εγκατάσταση, ανάρτηση, ρύθμιση, μόρφωση, προσαρμογή, 

σύνδεση με πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά με τις εργασίες κάθε φύσεως και παράδοση του έργου 

για άμεση λειτουργία  και ακόμη όλες οι δαπάνες μη κατονομαζόμενες ρητά  αλλά που απαιτούνται από 

τους όρους της ΤΠ, καθώς κάθε δαπάνη απαραίτητη, σύμφωνα με την τεχνολογία για την εξασφάλιση 

της καλής κατασκευής και λειτουργίας. 

 Η κοστολόγηση των άρθρων ακολουθεί τις τιμές των Ενιαίων Τιμολογίων όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

 Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο Πίνακας των Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων που 

έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο βάσει των σχετικών ΚΥΑ, που 

επισυνάπτεται ως Παράρτημα 4 στην Εγκύκλιο με αριθμό 26/4.10.2012/ΔΙΠΑΔ/οικ/356 του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.  

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Γ.Ο.Τ.  : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

Ε.Σ.Υ. : ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΈΩΣΕΩΝ  

Τ.Σ.Υ. : ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΈΩΣΕΩΝ  
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Τ.Π. : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Υ.Σ.Γ. : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ  

Ο.Κ.Ω. : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  

Π.Τ.Π. : ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Κ.Τ.Σ. : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  

ΕΛ.Ο.Τ. : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Γ.Υ.Σ. : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ  

Μ.Α.Μ. : ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

Τ : ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ Κm  

Τυ : ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ Κm  

Τχ : ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΑΛΙΚΩΝ ΣΕ Κm  

Σ.Σ.Σ. : ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΕΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ  

Ι.Δ. : ΙΣΟΠΕΔΗ ΔΙΑΒΑΣΗ  

ΚΜΑ : ΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ  

Ν.Κ.Ε.Μ.Γ. : ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Γ.Κ.Κ.  :    ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Ε. 

Γ.Κ.Σ.  :    ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Ο.Σ.Ε. 

Κ.Χ.Ε.Μ.Γ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Σ.Σ. : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ή ΣΙΔ/ΚΗ ΣΤΑΣΗ  

Σ.Γ. : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ  

Κ.Γ. : ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ  

Μ.Ε. : ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ  

Σ.Ε. : ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΟΥΣ  

Χ.Θ., χ.σ. : ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ή ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ  

Κ.Υ.Α. : ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

Υ.Κ.Σ : ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ  

Σ.Ε.  : ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΔΟΜΗ    

ΜΖ : ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΖΕΥΓΜΑΤΑ  

Π.Ο.Λ. : ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗΣ ΟΧΕΤΟΣ ΛΙΘΙΝΟΣ  

ΒΣ : ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Σ.Ο. : ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ  

Κ.Ο. : ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗΣ ΟΧΕΤΟΣ  

ΡΕ : ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΕΣ (ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ)  

Ω.Σ. : ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

ΣΔ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ  

Γ.Υ.Σ.  : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ    

Μ/Σ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ  

Ξ/Σ : ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ  

Δ/Σ : ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ  

Β/Σ : ΟΛΟΣΩΜΟΙ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Δ/Σ : ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ  

ΚΔΓ : ΚΑΤΩ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ  

ΚΔΟ : ΚΑΤΩ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΔΟΥ  

Υ/Σ : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΞΗΣ  

RS : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΤΑΣΗ  

Α.Σ.Ι.Δ. : ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ  

Γ/Ε : ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
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ΚτΕ: ΚΥΡΙΟΣ του ΕΡΓΟΥ 

Υ/Σ :ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 

Μ/Σ :ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 

ΕΓΕ :ΕΝΑΕΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΑΦΗΣ 

ΚΕΚ :ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Κ.Μ.Δ.  :  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ε.Σ.  : ΕΡΜΑΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ   

Τ.Π.Χ.  : ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ   

Ε.Ε.Φ.  : ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΩΤΟΣΗΜΑ   

IS, ID :ΚΥΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΦΩΤΟΣΗΜΑ 

PCD  : ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

PC  : ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ   

PL   : ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ   

(ΟΕ)  : ΟΡΙΟ ΕΛΙΓΜΩΝ    
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗ Σ  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 

ΑΡΘΡΟ  1              A.T.:Α1    (Ν. ΑΤΣΕ 1.8.5)  ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΣ 5371 100% 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΝΤΡΥΛΛΙΑ, ΘΑΜΝΟΥΣ, ΧΟΡΤΑ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΠ 
 
Πλήρης καθαρισμός επιφάνειας πρανών σιδηροδρομικής γραμμής, καθώς επίσης και του χώρου εντός 
της ζώνης απαλλοτρίωσης, από δεντρύλλια περιμέτρου κορμού έως 25cm, θάμνους, χόρτα, 
απορρίμματα, φερτά υλικά κλπ, που περιλαμβάνει και την ισοπέδωση με διαμορφωτήρα, μετά της 
δαπάνης φορτοεκφορτώσεως και της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση και 
απόρριψη αυτών σε προβλεπόμενους χώρους απόθεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οριζόντιας επιφανείας (m2)  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  0,20 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ  
 
 
ΑΡΘΡΟ  2             Α.Τ.:Α2   (ΑΤΣΕ 1.7.3)      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 1310 100%  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ Η ΕΞΩΧΑΝΔΑΚΑ, ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΑΦΡΩΝ ΑΝΩ 
ΤΩΝ 0,50M2. 
 
Καθαρισμός και μόρφωση υπαρχούσης τάφρου ή εξωχάνδακα δια πάσης φύσέως εδάφη, για 
διατομές τάφρων έως 0,50 μ2, μεταφορά και απόθεση των προϊόντων που θα προκύψουν σε 
οποιαδήποτε απόσταση, όταν η εργασία εκτελείται δια χειρών και με χρήση μηχανικών μέσων, σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Καθαρισμός δια χειρών και δια παντός ετέρου τρόπου ταυτόχρονα (με 
μηχανικά μέσα) και μόρφωση υπαρχούσης τάφρου δια πάσης φύσεως εδάφη, όγκου υλικών μέχρι 
ποσοστού 60% ανά διατομή τάφρου, από οποιαδήποτε υλικά όπως και υλικά προερχόμενα από 
καταπτώσεις, με την φορτοεκφόρτωση των υλικών που θα προκύψουν από τον καθαρισμό, την 
μεταφορά εις οποιαδήποτε απόσταση και με οποιοδήποτε μέσο και την οριστική απόθεση και απόρριψη 
σε χώρους που επιτρέπονται από τις αρμόδιες αρχές, κατά τα λοιπά ως ΝΑΤΕΟ 1310. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της εργασίας μηχανήματα (π.χ. μηχ/τα πολλαπλών 
χρήσεων, εκσκαφείς, αυτοκίνητα για την μεταφορά των υλικών κλπ.), οι σταλίες των μηχ/των, η δαπάνη 
των εργατών κλπ. καθώς και οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις που προκύπτουν από την φύση της 
εργασίας. 
  

Τιμή ανά μέτρο μήκους (ΜΜ). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  2,62 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ  3    Α.Τ.: Α3    (20.04.01)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :ΟΙΚ-2122  100%  

EΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΓΑΙΩΔΗ-

ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ. 
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Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από 
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 
12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών 
και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   20,00 €  
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ  
 

ΑΡΘΡΟ  4          Α.Τ.: Α4    (20.05.01)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ-2124      100%  

EΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΓΑΙΩΔΗ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ 
 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου 
των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος 
της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί 
είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη 
των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών 
έργων". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   6,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΞΙ ΕΥΡΩ  
 

ΑΡΘΡΟ  5      Α.Τ.: Α5  (20.21)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ-2162   100%  

ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

 
Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, μη πλαστικά. Περιλαμβάνονται οι 
πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε 
πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή 
δονητικές πλάκες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις 
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   4,50 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 

ΑΡΘΡΟ  6      Α.Τ.: Α6  (Α.20)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΔΟ-1530   100%  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 
 
Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του 
εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων". 
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Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
- Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, 

όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται 
σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) 
για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη 
επιχώματα.  

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ' 
ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor 

- Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς 
φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, 
με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να 
διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 

- Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία 
τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

- Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος . 

- Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του 
πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 

- Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες 
(repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η 
καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα 
καθορίσει η Υπηρεσία. 

- Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα 

οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and 
Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

 Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών   

 Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   

 
Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  (m3) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   0,95 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 

ΑΡΘΡΟ  7       Α.Τ.: Α7  (20.30)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ-2171          100%  

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   0,80 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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ΑΡΘΡΟ  8       Α.Τ.: Α8  (ΣΤ 4.3.4.1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΣ-5354                100% 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ Η ΚΟΠΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΥΨΟΥΣ 12 - 16 M ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΚΛΠ 
 
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα 
και παράπλευρους χώρους οδών και σιδηροδρομικών γραμμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη 
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που 
επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προς 
τους εμπλεκόμενους φορείς (Δασαρχείο, κτλ.) και να λαμβάνει τις απαιτούμενες άδειες για κλάδεμα, 
κοπή κ.ο.κ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   140,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ) 

 
ΑΡΘΡΟ  9       Α.Τ.: Β1  (73.92) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 7373.1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΥΣΤΕΡΟΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 8 CM 

 
Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από 
οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και του 
αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη.  
Περιλαμβάνονται:  
α)  Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας 
B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σημεία απορροής και 10 έως 12 cm στις κορυφές και 
εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου 
σκυροδέματος με το παλαιό.  
β)  Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).  
γ)  Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου 
(ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από 
χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη. 
δ)  Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση μίγματος 
λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων.  
ε)  Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 
mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.  
στ)  Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον.  
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   25,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΕΙΚΟΣΙ  ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  10      Α.Τ.: Β2 (32.01.05) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ-3215        100%   

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΑΝΤΛΙΑΣ Η ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25. 
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Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  
  

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. 
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 (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  85,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
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ΑΡΘΡΟ  11     Α.Τ.: Β3(ΝΑ1)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ- 3215         100%   
ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
C25/30 (ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ 2 m3) 

Κατασκευαζονται  περίπου δέκα οκτώ (18) μικρά τεχνικά έργα ανοίγματος από 0,80 – 1,00m 
διαφόρων μορφών (σωληνωτά, διπλές δοκοί, κλπ.). Τα τεχνικά αυτά είναι μπαζωμένα σε σημαντικό 
βαθμό και ως εκ τούτου δεν εξασφαλίζεται η υδραυλική ροή. Επειδή οι φορείς δεν έχουν θωράκια 
συγκράτησης έρματος και δεν είναι δόκιμη η συντήρησή τους είναι προφανές ότι αυτά θα πρέπει να 
μετατραπούν σε πλακοσκεπείς οχετούς. Επειδή η κατασκευή αυτή θα γίνει υπό κυκλοφορία 
προτείνεται τα πλακοσκεπή τεχνικά να γίνουν με τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλακών 
ανωδομής από οπλισμένο σκυρόδεμα επί των υφιστάμενων βάθρων. Η κατασκευή των πλακοσκεπών 
θα γίνει αφού προηγηθεί καθαρισμός της κοίτης των ρεμάτων και η εκβάθυνση αυτών, σε βάθος που 
δε θα επηρεάζει τις θεμελιώσεις των ακροβάθρων.  
Οι προκατασκευασμένες πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 θα έχουν πάχος 0,30m και  
άνοιγμα 1,40 - 1,60m. Το πλάτος των πλακών θα καθορισθεί από τις επί τόπου συνθήκες ώστε να 
ενσωματώνονται επακριβώς με την υφιστάμενη γραμμή (εκτιμήθηκε πλάτος πλακοσκεπών περίπου 
3,00m).  
Ο φορέας της πλάκας θα φέρει πλευρικά και σε όλο το μήκος υπερυψωμένο στηθαίο, το οποίο θα 
εγκιβωτίζει τη σκάφη έρματος. Το ύψος του στηθαίου θα είναι 0,10m πάνω από την στάθμη του 
έρματος που θα καθοριστεί από την επίβλεψη.  
Η προκατασκευασμένη πλάκα θα διαμορφωθεί με κλίση 2% αμφικλινή προς τις εξωτερικές πλευρές. 
Στο πάνω μέρος της προκατασκευασμένης πλάκας θα τοποθετηθεί στεγάνωση από ειδικές μεμβράνες 
οι οποίες θα καλύπτουν και την κατακόρυφη εσωτερική παρειά των στηθαίων εγκιβωτισμού της 
σκάφης έρματος. Επίσης θα προβλεφθεί σκυρόδεμα πάχους 6 cm για την προστασία της στεγάνωσης.   
Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται η αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων, τα οποία θα απορρέουν εκτός 
του τεχνικού, ανάλογα με την μηκοτομική κλίση της πλάκας ανωδομής.   
Οι τυχόν διελεύσεις καλωδίων π.χ. για τις εγκαταστάσεις των ΑΣΙΔ θα αναρτώνται εξωτερικά των 
στηθαίων εγκιβωτισμού, σε ξεχωριστό μεταλλικό προστατευτικό σωλήνα κατάλληλης διαμέτρου. 
Οι διαστάσεις της παραπάνω κατασκευής είναι ενδεικτικές και οι τελικές διαστάσεις κάθε 
πλακοσκεπούς θα προσδιοριστούν από τον Ανάδοχο του έργου σε σχέση με τις επί τόπου συνθήκες. 
Οι προκατασκευασμένες πλάκες θα έχουν τον παρακάτω οπλισμό: 
Στο κάτω πέλμα των προκατασκευασμένων πλακών θα τοποθετηθεί κύριος οπλισμός Φ16/10 και 
οπλισμός διανομής Φ12/10, με κεκαμμένα τα άκρα  κατά 20 cm. 
Στο άνω πέλμα θα τοποθετηθεί κύριος οπλισμός Φ14/10 και οπλισμός διανομής Φ12/10, με 
κεκαμμένα τα άκρα  κατά 20 cm.  
Οι οπλισμοί θα στερεωθούν με καβαλέτα 6Φ12/m2.  
Προκειμένου να μεταφερθούν και τοποθετηθούν στην τελική τους θέση οι προκατασκευασμένες 
πλάκες θα φέρουν οπλισμό τύπου φουρκέτας κατάλληλης διαμέτρου (Φ12).  
Παρατίθενται ενδεικτικά σχέδια διαστασιολόγησης των προκατασκευασμένων πλακών: 
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Προμέτρηση 1 τεμ. προκατασκευασμένης πλάκας (max διάστασης 3,00*1,60): 

 Σκυρόδεμα: 

1,60*3,00*0,30+2*(0,30*0,40*3,00)=2,16 m3 

Τιμή μονάδος (ΟΔΟ Β-29.4.24): 126,00 €/m3 

Τιμή για 1 (τεμ.): 2,16 * 126 =272,16 €/τεμ 

 

 Οπλισμός: 

Από Πίνακα απαιτούμενος οπλισμός για μια προκατασκευασμένη πλάκα (max διάστασης 

3,00*1,60):  352,83 Kg 

Τιμή μονάδος (ΟΔΟ Β- 30.2): 1,05 €/ Kg 

Τιμή για 1 (τεμ.): 352,83 * 1,05 =370,472 €/τεμ 

 

 Στεγανωτική Μεμβράνη: 

Επιφάνεια μεμβράνης για μια προκατασκευασμένη πλάκα (max διάστασης 

3,00*1,60):(3,00*1,60)+2*(1,60*0,40)=6,08 m2 

Τιμή μονάδος (ΟΔΟ Β-38): 12,60 €/ m2 

Τιμή για 1 (τεμ.): 6,08 * 12,60 =76,608 €/τεμ 

 

 Σκυρόδεμα προστασίας μεμβράνης:  
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Θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα C16/20 πάχους 6 cm και θα εκτείνεται σε όλη την άνω 

επιφάνεια της πλάκας συμπεριλαμβανομένης και της επιφάνειας των στηθαίων. Επίσης θα 

φέρει οπλισμό από δομικό πλέγμα B500C. 

(3,00*1,60*0,06)+2*(1,60*0,06*0,40)=4,937 m3 

Τιμή μονάδος (ΟΔΟ Β-29.3.1): 86,00 €/ m2 

Τιμή για 1 (τεμ.): 4,937 * 86,00 =424,582 €/τεμ 

 

Δομικό πλέγμα: Επιλέγεται Φ6/15→ 15kg/τεμ 

Τιμή μονάδος (ΟΔΟ Β-30.3): 1,05€/kg 

Τιμή για 1 (τεμ.): 15kg/τεμ *1,05€/kg=15,75 €/τεμ. 

 
Πλακοσκεπή τεχνικά με προκατασκευασμένες πλάκες ανωδομής από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 
(ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΒΙΚΩΝ (2m3)).  
Τιμή ανά τεμάχιο, για πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης , προμήθειας 
και τοποθέτησης όλων ανεξαιρέτως των υλικών και μικρουλικών σε θέση λειτουργίας επί τόπου του έργου. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  1.160,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 
ΑΡΘΡΟ  12      Α.Τ.: Β4 (38.03)   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :  ΟΙΚ- 3816        100%    
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, 
υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του 
ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-
04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  14,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  
 

ΑΡΘΡΟ  13     Α.Τ.: Β5  ( 38.13)   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :  ΟΙΚ- 3841         100%    
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΕΜΦΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ. 

 
Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ τύπου 
ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυλεία με λιγότερες από πέντε 
χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".   
 



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 32 

 

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση πλαστικών 
παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.  
 
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας 
σανιδώματος ξυλοτύπων". 
 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  18,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  
 
ΑΡΘΡΟ  14     Α.Τ.: Β6  (38.20.02)       ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ- 3873         100%   
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B500C (S500S). 
 
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.  
 
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 
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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 
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 ποσότητες, 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. 

 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. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  0,95 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 

ΑΡΘΡΟ  15      Α.Τ.: Β7 (38.20.03)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :  ΟΙΚ- 3873         100%   
 
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ B500C (S500S).      

 
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). 
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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.  
 
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 ποσότητες, 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. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  0,90 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
ΑΡΘΡΟ  16     Α.Τ.: Β8  (ΝΑ2)         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ-7331   100%   
 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40X40  ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΩΡΙΔΑΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΑΣ – ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με Τσιμεντοπλακες  για δημιουργία λωρίδας κινδύνου και λωρίδας – οδηγού για τα ΑμΕΑ, 
έγχρωμα, , διαστάσεων 40x40 cm,  χρώματος και σχεδίου επιφανείας των, σύμφωνα με την μελέτη και των 
προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών .Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και 
τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με 
ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής 
επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, 
καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  20,00 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ  
 
 
ΑΡΘΡΟ  17    Α.Τ.: Α Β9 (ΝΑ3)         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ-7332   100%   
 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ, 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40X40  
 
Επιστρώσεις δαπέδων με Τσιμεντοπλακες για αλλαγή κατεύθυνσης – διασταυρωσης  για τα ΑμΕΑ, διαστάσεων 
40*40εκ, , έγχρωμα, διαστάσεων 40x40 cm,  χρώματος και σχεδίου επιφανείας των, σύμφωνα με την μελέτη και 
των προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και 
τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με 
ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής 
επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, 
καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) :  25,00 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   :    ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
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ΑΡΘΡΟ  18     Α.Τ.: Β10  (73.37.02)     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ-7338          100%   
 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΑΧΟΥΣ 1,5CM 

 
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 
0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 
600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. 
  
73.37.02 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   11,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 
 
ΑΡΘΡΟ  19    Α.Τ.: Β11 (61.06.1)        ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :  ΟΙΚ- 6104             100%   
 
ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ Ή ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ Ή ΠΛΕΥΡΑΣ>160 MM 
 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά 
μεγαλύτερη από 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 ηλεκτροσυγκολλήσεις, 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). 

Περιλαμβάνεται ο χρωματισμός όλων των μεταλλικών στοιχείων με μία στρώση αντιδιαβρωτικού εποξειδικού 
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις πολυουρεθανικού ελαιοχρώματος.   

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  2,50 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 

ΑΡΘΡΟ  20     Α.Τ.: Β12  (ΝΑ4)      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ- 6401        100%   
 
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΥΨΟΥΣ 1,00 M ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΣΧΑΡΑ ΤΥΠΟΥ 
ASCO. 

 
Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από χάλυβα κατά ΕΝ 10025, τύπου ASCO,αποτελούμενη από : 
Ηλεκτροπρεσσαριστή σχάρα ΗΚΠ-Γ ’ ύψους 930 mm, με βροχίδα αξονική 68Χ132 mm, κατακόρυφες λάμες 
στήριξης διατομής 25/2 mm, οριζόντιες ηλεκτροσυντηγμένες ράβδους διαμέτρου 5 mm και πλευρικές λάμες 
για σύνδεση με τα υποστυλώματα διατομής 25/5 mm, υποστυλώματα τοποθετημένα ανά 2 m, από λάμα 
διατομής 60/8 mm και ελεύθερου ύψους 1000 mm , με βάση από λάμα 120Χ120Χ8 mm, δυο ανοξείδωτα 
αντικλεπτικά μπουλόνια για τη σύνδεση της σχάρας με το υποστύλωμα, 4 βύσματα Μ8Χ90 γαλβανιζέ για 
στερέωση του υποστυλώματος στο τοιχίο.  
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Όλα τα παραπάνω υλικά είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του 
μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, 
τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   50,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  21      Α.Τ.: Β13 (64.26.03)        ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ- 6428        100%   
 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ Φ2’’. 
 
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή 
βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   11,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ 
 

 
ΑΡΘΡΟ  22      Α.Τ.: Β14 (Ν.64.29.1)        ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ- 6428        100%   
 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ Φ50/2 MM. 

 
Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή γαλβανιζέ διατομή Φ50x2 mm, οποιουδήποτε 
σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon με 
ηλεκτρόδια γαλβανιζέ χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία 
κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   13,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :    ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  23     Α.Τ.: Β15 (72.47.01)     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ- 7246         100%   
 
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΑΡΜΩΝ ΕΥΡΟΥΣ 50MM. 
 
Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής προέλευσης, της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό 
φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή και πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές ίνες 
εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 
της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   35,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 
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ΑΡΘΡΟ  24     Α.Τ.: Β16 (72.65)     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ- 6401         100%   
 
ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ SANDWICH ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ. 
 
Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και 
ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες 
από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-
01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα". 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τοπου του έργου, ο 
απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις 
υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.   
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   40,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΣΑΡΑΝΤΑ   ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  25     Α.Τ.: Β17  (76.22.01)     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ- 7609.2          100%   
 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (LAMINATED) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 6 MM (3 MM + ΜΕΜΒΡΑΝΗ + 3 MM) 
 
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και 
μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά 
περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   35,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  26     Α.Τ.: Β18  (ΝΑ5)     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ- 6431          100%   
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 30LT 
 
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση γαλβανιζέ κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 30 lt διαμέτρου Φ 30- 
Ο κάδος κατασκευάζεται από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 20mm και έχει διάμετρο 300mm και 
ύψος 528mm. Το δοχείο στηρίζεται σε μια μεταλλικη βάση (κολώνα) κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα 
St-37 διατομής Φ40 συνολικού ύψους 884mm. 
Στο κάτω μέρος οι κολώνες φέρουν μεταλλικές φλάντζες από χαλυβδοέλασμα  και  στερεώνονται  έδαφος με 
κατάλληλης διατομής και μήκους στριφώνια. 
Το δοχείο θα είναι βαμμένο με μία στρώση primer και πολυεστερική βαφή φούρνου με  υψηλό ιξώδες για να 
προσφέρει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία .  
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή (κοχλίες ,αλυσίδες, διάφοροι σύνδεσμοι, 
βάσεις) θα είναι από μαλακό χάλυβα St-37 θερμογαλβανισμένο ή ηλεκτρογαλβανισμένο.  
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του κάδου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η 
εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση του υλικού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο  (Τεμ.) πλήρως τοποθετημένο 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  145,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :  ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 27      Α.Τ.: Β19  (NA6)     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ- 6421          100%   
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ. 
 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μπαρών ασφάλισης ποδηλάτων τεσσάρων  θέσεων από χαλύβδινο 
σωλήνα Φ35mm χάλυβα διαστάσεων 2600mm μήκος x 350mm ύψος. Οι μπάρες μπορεί να τοποθετηθούν 
στο έδαφος, σε τοίχο με κατάλληλες βίδες είτε σε  βάσεις από σκυρόδεμα διαστάσεων 200mm πλάτος x  
400mm ύψος x  600mm βάθος. Οι μπάρες θα είναι βαμμένες με χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας . Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των μπαρών. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο  (Τεμ.) πλήρως τοποθετημένο. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  90,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 28 Α.Τ.:Β20 (4.04) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ-6807 
 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ. 
 

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση 
επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων 
πλακών κατά την αποξήλωση. 

Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης. 

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τετραγωνικό 
μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m³ προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως 
εξής: 

[*] = 0,10 m³ x S x €/m³.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική 
έγκριση της αρμόδιας αρχής. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   12,21€ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 29 Α.Τ.: Β21 (4.05) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ-6808 
 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΡΟΧΥΤΩΝ Η ΜΗ 
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Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων 
κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου 
να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου. 

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο 
αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m³ προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 

[*] = 0,075 m³ x S x €/m³.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική 
έγκριση της αρμόδιας αρχής. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   3,36€ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ       

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 Α.Τ.: Β22 ( 4.09.02) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-4521Β 
 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. 
 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώματος, ήτοι: 

1.  Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους 
έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη   

3.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 
συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   

4.  Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 
συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm. 

5.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση  εφαρμογής διπλής ασφαλτικής 
στρώσης   

       

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων 
για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για 
την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο 
καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών 
συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 

 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος. 
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   18,00€ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΘΡΟ 31 Α.Τ.: Β23 (4.10) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ 6804  
 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΝΗΣΙΔΑΣ Η ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 
 

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή 
υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της 
αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης 
του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 ''Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων'' 

 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του αυτού τύπου 
και μορφής με τα προϋπάρχοντα 

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην προτέρα του 
μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)   

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων κλπ, 
έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης 
αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης 
του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με 
πλήρεις). 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης πεζοδρομίου 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   25,00€ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

ΑΡΘΡΟ 32 Α.Τ.: Β24 (4.11) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ 6804  
 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 

Aποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου 
δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.  

 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15. 

β. Η επιπέδωση και συμπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος και η διαβροχή της πριν από 
την σκυροδέτηση. 

γ. Ο καθαρισμός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέματος εκατέρωθεν του ορύγματος από χαλαρά υλικά 

δ. Η διάστρωση και συμπύνωση του σκυροδέματος  αποκατάστασης του πεζοδρομίου, πάχους ίσου με το 
αποξηλωθέν, και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε να εναρμονίζεται πλήρως  με την 
περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών, αρμών κλπ).   
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανακατασκευής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   10,00€ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΘΡΟ 33 Α.Τ.: Β25 (Ν.Β-66.1.1.1)     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΔΟ-2548 
 
ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΕ-1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X100CM, ΧΥΤΟ Η ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  
 

Πλήρης κατασκευή φρεάτιου σύνδεσης καλωδίων  τύπου ΦΕ-1 διαστάσεων 100x100cm, χυτό ή 
προκατασκευασμένο, ύψους από 1,0 έως 1,50 m σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια της Υπηρεσίας, άνευ 
της αξίας του καλύμματος. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  629,08 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 34   Α.Τ.: Β26 (Β-66.1.4.1)    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ 2548 
ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΕ-4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60X60CM, ΧΥΤΟ Η ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  

   

Πλήρης κατασκευή φρεατίου επίσκεψης καλωδίων ΑΣΙΔ κατά μήκος της Σ.Γ. τύπου ΦΕ-4 διαστάσεων 
60x60cm, χυτό ή προκατασκευασμένο, ύψους από 0,80 έως 1,10 m σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια 
της Υπηρεσίας, άνευ της αξίας του καλύμματος. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ) φρεατίου 

  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  309,80 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :    ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ KAI ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

  

ΑΡΘΡΟ 35 Α.Τ :Β27 (ΟΔΟ B-49)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ- 6752 
ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ   

 

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

χυτοσίδηρο’’ 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,  
· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις με κατάλληλα μέσα (πχ. με χρήση 
υδραυλικού γερανοβραχίονα),  
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· η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθμιση της απαιτουμένης τελικής 

στάθμης του καλύματος ή της εσχάρας με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η πάκτωση του 
πλαισίου έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία.  

 

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

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  1.35 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 36 Α.Τ.: Β28 (Ν.Β-49.1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ-6752  
 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση  πλαστικών  καλυμμάτων φρεατίων, με τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασης, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D100, σύμφωνα με την μελέτη και τα 
Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των πλαστικων ειδών,  

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

 η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθμιση της απαιτουμένης τελικής 

στάθμης του καλύματος ή της εσχάρας με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η πάκτωση του 

πλαισίου έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  59,81 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ  

 

 ΑΡΘΡΟ 37  Α.Τ.: Β29 (Β-51) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ 2121 
 
ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ  0,15X0,30M ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 
m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων 
ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία 
θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής 
τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

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

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

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

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   8.80€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   

  

ΑΡΘΡΟ 38 Α.Τ.: Β30 ( Β-52) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ 2922 
 
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ Κ.Λ.Π. 

 

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, 
πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’ 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και 
αρμολόγησης,  

 η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5 
- 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου 
ανά m3,  

 η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3 
μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  έτοιμης πλακοστρώσεως 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   12,60€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ       
 
 
ΑΡΘΡΟ 39 Α.Τ.: Β31 (ΝΑ7) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ 2912 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΡΕΦΗ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

Η γέφυρα στη Χ.Θ. 15+519 είναι ενός ανοίγματος 16m και  αποτελείται από δύο μεταλλικές δικτυωτές 

δοκούς συνδεδεμένες  μεταξύ τους με αντιανέμια ώστε ο φορέας να αποτελεί χωροδικτύωμα άνω 

διάβασης σιδ/μου. Η γέφυρα εδράζεται σε τέσσερα (4) εφέδρανα στα ακρόβαθρα.Είναι εμφανές ότι ο 

δικτυωτός φορέας έχει καλυφθεί από φερτά υλικά διότι, λόγω του ύψους του,  ο φορέας αυτής βρίσκεται 

εντός της ανώτατης στάθμης ύδατος. Επίσης, τα μεταλλικά στοιχεία έχουν εμφανείς οξειδώσεις, οι ξύλινοι 

στρωτήρες της επιδομής χρήζουν αντικατάστασης, ενώ είναι απαραίτητο να επανακαθοριστούν οι 

αποστάσεις του μεταλλικού φορέα από τα θωράκια των ακροβάθρων.                                                                                                                                                                      

Επειδή στο παρελθόν έγιναν διάφορες επεμβάσεις στα ακρόβαθρα, τα εφέδρανα έχουν 

ενσωματωθεί στα ακρόβαθρα με αποτέλεσμα αυτά να μην λειτουργούν. Επομένως, είναι 

προφανής η ανάγκη τοποθέτησης νέων εφεδράνων που να επιτελούν τις αναγκαίες 

προδιαγραφόμενες λειτουργίες των στηρίξεων: 
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 Ανάληψη των ασκούμενων κατακόρυφων φορτίων από μόνιμα και κινητά φορτία. 

 Ανάληψη των εγκάρσιων δυνάμεων που προέρχονται από την κίνηση των συρμών, τον άνεμο 

και από έναν μεσαίου μεγέθους σεισμό. 

  Παροχή δυνατότητας ανεμπόδιστης κίνησης του άκρου της γέφυρας ώστε οι θερμοκρασιακές 

δράσεις να μην δημιουργούν αυτεντατικές καταστάσεις στον φορέα. 

Η Υπηρεσία εκτιμά τις κατακόρυφες φορτίσεις με ασφάλεια σε 80 t ανά εφέδρανο. 

Στην επιλογή του είδους των εφεδράνων σημαντικό ρόλο παίζει και το σχετικά μικρό διαθέσιμο ύψος 

τοποθέτησης μεταξύ κάτω πέλματος φορέα και άνω στάθμης του ακροβάθρου.  

Επίσης, για το κανονιστικά προβλεπόμενο εύρος διακύμανσης της θερμοκρασίας περιβάλλοντος των ±50ο C, η 

διαδρομή του άκρου την οποία θα πρέπει να επιτρέπει ανεμπόδιστα το εφέδρανο είναι της τάξης των ±38 mm. 

Με βάση τα ως άνω στοιχεία, η προτεινόμενη επιλογή αναφέρεται σε εφέδρανο σημειακού τύπου (Pot 

bearing), με εγκιβωτισμένο ελαστομερές που στην άνω επιφάνειά του φέρει φύλλο αυτολιπαινόμενου PTFE, 

ώστε να μηδενίζεται η αντίσταση τριβής κατά τη θερμοκρασιακή κίνηση του φορέα. 

Το εφέδρανο είναι τύπου Unidirectional, με χαλύβδινο οδηγό τόρμου-εντορμίας, που αναλαμβάνει με 

ασφάλεια το 10% του κατακόρυφου φορτίου υπό τη μορφή οριζόντιας δράσης, τιμή η οποία καλύπτει ασφαλώς 

τις τρέχουσες ανάγκες στο περιορισμένο διάστημα λειτουργίας της γέφυρας ως έχει. 

Το εφέδρανο, για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις, έρχεται με μικρό ύψος, της τάξης των 100mm, γεγονός που 

διευκολύνει την τοποθέτησή του καθώς στο διαθέσιμο κενό, τόσο άνω όσο και κάτω, θα μπορέσουν να 

τοποθετηθούν χαλύβδινες λάμες διανομής και ομοιομορφοποίησης των φορτίων. Οι λάμες αυτές θα 

κολληθούν με πλευρική συγκόλληση α=8mm στα υφιστάμενα χαλύβδινα στοιχεία. 

Πριν τις συγκολλήσεις θα πρέπει να προηγηθεί προσεκτικός καθαρισμός των επιφανειακά διαβρωμένων 

επιφανειών για την όσο το δυνατό καλύτερη επαφή των χαλύβδινων στοιχείων μεταξύ τους. 

Στοιχεία εφεδράνων: 

− Unidirectional pot bearing (guided) 

− MK4 TYPE PG – 1305 

− Vmax ULS 1305KN 

− Vmax SLS 900KN 

− Hmax  80KN 

− Ls ±40mm (x-dir) 

− ROTATION 0,01 rad 

− Preset value 0mm 

Επομένως, θα γίνουν οι αναγκαίες εργασίες στα ακρόβαθρα (καθαιρέσεις, ανυψώσεις, προσωρινές 

υποστηλώσεις (τακαρίες) κλπ. 

Στην τιμη ενός τεμαχιου  περιλαμβανονται: 
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1.Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την αποξήλωση των παλαιών εφεδράνων και αντικατάστασής τους με 

καινούρια. 

2.Η προμήθεια, εγκατάσταση και τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία των τεσσάρων (4) εφεδράνων σύμφωνα με 

τα ανωτέρω δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών και των 

απαιτούμενων τσιμεντοκονιαμάτων για την ακριβή οριζοντιογραφική και υψομετρική τοποθέτησή τους. 

3.Καθαρισμός του μεταλλικού φορέα από τα κλαδιά και τα διάφορα υλικά που έχουν εγκλωβιστεί ανάμεσα 

στα μεταλλικά μέλη του.   

4.Έλεγχος όλων των ήλων, των ελασμάτων, των μελών του μεταλλικού φορέα και αντικατάσταση των χαλαρών 

ήλων. 

5.Αποκατάσταση των αποστάσεων του μεταλλικού φορέα από τα θωράκια των ακροβάθρων. 

6.Απόξεση μεταλλικών επιφανειών και βάψιμο με ειδική αντισκωριακή εποξειδική βαφή. 

7.Καθαρισμός κοίτης και πρανών του ρέματος από βλάστηση και φερτά υλικά. 

8.Τοπική εξασφάλιση/ή αντιστήριξη των πρανών του ρέματος, γύρω από το ακρόβαθρο προς Πύργο, με 

κατασκευή τοίχου, ή τοποθέτηση συρματοκιβωτίων, κλπ. 

9.Αντικατάσταση των χαλαρών ήλων των ελασμάτων με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στη Γέφυρα 

Ενιππέα, στο αντίστοιχο άρθρο τιμολογίου.  
 

Τιμή ανά τεμάχιο για την πλήρη περαίωση των εργασιών 
 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   40.000,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 40 Α.Τ.: Β32 (ΝΑ8) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 2912 
 
ΑΝΥΨΩΣΗ, ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ π. ΕΝΙΠΠΕΑ  

Ανύψωση, έλεγχος και συντήρηση  εφεδράνων. 

Ανύψωση με χρήση κατάλληλων μηχανισμών (γρύλλων) και έλεγχος των ελαστομεταλλικών εφεδράνων 

ειδικού τύπου 4 (τύπου C κατά ΕΝ-1337-3) γεφυρών τύπου 600 x 600 x 412(272)mm. 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Εφέδρανα Γεφυρών» νοούνται οι στηρίξεις μέσω των οποίων μεταφέρονται όλες οι κατακόρυφες και 

οριζόντιες δυνάμεις στα ακρόβαθρα, μεσόβαθρα και υποστυλώματα. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

ΓΕΝΙΚΑ  

α. Τα εφέδρανα Γεφυρών πρέπει κατά κανόνα να κεντρώνουν τις κατακόρυφες αντιδράσεις, δηλαδή να 

«δένουν» έτσι τις δυνάμεις, ώστε η γραμμή δράσης τους για την καταπόνηση της υποδομής να είναι 

ορισμένη. 

Κατά κανόνα δεν επιτυγχάνεται απόλυτη κέντρωση σε μία γραμμή ή μία ευθεία και συνεπώς σε κάθε είδος 

εφεδράνου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές εκκεντρότητες. 

Η κέντρωση εξυπηρετεί και την μόρφωση της άρθρωσης η οποία θα επιτρέψει στροφή του εφεδράνου ώστε 

η ανωδομή να πάρει τις βυθίσεις της χωρίς καταναγκασμούς και να αναπτυχθεί η προβλεπόμενη από τους 

στατικούς υπολογισμούς γωνία στροφής στη στήριξη. Η γραμμική άρθρωση επιτρέπει στροφές μόνον σε μία 
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διεύθυνση, ενώ οι σημειακές σε όλες τις διευθύνσεις, ανάλογα με τις βυθίσεις των κυρίων δοκών και των 

διαδοκίδων στήριξης ή με μία μεταβαλλόμενη βύθιση πλάκας 

β. Για όλα τα εφέδρανα προβλέπεται μέθοδος στερεώσεως τέτοια ώστε οποιοδήποτε εφέδρανο να 

μπορεί να απομακρύνεται και ακολούθως να  επανατοποθετείται.  

γ. Τα στοιχεία του καταστρώματος και της υποδομής είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να παρέχεται ο 

απαιτούμενος χώρος προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση γρύλλων για προσωρινή στήριξη του 

καταστρώματος όσο θα συντηρούνται  τα εφέδρανα. 

 

Προκαταρκτικοί έλεγχοι 

Οι τύποι των ελέγχων που θα γίνονται όταν απαιτείται θα είναι ως ακολούθως: 

 
Ελαστομερή εφέδρανα (ι) Έλεγχοι σύνδεσης 
 (ιι) Έλεγχοι φυσικών ιδιοτήτων και γήρανσης με σχετική έκδοση 

πιστοποιητικού πρώτων υλών 

Ειδικότερα: 

 

- Αρχικά πρέπει να ελέγχονται οι συνδετήρες (εφόσον υπάρχουν) ώστε να διαπιστωθεί ότι τα 

μπουλόνια στήριξης δεν έχουν χαλαρώσει από πιθανή κακή μεταχείριση κατά την μεταφορά και το 

ξεφόρτωμα 

- Απαιτείται έλεγχος της αντιστοιχίας των στοιχείων που αναγράφονται στην ταμπέλα του εφέδρανου 

και των χαρακτηριστικών διαστάσεων (μήκος, πλάτος, πάχος) με τα υπάρχοντα σχέδια της Υπηρεσίας τα οποία 

θα παρασχεθούν από την επίβλεψη του Ο.Σ.Ε. 

- Στη συνέχεια απαιτείται ο έλεγχος της παραλληλίας της πάνω και κάτω πλάκας. Στην περίπτωση 

ολισθαινόντων εφεδράνων, θα πρέπει να ελεγχθεί η εργοστασιακή προρύθμιση με αυτήν που δίδεται στα 

σχέδια της υπηρεσίας. Τα προρυθμισμένα ολισθαίνοντα εφέδρανα φέρουν στην πάνω πλάκα ένα βέλος 

αναφοράς του οποίου η διεύθυνση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή των σχεδίων 

- Σε περίπτωση που ο έλεγχος κρίνει ως μη λειτουργικά τα υπάρχοντα εφέδρανα προβλέπεται η 

αντικατάστασή τους με καινούρια, σύμφωνα με τη μελέτη που θα πρέπει να υποβάλλει ο ανάδοχος και να 

εγκρίνει η υπηρεσία. Η μελέτη θα λάβη υπόψη της τις προδιαγραφές που θα δοθούν από την υπηρεσία. Το 

κόστος σε περίπτωση αντικατάστασης θα καλυφθεί από τα απολογιστικά του προϋπολογισμού. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

Η εργασία περιλαμβάνει: 

1.Ανύψωση με χρήση κατάλληλων μηχανισμών (γρύλλων) και έλεγχο των ελαστομεταλλικών εφεδράνων. 

2.Έλεγχος όλων των ήλων, των ελασμάτων και του μεταλλικού φορέα και αντικατάσταση αυτών, εάν 

παρατηρηθεί ότι έχουν φθορές ή στρεβλώσεις. Εάν οι ήλοι παρουσιάζουν χαλάρωση αυτοί θα 

αντικαθίστανται με την παρακάτω μεθοδολογία: 

− Αποκεφαλισμός του χαλαρού ήλου και με αερόσφυρα απομάκρυνσή του από την οπή. 

− Προσωρινή τοποθέτηση στην οπή κοχλία με περικόχλιο ασφαλείας κατάλληλης διατομής για 

συγκράτηση του ελάσματος με σύσφιξη του περικοχλίου. Οι κοχλίες θα είναι κατηγορίας 8.8. 

− Μετά την αντικατάσταση όλων των χαλαρών ήλων με κοχλίες θα γίνει η αντικατάσταση των 

κοχλιών με νέους ήλους. Συγκεκριμένα ο κάθε κοχλίας θα αφαιρείται, η οπή θα καθαρίζεται 

μέχρι να βρεθεί το καθαρό μέταλλο και θα επιλέγεται ήλος κατάλληλου μήκους και διαμέτρου 

ώστε να αντικαθίστανται οι κοχλίες. 
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− Ο νέος ήλος θα πυρώνεται σε καμίνι υγραερίου σε κατάλληλη θερμοκρασία και στη συνέχεια 

θα πρεσάρεται στην οπή. 

− Η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι να αντικατασταθούν όλοι οι ήλοι.  

Τιμή αντικατάσταση ανά τεμάχιο ήλου: 50 € 

Εκτιμώμενη ποσότητα: 100 ήλοι    

Συνολικό κόστος: 100*50=5.000 € 

  

 Έλεγχος των αποστάσεων του μεταλλικού φορέα από τα θωράκια των ακροβάθρων και 

καθαρισμός της περιοχής. 

 Απόξεση μεταλλικών επιφανειών και βάψιμο με ειδική αντισκωριακή εποξειδική βαφή σε δύο 

στρώσεις. 
 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ  

Η επιμέτρηση θα αφορά όλες τις παραπάνω εργασίες κατά αποκοπή και αλλαγή ήλων μεχρι 100 τεμάχια. 

Η τιμή είναι ενός τεμαχίου για το σύνολο των περιγραφέντων εργασιών. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο για την ανύψωση, έλεγχο και συντήρηση του συνόλου των εφεδράνων, της γέφυρας  

κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης (Τεμ) 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  15.500,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 41 Α.Τ.: Β33 (Δ-1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 2269Α  
 
ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 
 
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση 
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να 
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται 
ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο ( m ) τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   0,90 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ       

 

ΑΡΘΡΟ 42 Α.Τ.: Β34 (Δ-3) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:ΟΔΟ 4110  
 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
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Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

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

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

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  ( m2 ) ασφαλτικής προεπάλειψης. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   1,10 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ      
 
 
ΑΡΘΡΟ 43 Α.Τ.: Β35 (Δ-4) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ 4120 
 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 
 
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό 
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και 
υπαίθρια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2 ) ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   0,42 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ      

 

ΑΡΘΡΟ 44 Α.Τ.: Β36 (Δ-6) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ 4421.Β 
 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ   
 
Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα 
από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
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μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος".  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

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

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

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

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

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

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

Τιμή ανά τόνο ( tn ) διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   93,74 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ     

 

ΑΡΘΡΟ 45 Α.Τ.: Β37 (Δ-7) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ 4421.Β 
 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,05M   
 
 Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 
την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος".  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

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

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

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

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

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή 
συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2 )  ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, αποδεκτής ποιότητας 

και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   7,42 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ     

 

ΑΡΘΡΟ 46 Α.Τ.: Β38 (Δ-8.1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ 4521.Β 
 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ  ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
0,05M  ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 
 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και 
τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά 
αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

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

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

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

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

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της 
χρησιμοποιουμένης ασφάλτου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2 )   
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   8,22 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ     

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Ε-17) 
 
Διαγράμμιση 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)  
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 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 
 
 
ΑΡΘΡΟ 47 Α.Τ.: Β39 (E-17.1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ- 7788 
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗ  
 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.  

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) διαγράμμισης οδοστρώματος 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   3,45 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ   

 

ΟΜΑΔΑ Θ : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 48    Α.Τ.: Θ1  (ΑΤΣΕ 4.3.12)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : NATEO 1520 20%, NATEO 2312 80% 
 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣMΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Σύσφιξη των συνδέσµων και έλεγχος των συνδέσεων σε ένα µέτρο µήκους σιδ/κής γραµµής μετρικού  εύρους, 
για οποιοδήποτε τύπο συνδέσµων, σιδ/χιών και στρωτήρων σε οποιοδήποτε περιθώριο κυκλοφορίας. Για την 
εκτέλεση εργασιών σύσφιξης συνδέσµων σε ένα (1) µέτρο µήκους σιδ/κής γραµµής μετρικού εύρους µε 
οποιοδήποτε τύπο συνδέσµων, σιδ/χιών ή στρωτήρων και σε οποιαδήποτε θέση (ελεύθερη γραµµή, σταθµός, 
σήραγγες, γέφυρες κ.α.) ήτοι αναλυτικότερα: 

Τον έλεγχο της θέσης των αγκυρίων, των βλήτρων των αγκυρίων, των ελαστικών υποθεµάτων και την 
τοποθέτηση  στη σωστή  τους θέση  των τυχόν µετατοπισθέντων υποθεµάτων (µε λασκάρισµα των 
συνδέσµων). 

Τη σύσφιξη των συνδέσµων µε µηχάνηµα το οποίο θα έχει ρυθµιζόµενη σύσφιξη και ενδεικτικό όργανο 
µέτρησης ροπής σύµφωνα µε τις Τεχνικές Οδηγίες και τις εντολές της Επίβλεψης. 
Την λίπανση των βλήτρων µε λίπος (γράσο) που θα τοποθετείται µε µικρή σπάτουλα στην κεφαλή του 
βλήτρου. Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σε τµήµατα της σιδ/κής γραµµής στα οποία δεν θα εκτελεσθούν 
εργασίες Γενικής Επισκευής.  

Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η χρήση δραιζίνας ή άλλου σιδηροδρομικού οχήματος για την 
µεταφορά του προσωπικού και των αναγκαίων υλικών, οι χειριστές της δραιζίνας, καύσιµα, λιπαντικά, έξοδα 
συντήρησης κλπ. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι σταλίες καθώς επίσης και κάθε δαπάνη λόγω 
καθυστερήσεων εξ' αιτίας του κυκλοφοριακού φόρτου στις γραµµές Ο.Σ.Ε. 
 
Τιμή  ανά μέτρο μήκους (ΜΜ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   1,37 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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ΑΡΘΡΟ  49   Α.Τ.: Θ2  (ΑΤΣΕ 4.1.4)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 2312 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔ/ΧΙΩΝ ΜΕ ΑΡΜΟΥΣ ΣΕ 6,5-8 ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ. 
 
Αντικατάσταση σιδηροτροχιών ή τμημάτων αυτών (κουπόνια) σε μονή γραμμή υπό κυκλοφορία, χωρίς 
αντικατάσταση των προσηλώσεων, όταν η εργασία εκτελείται σε ελεύθερο περιθώριο κυκλοφορίας 6,5 έως 
8 ωρών στα πλαίσια ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. Για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης σιδ/χιών ή τμημάτων αυτών (κουπόνια) μέγιστου 
μήκους σιδ/χιάς 54 μ., οποιουδήποτε τύπου σιδ/χιάς για γραμμή μετρικού εύρους, και επί οποιουδήποτε 
τύπου στρωτήρα και συνδέσμου, και σε οποιαδήποτε θέση (ελεύθερη γραμμή, σήραγγες, γέφυρες, κ.α.), σε 
ευθυγραμμία ή καμπύλες, σε γραμμή υπό κυκλοφορία, άνευ της αξίας των υλικών. Ήτοι αναλυτικότερα :  
1) Την απομάκρυνση του έρματος από τους συνδέσμους.  
2) Το λύσιμο και αφαίρεση των συνδέσμων. Η τυχόν αντικατάσταση συνδέσμων πληρώνεται ιδιαιτέρως.  
3) Το λύσιμο και αφαίρεση των αμφιδέσεων.  
4) Οι τυχόν απαιτούμενες βοηθητικές εργασίες, δηλαδή η κοπή τμήματος της σιδ/χιάς με ειδικό μηχάνημα 
κοπής (δισκοπρίονο), η διάτρηση των σιδ/χιών, η λίπανση – πετρελαίωση των συνδέσμων κλπ.  
5) Την εξαγωγή, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τακτοποίηση σε χώρους αποθήκευσης του ΟΣΕ της 
εξαγχθείσης σιδ/χιάς.  
6) Την φόρτωση και μεταφορά από τους χώρους αποθήκευσης του ΟΣΕ, εκφόρτωση, κοπή και τοποθέτηση 
στη θέση της εξαγχθείσης, της νέας σιδ/χιάς. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισμό του 
μήκους και στην κοπή της νέας σιδ/χιάς ώστε να εξασφαλίζονται τα αναγκαία διάκενα για την κατασκευή 
αμφίδεσης ή την συγκόλληση των σιδ/χιών ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.  
7) Την σύσφιξη των συνδέσμων. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται με μηχάνημα με ρυθμιζόμενη σύσφιξη και 
ενδεικτικό όργανο μέτρησης ροπής και περιλαμβάνει την ρύθμιση σύσφιξης των μηχανημάτων, τον έλεγχο 
της θέσης των συνδέσμων, την διόρθωση τυχόν μετατοπισθέντων, και την τελική σύσφιξη των συνδέσμων.  
8) Την εξαγωγή από την παλαιά και την επανατοποθέτηση στη νέα σιδ/χιά των αντιοδευτικών (εφ’ όσον 
απαιτείται).  
9) Την καμπύλωση της σιδηροτροχιάς με ειδική συσκευή, που διαθέτει ο Ανάδοχος.  
10) Τη σύνδεση της σιδ/χιάς με την υπόλοιπη γραμμή, δηλαδή την εκτέλεση όλων των αμφιδέσεων μετά της 
πετρελαίωσης – λίπανσης των βλήτρων και των αμφιδετών.  
Οι απαιτούμενες νέες συγκολλήσεις πληρώνονται ιδιαιτέρως στα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου.  
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη γερανοδραιζίνας του Αναδόχου για την μεταφορά του 
προσωπικού και των αναγκαίων υλικών, οι χειριστές της δραιζίνας, καύσιμα, λιπαντικά, έξοδα συντήρησης 
κλπ. για περιπτώσεις έκτακτης συντήρησης όπου η εργασία εκτελείται ανεξάρτητα από άλλες σιδηροδρομικές 
εργασίες και για τις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση. Επίσης στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι σταλίες, ο απολυμένος χρόνος και κάθε δαπάνη λόγω καθυστερήσεων εξ’ αιτίας του 
κυκλοφοριακού φόρτου στις γραμμές Ο.Σ.Ε.  
Η τιμή είναι γενικής εφαρμογής για αντικατάσταση σιδ/χιών στα πλαίσια των εργασιών ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ανεξαρτήτως του μήκους της αντικατασταθείσης σιδ/χιάς και της θέσης εκτέλεσης των 
εργασιών. 

 

Τιμή ανά μέτρο αντικατασταθείσης σιδηροτροχιάς (ΜΜ). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   10,18 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  50    Α.Τ.: Θ3  (ΑΤΣΕ 4.1.12)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :  ΝΑΤΕΟ 1520 20%, ΝΑΤΕΟ 2312 80% 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΣΕ 6,5-8 ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΟΠΩΝ 
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ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΤΡΙΦΩΝΙΩΝ 

Αντικατάσταση ξύλινων στρωτήρων οποιουδήποτε τύπου, μονής γραμμής οποιουδήποτε εύρους 
(Κ.Ε./Μ.Ε./Σ.Ε.), υπό κυκλοφορία ή σε γέφυρες όταν η εργασία εκτελείται σε ελεύθερο περιθώριο 
κυκλοφορίας 6,5 – 8 ωρών , σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου, τις οδηγίες του ΟΣΕ και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.  

Για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης ενός τεμαχίου ξύλινου στρωτήρα οποιουδήποτε τύπου, δια 
χειρών και μηχανικών μέσων, σε μονή γραμμή οποιουδήποτε εύρους υπό κυκλοφορία και σε οποιαδήποτε 
θέση (ελεύθερη γραμμή, σήραγγες, γέφυρες), όταν η εργασία εκτελείται στα πλαίσια της Γενικής Επισκευής 
της σιδ/κής γραμμής όπου προβλέπεται η εξαγωγή συνδέσμων και σιδ/χιών, άνευ της αξίας των υλικών, ήτοι 
αναλυτικότερα για τις ακόλουθες εργασίες και προμήθειες  : 
1) Την απομάκρυνση του έρματος χειρωνακτικά ή σε περίπτωση μεταλλικών γεφυρών το λύσιμο της σύνδεσης 
του στρωτήρα με τον μεταλλικό φορέα της γέφυρας.  
2) Την εξαγωγή των ελικωτών που συνδέουν τον στρωτήρα με τις πλάκες έδρασης.  
3) Την εξαγωγή του στρωτήρα, φόρτωση προς μεταφορά, εκφόρτωση και τακτοποίησή του σε χώρους 
αποθήκευσης του ΟΣΕ.  
4) Την φόρτωση προς μεταφορά, από χώρους αποθήκευσης του ΟΣΕ, εκφόρτωση και τοποθέτηση, στη θέση 
του εξαγχθέντος, του νέου στρωτήρα.  
5) Την διάτρηση του στρωτήρα στη θέση τοποθέτησης των ελικωτών σύνδεσης με τις πλάκες έδρασης 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό εύρος της σιδ/κής γραμμής.  
6) Την επαναφορά και τακτοποίηση του έρματος και την υπογόμωση του νέου στρωτήρα χειρωνακτικά ή σε 
περίπτωση γεφυρών την τοποθέτηση του βλήτρου σύνδεσης του στρωτήρα με τον μεταλλικό φορέα της 
γέφυρας και σύσφιξή του. 
7) Την προμήθεια, μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των απαιτούμενων 2 τρίοπων πλακών  και των έξι 
τριφωνίων ανά στρωτήρα σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια του ΟΣΕ και τον κανονισμό Μετρικής Γραμμής . 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία μηχ/τα (γερανοί, μηχανήματα αντικατάστασης 
στρωτήρων κινούμενα επί γραμμής κλπ.) , οι φορτοεκφορτώσεις, όλες οι σταλίες των μηχ/των καθώς και κάθε 
δαπάνη λόγω καθυστερήσεων εξ’ αιτίας του κυκλοφοριακού φόρτου στις γραμμές Ο.Σ.Ε. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   55,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  51   Α.Τ.: Θ4  (ΑΤΣΕ 3.7.6)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :  ΝΑΤΕΟ 1530     100% 
 
ΣΚΥΡΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ, ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΚΥΡΩΝ ΑΠΟ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Σκυρόστρωση σιδηροδρομικής γραμμής άνευ της προμήθειας των σκύρων, της εργασίας εκτελούμενης σε 
γραμμή υπό κυκλοφορία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τους Γενικούς Όρους Τιμολογίου και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.  

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται :  

α) Η διαμόρφωση κατάλληλων χώρων που θα βρίσκονται πλησίον της γραμμής για τη συγκέντρωση των 
σκύρων γραμμής που θα χρησιμοποιηθεί για τη σκυρόστρωση της γραμμής (σκυραποθήκες). Τέτοιοι χώροι, 
ιδιοκτησίας Ο.Σ.Ε., κατόπιν συνεννοήσέως με την Υπηρεσία μπορούν να διατεθούν στον Ανάδοχο για όλο το 
διάστημα εκτέλεσης του Έργου με την υποχρέωση του Αναδόχου να τους διαμορφώσει κατάλληλα προς τον 
σκοπό αυτό . Οι σκυραποθήκες του ΟΣΕ βρίσκονται σε Πύργο.Τα σκύρα θα μεταφερθούν σε χώρο πλησίον 
του έργου με έξοδα του αναδόχου.  

β)  Η καταβροχή των σκύρων γραμμής για τον περιορισμό της κόνεως.  
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γ) Η φόρτωση των σκύρων γραμμής, που βρίσκονται στις σκυραποθήκες, σε σκυροφόρα βαγόνια του Συρμού 
Έργων.  

δ) Η σκυρόστρωση της γραμμής από το Συρμό Έργων σε διαδοχικά περάσματα (διελεύσεις) συμπληρώνοντας 
το απαραίτητο σκύρο γραμμής μετά την εργασία των βαρέων μηχανημάτων γραμμής, σύμφωνα με οδηγίες 
και προδιαγραφές του Ο.Σ.Ε.  

ε) Η μεταφορά των σκύρων με σκυροβάγονα από τη θέση λήψης προσωρινής απόθεσης μέχρι τη θέση 
διάστρωσης.  
Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ποιοτικού ελέγχου της εργασίας, της λειτουργίας των 
μηχανημάτων (συρμού σκυρόστρωσης, ελκτικής μονάδας κλπ.) ήτοι όλες οι δαπάνες εργατικών (χειριστές, 
βοηθητικό προσωπικό), συμπεριλαμβανομένης της υπερωριακής απασχόλησης, ανταλλακτικών για κάθε 
φύσέως επισκευές και συντήρηση, καυσίμων, λιπαντικών, ασφάλισης ως επίσης και της σταλίας των 
μηχανημάτων, ως και κάθε άλλη εργασία μη ρητώς αναφερόμενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνο εκτέλεση της εργασίας.  

Η τιμή είναι γενικής εφαρμογής για σκυροστρώσεις οιουδήποτε τύπου γραμμών (κανονική, μετρική, 
συνδυασμένου εύρους) και οιασδήποτε διατομής ανεξάρτητα από το πλήθος των γραμμών, ανεξαρτήτου της 
χωρητικότητας των σκυροβαγόνων ή των χρησιμοποιούμενων μέσων της επιλογής του Αναδόχου, ενώ με την 
τιμή αυτή πληρώνεται και η συμπλήρωση έρματος σιδηροδρομικής γραμμής. Η ίδια τιμή εφαρμόζεται και για 
τη σκυρόστρωση εντός σταθμών ή βοηθητικών γραμμών ή σε γραμμή που δεν τίθεται σε κυκλοφορία.  

Τιμή για ένα κυβικό μετρο (m3) σκυροστρωμένης γραμμής (είτε επί επιχώματος είτε επί προσκυροστρωμένης 
γραμμής) μετρούμενο δια ληψέως διατομών (αρχική και τελική κατάσταση συμπυκνωμένου επιχώματος). 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   16,86 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 
ΑΡΘΡΟ  52    Α.Τ.: Θ5  (ΑΤΣΕ 4.2.23)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 1310     100% 
 
ΓΩΝΙΑΣΜΑ ΑΡΜΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΥΡΟΥΣ 

Για την εκτέλεση εργασιών γωνιάσματος των αρμών γραμμής οποιουδήποτε εύρους, αποτελούμενης από 
οποιουδήποτε τύπου σιδηροτροχιές, για οποιοδήποτε τύπο στρωτήρων και υλικού προσήλωσης, σε ανοικτή 
γραμμή ή ισόπεδες διαβάσεις ή σε γέφυρες ή σε σήραγγες, όταν η εργασία εκτελείται σε σποραδικά τμήματα 
της γραμμής και στα διατιθέμενα κενά κυκλοφορίας, ήτοι αναλυτικότερα:  

1) Μέτρηση της θερμοκρασίας της σιδ/χιάς με ειδικό θερμόμετρο, και καθορισμό του διακένου που 
απαιτείται για τον αρμό.  

2) Την απομάκρυνση του έρματος από τους συνδέσμους και την χαλάρωση (ξέσφιγμα) των συνδέσμων κατά 
μήκος της σιδ/χιάς σε όποιο μήκος απαιτηθεί.  

3) Την αποσυναρμολόγηση και εξαγωγή των αμφιδέσεων.  

4) Την μετατόπιση κατά μήκος των σιδ/χιών ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό διάκενο στον αρμό.  

5) Τον έλεγχο της θέσης των συνδέσμων, διόρθωση τυχόν μετατοπισθέντων και την τελική σύσφιξη των 
συνδέσμων.  

6) Το λιμάρισμα των άκρων των σιδ/χιών και την αποκοπή τυχόν προεξοχών.  

7) Τον καθαρισμό και λάδωμα των αμφιδετών και των βλήτρων, τον έλεγχο αυτών και την αντικατάσταση 
τυχόν φθαρμένων.  

8) Την λίπανση (γρασάρισμα) της περιοχής του αρμού και των υλικών αμφίδεσης.  

9) Την συναρμολόγηση της αμφίδεσης και την τελική σύσφιξή της.  

Η τιμή του άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και εφαρμόζεται σε περιπτώσεις γενικής ή έκτακτης συντήρησης 
και στην τιμή του περιλαμβάνεται η χρήση δραιζίνας για την μεταφορά του προσωπικού και των αναγκαίων 
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υλικών, οι χειριστές της δραιζίνας, καύσιμα, λιπαντικά, έξοδα συντήρησης κλπ., όλες οι σταλίες, ο απολυμένος 
χρόνος και κάθε δαπάνη λόγω καθυστερήσεων εξ’ αιτίας του κυκλοφοριακού φόρτου στις γραμμές Ο.Σ.Ε.  

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους μονής γραμμής (ΜΜ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  3,61 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  53    Α.Τ.: Θ6  (ΝΑ16)           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 2312     100% 
 
ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ  

Εργασίες ελέγχου και συντήρησης µιας αλλαγής τροχιάς. Για εκτέλεση εργασιών ελέγχου και συντήρησης µίας 
(1) Αλλαγής Τροχιάς οποιουδήποτε τύπου και σε οποιαδήποτε θέση, σε γραµµή μετρικού εύρους υπό 
κυκλοφορία για οποιοδήποτε περιθώριο κυκλοφορίας, ήτοι αναλυτικότερα: 
 
1) Τον έλεγχο της κατάστασης όλων των στοιχείων της αλλαγής και την μέτρηση των γεωμετρικών στοιχείων 

της αλλαγής 
2) Τον καθαρισµό του έρµατος από τους συνδέσµους και την χαλάρωση των συνδέσµων. 
3) Την πετρελαίωση των μπουλονιών 
4) Την αντικατάσταση φθαρμένων μικρού υλικού και εξαρτημάτων της αλλαγής στοιχείων (περιλ. καρδιές).  
5) Την αντικατάσταση φθαρμένων στρωτήρων, σιδηροτροχιών, βελονών/αντιβελονών, αντιτροχιών και 

λοιπών στοιχείων). Η εργασία θα πληρώνεται με τα αντίστοιχα άρθρα. Βελόνες, αντιβελόνες και 
αντιτροχιάς θεωρούνται σιδηροτροχιές. Οι στρωτήρες ανεξαρτήτως μήκους, θα πληρώνονται με το 
άρθρο « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΣΕ 6,5-8 ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΤΡΙΟΠΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΤΡΙΦΩΝΙΩΝ». 

6) Την αντικατάσταση φθαρμένων συγκολλήσεων (η εργασία πληρώνεται ξεχωριστά) 
7) Το γώνιασμα των αρμών και την ρύθμισή τους, την λίπανση και σύσφιγξη των αμφιδέσεων εφόσον η 

αλλαγή δεν είναι συγκολλημένη 
8) Την γενική σύσφιγξη των συνδέσμων, τάκων κ.λ.π. 
9) Την τακτοποίηση της γεωμετρίας της αλλαγής του κυρίου και του δευτερέυοντος κλάδου (εύρος, 

αποστάσεις ασφαλείας κλπ)  
10) Την οριστική οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση της αλλαγής  

 
11) Την αναγόμωση της αλλαγής όπου απαιτείται  

 
12) κάθε άλλη εργασία, απαραίτητη για την καλή λειτουργία της αλλαγής.  
 
Η τιµή του άρθρου έχει γενική εφαρµογή για περιπτώσεις τακτικής και έκτακτης συντήρησης όπου η όλη 
εργασία εκτελείται συνήθως µαζί µε άλλες σιδηροδροµικές εργασίες συντήρησης γραµµής. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   1.150,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  54     Α.Τ.: Θ7  (ΝΑ17)   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :  ΟΙΚ- 7912     100% 
 
ΤΟΠΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ.  

Για τον τοπικό καθαρισμό έρματος χειρονακτικά σε ελεύθερα περιθώρια κυκλοφορίας σε διάφορες θέσεις 
της σιδηροδρομικής γραμμής οι οποίες έχουν ασταθή δομή ήτοι την εξαγωγή του υπάρχοντος σκύρου σε 
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βάθος 0,40μ. τουλάχιστον κάτω από το πέλμα της σιδηροτροχιάς σε όλο το πλάτος της γραμμής και σε μήκος 
όσο απαιτείται, την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση γεωϋφάσματος (βάρους 1kg/m2) 
πλάτους 4m και αντιστοίχου μήκους, την αναπλήρωση του κενού με καθαρά σκύρα γραμμής που θα έχει 
μεταφέρει προηγουμένως ο ανάδοχος στην εκάστοτε θέση εργασίας, και την υπογόμωση χειρονακτικά (με 
πικούνι ή με φορτητά μηχανήματα υπογόμωσης) την απομάκρυνση από την περιοχή της γραμμής των 
υλικών που θα προκύψουν από την εξυγίανση, καθώς και κάθε άλλη εργασία και υλικά που απαιτούνται για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τα µικρά µηχανήµατα γραµµής (κραπωνιέρες, φορητά 
µηχανήµατα υπογόµωσης κλπ.), όλα τα µικροϋλικά και αναλώσιµα, η χρήση δραιζίνας ή άλλου 
σιδηροδρομικού οχήματος για την µεταφορά του προσωπικού, των αναγκαίων υλικών και την εξασφάλιση 
των εργασιών στα υπάρχοντα περιθώρια, οι χειριστές της δραιζίνας, καύσιµα, λιπαντικά, έξοδα συντήρησης 
κλπ και όλες οι σταλίες.  

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια αλλά περιλαμβάνεται η μεταφορά των σκύρων από τις 
θέσεις προσωρινής απόθεσης στις εκάστοτε θέσεις εργασίας. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (ΜΜ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   331,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  55      Α.Τ.: Θ8  (ΝΑ18)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :  ΑΤΕΟ 2312     100% 
 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Ημερομίσθιο ειδικευμένου εργάτη για τις πάσης φύσεως απολογιστικές εργασίες συμπεριλαμβανομένων και 

των ειδικών σιδηροδρομικών εργασιών ή χειριστή ελαφρών μηχανημάτων γραμμής (τρυπανέζα, κραπωνιέρα, 

τυρφωνέζα κλπ.) για οκτάωρη εργασία επί τόπου του έργου (πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία). Στο 

ημερομίσθιο περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των κατά το νόμο 

προβλεπόμενων εισφορών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις που 

προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και βαρύνουν τον εργοδότη, η απαιτούμενη δαπάνη για την 

μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας, η απαιτούμενη δαπάνη για την προμήθεια όλων των 

προβλεπόμενων μέσων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού κατά την ώρα εργασίας, καθώς και 

κάθε άλλη δαπάνη μη ρητώς κατονομαζόμενη αλλά προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις. 

 
Τιμή ανά ημερομίσθιο (ΗΜ) 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  131,96 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  56      Α.Τ.: Θ9  (ΝΑ19)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :  ΑΤΕΟ 2312     100% 
 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Ημερομίσθιο ειδικευμένου τεχνίτη για τις πάσης φύσεως απολογιστικές εργασίες συμπεριλαμβανομένων και 

των ειδικών σιδηροδρομικών εργασιών ή χειριστή ελαφρών μηχανημάτων γραμμής (τρυπανέζα, κραπωνιέρα, 

τυρφωνέζα κλπ.) για οκτάωρη εργασία επί τόπου του έργου (πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία). Στο 

ημερομίσθιο περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των κατά το νόμο 
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προβλεπόμενων εισφορών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις που 

προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και βαρύνουν τον εργοδότη, η απαιτούμενη δαπάνη για την 

μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας, η απαιτούμενη δαπάνη για την προμήθεια όλων των 

προβλεπόμενων μέσων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού κατά την ώρα εργασίας, καθώς και 

κάθε άλλη δαπάνη μη ρητώς κατονομαζόμενη αλλά προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις. 

 
Τιμή ανά ημερομίσθιο (ΗΜ). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  155,65 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΕΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  57     Α.Τ.: Θ10 (ΑΤΣΕ 3.4.1)              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :    ΝΑΤΕΟ 2312 55%  
      ΑΤΟΕ 3873 45% 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΙΔ/ΧΙΩΝ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΕ 8 ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 

Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών οποιουδήποτε τύπου βάρους > 30 Kgr/m και έως 40 Kgr/m, 
για οιαδήποτε σκληρότητα σιδ/χιάς, επί γραμμής με χοάνες μίας χρήσέως όταν η εργασία εκτελείται σε 
περιθώριο κυκλοφορίας 8 ωρών και άνω. Για την συγκόλληση ενός τεμαχίου σιδηροτροχιών οποιουδήποτε 
τύπου βάρους > 30 Kgr/m και έως 40 Kgr/m, όταν η εργασία εκτελείται επί γραμμής σε οποιοδήποτε μήκος 
σιδ/χιάς, με αλουμινοθερμική μέθοδο Τεχνολογίας Rail Tech ή ElektroThermit ή παρόμοιας εγκεκριμένης από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις Τεχνικές οδηγίες εκτέλεσης αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων του 
ΟΣΕ και των προδιαγραφών των κατασκευαστριών εταιριών, ήτοι για την εκτέλεση των παρακάτω 
αναφερομένων εργασιών:  

1) Προμήθεια μερίδων συγκόλλησης εγκεκριμένου τύπου υψηλών ταχυτήτων και πλήρους συγκροτήματος 
συγκόλλησης με τα παρελκόμενά τους.  

2) Λύσιμο επαρκούς αριθμού στρωτήρων εκατέρωθεν της συγκόλλησης.  

3) Κοπή της σιδηροτροχιάς με δισκοπρίονο για την δημιουργία του απαιτούμενου διακένου και πλήρης 
υψομετρική και οριζοντιογραφική ταύτιση των προς συγκόλληση σιδ/χιών με την χρήση των συσκευών 
ευθυγράμμισης.  

4) Δημιουργία λάκκου για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων.  

5) Εκτέλεση της συγκόλλησης βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστριών εταιριών των μερίδων 
συγκολλήσεων και των οδηγιών του ΟΣΕ, που θα ισχύουν κατά περίπτωση.  

6) Κοπή του πλεονάζοντος υλικού με υδραυλική πρέσα.  

7) Λείανση των συγκολλήσεων σε κατάλληλο χρόνο μετά το πέρας της συγκόλλησης. Επίσης μαρκάρισμα της 
συγκόλλησης με τον κωδικό του εκτελέσαντος αυτή τεχνίτη, την ημερομηνία συγκόλλησης και τον αύξοντα 
αριθμό της.  

8) Δέσιμο της γραμμής στη προτεραία θέση της  

9) Μεταφορά των υλικών και μηχανημάτων επί τόπου των εργασιών .  

10) Την τελική λείανση της συγκόλλησης μετά την τελική τακτοποίηση της γραμμής.  

11) Την συγκέντρωση και απόρριψη σε ειδικούς χώρους των υλικών που απορρίπτονται κατά την ολοκλήρωση 
της συγκόλλησης.  

12) Την παράδοση μητρώου συγκολλήσεων στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και οι εκτυπώσεις από 
καταγραφική συσκευή του Αναδόχου, προκειμένου να παραληφθούν οι συγκολλήσεις.  

13) Όλος ο απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, τα καβαλέτα ευθυγράμμισης, η πρέσα κοπής, το 
μηχάνημα λείανσης, το μηχάνημα προθέρμανσης κ.λ.π. τα αναλώσιμα υλικά για την εκτέλεση των 
συγκολλήσεων και της λείανσης των ως και τα βαγονέτα αποθήκευσης των θα διατεθούν από τον ανάδοχο.  

Στην τιμή επίσης περιλαμβάνοναι κάθε είδους επιβαρύνσεις λόγω κυκλοφοριακού φόρτου στις γραμμές, οι 
απολυμένοι χρόνοι μηχανημάτων, το κόστος της καταγραφικής συσκευής του Αναδόχου καθώς και κάθε άλλη 
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δαπάνη η οποία είναι απαραίτητη για την έντεχνη και ολοκληρωμένη εκτέλεση της εργασίας που 
υπαγορεύεται, αποκλειστικά και μόνο, από τις ισχύουσες προδιαγραφές και τον κανονισμό γραμμής του ΟΣΕ. 
Επειδή οι εργασίες συγκόλλησης μπορεί να γίνονται ταυτόχρονα με την κυκλοφορία Συρμών Έργων επί της 
γραμμής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία προστατευτικά μέτρα για 
την αποφυγή ατυχήματος, το κόστος των οποίων συμπεριλαμβάνεται στη τιμή του παρόντος άρθρου. Αυτή η 
τιμή εφαρμόζεται επίσης και για συγκόλληση σε πλήρη αποκοπή κυκλοφορίας ή εντός σταθμών. 

  
Τιμή για ένα τεμάχιο έτοιμης συγκόλλησης (Τεμ.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  125,57 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  58   Α.Τ.: Θ11  (ΝΑ20)   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :  ΟΔΟ 504.3  100% 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΟΚΤΑΩΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 235 ΗΡ.  

Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός φορτωτή, ισχύος 235 ΗΡ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες του φορτωτή (καύσιμα, λιπαντικά, αποζημίωση χειριστού και βοηθού κλπ.) για οκτάωρη εργασία, 
καθώς και οι δαπάνες (εργατικά, ανταλλακτικά, κάθε φύσεως επισκευές και για τις ημεραργίες).  

 
Τιμή ανά ημερήσια δαπάνη (ΗΔ). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  683,41 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  59      Α.Τ.: Θ12  (ΝΑ21)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :  OΔΟ 506.3 100%     
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΟΚΤΑΩΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Η ΣΦΥΡΑΣ 
ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 160 ΕΩΣ 220 HP.  

Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός υδραυλικού εκσκαφέα , περιστρεφόμενου, ισχύος από 160 έως 
220 ΗΡ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εκσκαφέα (καύσιμα, λιπαντικά, αποζημίωση 
χειριστού και βοηθού κλπ.) για οκτάωρη εργασία, καθώς και οι δαπάνες (εργατικά, ανταλλακτικά, κάθε 
φύσεως επισκευές και για τις ημεραργίες).  
 
Τιμή ανά ημερήσια δαπάνη (ΗΔ). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  576,75 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  60      Α.Τ.: Θ13 (ΝΑ22)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :  OΔΟ 509.1       100%  
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΟΚΤΑΩΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  

Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου ωφέλιμου φορτίου 12 
- 15 t. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες λειτουργίας του αυτοκινήτου (καύσιμα, λιπαντικά, 
αποζημίωση οδηγού και βοηθού κλπ.) για οκτάωρη εργασία, καθώς και όλες οι δαπάνες (εργατικά, 
ανταλλακτικά, κάθε φύσεως επισκευές και για τις ημεραργίες). 
 
Τιμή ανά ημερήσια δαπάνη (ΗΔ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  545,18 € 
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  61     Α.Τ.: Θ14 (Ν.ΑΤΣΕ 108) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: NATEO 1520 25,00%, NATEO 2312 75,00%  
    
Γ/Ε ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΑΡΜΟΥΣ ΕΠΙ Μ.ΣΤΡΩΤ. ΣΕ 6-8  ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ  

Εργασίες Γενικής Επισκευής σιδ/κής γραµµής µε αρµούς, επί µεταλλικών στρωτήρων σε γραμμή υπό 
κυκλοφορία για ελεύθερο περιθώριο κυκλοφορίας 6-8 ώρες, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Για την εκτέλεση εργασιών Γενικής Επισκευής (Γ.Ε.) σε ένα (1) µέτρο µήκους σιδ/κής γραµµής, µε σιδ/χιές 
οιοδήποτε τύπου, σε γραμμή υπό κυκλοφορία  και  σε οποιαδήποτε  θέση  (ελεύθερη  γραµµή,   ισόπεδες 
διαβάσεις  κλπ.)  ήτοι αναλυτικότερα για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: 
1. Την πλήρη εξέταση των γεωµετρικών στοιχείων και υλικών της γραµµής και σήµανση ήτοι εξέταση της 

σιδ/κής γραµµής σε συνεργασία µε την επίβλεψη του έργου, καταγραφή και σήµανση επί τόπου όλων 
των σφαλµάτων εύρους που θα ανεβρεθούν   καθώς και τυχόν φθαρµένων υλικών και των αναγκαίων 
εργασιών και  υλικών που απαιτούνται για την διόρθωση των σφαλµάτων και αντικατάσταση των 
φθαρµένων υλικών. 

2. Τον καθαρισµό του έρµατος από τους συνδέσµους χειρωνακτικά. 
3. Το   λύσιµο   και   έλεγχο   όλων   των   συνδέσµων   και   επανατοποθέτησή   τους   µε   ολική αντικατάσταση 

ροδελών και ελαστικών υποθεµάτων και µερικής αντικατάσταση αγκυρίων και βλήτρων αγκυρίων, ήτοι 
αναλυτικότερα: α) αποκοχλίωση των βλήτρων και αφαίρεση ροδελών, αγκυρίων και ελαστικών 
υποθεµάτων, β) έλεγχος αγκυρίων και βλήτρων αγκυρίων και αφαίρεση των αχρήστων (και  όσον 
απαιτούνται για διόρθωση  σφαλµάτων),  γ) συλλογή  όλων των εξαγχθέντων υλικών κατά κατηγορία, 
φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και ταξινόµησή τους σε χώρους αποθήκευσης του ΟΣΕ, δ) Φόρτωση, 
µεταφορά επί τόπου από χώρους αποθήκευσης ΟΣΕ, εκφόρτωση και διασπορά στις θέσεις τοποθέτησή 
τους των νέων αγκυρίων και βλήτρων αγκυρίων, ροδελών και ελαστικών υποθεµάτων για αντικατάσταση 
των εξαγχθέντων. 

4. Την πετρελαίωση των βλήτρων (µε µίγµα ελαίου -πετρελαίου 50% - 50%) 
5. Την τοποθέτηση των συνδέσµων µε ταυτόχρονη ρύθµιση του εύρους της σιδ/κής γραµµής όπου απαιτείται 

ήτοι αναλυτικότερα: καθαρισµός (ξύσιµο µε συρµατόβουρτσα και σπάτουλα) της θέσης  έδρασης της 
σιδ/χιάς στον στρωτήρα,  τοποθέτηση  του  ελαστικού  παρεµ βλήµατος, τοποθέτηση των βλήτρων, των 
ροδελών και του περικοχλίου. Η ρύθµιση του εύρους θα γίνεται όπου είναι δυνατόν αλλαγή της διάταξης 
των αγκυρίων, µε αντικατάσταση των αγκυρίων ή σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται µε τους 
παραπάνω τρόπους, µε αντικατάσταση του µεταλλικού στρωτήρα. 

6. Την αντικατάσταση σιδηροτροχιών και στρωτήρων με μεγάλη φθορά.  Η αντικατάσταση των 
σιδηροτροχιών και των στρωτήρων περιλαμβάνεται στην τιμή,  εφ’ όσον σε μήκος 500 m γραμμής οι προς 
αντικατάσταση σιδηροτροχιές είναι μέχρι  δύο (2) και  οι στρωτήρες μέχρι δέκα (10).  Επιπλέον 
αντικαταστάσεις στρωτήρων και σιδηροτροχιών καθώς και τυχόν απαιτούμενες συγκολλήσεις 
πληρώνονται ιδιαιτέρως.  

7. Την διόρθωση της καθετότητας των στρωτήρων και της µεταξύ των απόστασης (διάκεναστρωτήρων), ήτοι 
αναλυτικότερα: την αποµάκρυνση του έρµατος από τις κεφαλές και τις παρειές των στρωτήρων, την 
µετατόπιση των στρωτήρων ή µε ώθηση µε λοστό ή µε χτύπηµα µε βαρεία, την υπογόµωση των 
µετατοπισθέντων στρωτήρων χειρωνακτικά και την τακτοποίηση  του έρµατος. (Η καθετότητα των 
στρωτήρων ως προς της σιδ/χιές θα ελέγχεται µε την χρήση µεταλλικής γωνιάς και τα διάκενα των 
στρωτήρων θα καθορίζονται από την επίβλεψη σύµφωνα µε τις οδηγίες στρώσης της γραµµής). 

8. Την σύσφιξη των συνδέσµων. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται µε µηχάνηµα µε ρυθµιζόµενη σύσφιξη και 
ενδεικτικό όργανο µέτρησης ροπής και περιλαµβάνει: την ρύθµιση σύσφιξης των µηχανηµάτων, τον 
έλεγχο της θέσης των συνδέσµων και την διόρθωση τυχόν µετατοπισθέντων, και την τελική σύσφιξη των 
συνδέσµων. Την λίπανση των βλήτρων µε τοποθέτηση λίπους (γράσο) επί της κεφαλής του βλήτρου. 

9. Την ρύθµιση του διακένου των αρµών σύµφωνα µε τον Ν.Κ.Ε.Γ. και τις οδηγίες του ΟΣΕ, ήτοι αναλυτικότερα 
α) την µέτρηση της θερµοκρασίας των σιδ/χιών δια ειδικού θερµοµέτρου, β) την αποσυναρµολόγηση 
(λύσιµο) των αµφιδέσεων, γ) την µετατόπιση κατά µήκος των σιδ/χιών (όπου απαιτούνται), δ) την 
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λίπανση των αµφιδετών και βλήτρων αµφιδετών µε ειδικό λίπος (γράσο), ε) την εκ νέου συναρµολόγηση 
(δέσιµο) των αµφιδέσεων και σύσφιξη των βλήτρων. (Η εν γένει απαιτούµενη τοποθέτηση τµηµάτων 
σιδ/χιών πληρώνεται ιδιαιτέρως). 

10. Το τρόχισµα των άκρων των σιδ/χιών στην περιοχή των αρµών για την αφαίρεση τυχόν εκχειλώσεων.  Σε 
περίπτωση µεγάλης βλάβης , κατά την κρίση της Επίβλεψης, θα γίνεται αφαίρεση του αρµού και η 
εργασία θα χρεώνεται στα αντίστοιχα άρθρα. 
 
Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τα µικρά µηχανήµατα γραµµής (κραπωνιέρες, φορητά 
µηχανήµατα υπογόµωσης κλπ.), όλα τα µικροϋλικά και αναλώσιµα, η χρήση δραιζίνας ή άλλου 
σιδηροδρομικού οχήματος για την µεταφορά του προσωπικού, των αναγκαίων υλικών και την 
εξασφάλιση των εργασιών στα υπάρχοντα περιθώρια, οι χειριστές της δραιζίνας, καύσιµα, λιπαντικά, 
έξοδα συντήρησης κλπ, όλες οι σταλίες και κάθε άλλη δαπάνη λόγω καθυστερήσεων εξ' αιτίας του 
κυκλοφοριακού φόρτου στις γραµµές Ο.Σ.Ε.  

 
Σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω εργασίες, όσες δεν επηρεάζουν την κυκλοφορία θα εκτελεσθούν εκτός 
περιθωρίων. 
 
Σε περίπτωση που δοθούν στον Ανάδοχο εντός συνολικά οκταώρου διαστήματος  περισσότερα του ενός 
περιθώρια κυκλοφορίας στην ίδια περιοχή, ο ανάδοχος θα αμειφθεί με το άρθρο τιμολογίου που θα αφορά 
το συνολικά διατεθέν ελεύθερο περιθώριο (ήτοι το άθροισμα των επί μέρους περιθωρίων).  
 
Τιμή   για   πλήρη   και   περαιωμένη   εργασία   σε   ένα   μέτρου   μήκους (ΜΜ)   μονής 
γραμμής (και οι  δύο σιδηροτροχιές) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  13,68 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  62     Α.Τ.: Θ15 (Ν.ΑΤΣΕ 118) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: NATEO 1520 10,00%, NATEO 2312 90,00%,   
     
Γ/Ε ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΑΡΜΟΥΣ ΕΠΙ ΞΥΛ. ΣΤΡΩΤ. ΣΕ 6-8 ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
 
Εργασίες Γενικής Επισκευής σιδ/κής γραµµής µε αρµούς, επί ξύλινων στρωτήρων, σε γραμμή υπό 
κυκλοφορία, µε ελεύθερο περιθώριο κυκλοφορίας 6 έως 8 ωρών, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της 
Υπηρεσίας. Για την εκτέλεση εργασιών Γενικής Επισκευής σε ένα (1) µέτρο µήκους σιδ/κής γραµµής 
αποτελούµενης από σιδ/χιές οιουδήποτε τύπου µε αρµούς, σε γραμμή υπό κυκλοφορία και σε οποιαδήποτε 
θέση (ελεύθερη γραµµή, σήραγγες, γέφυρες, ισόπεδες διαβάσεις κ.α.) ήτοι αναλυτικότερα για την εκτέλεση 
των παρακάτω εργασιών: 

1. Την πλήρη εξέταση των γεωµετρικών στοιχείων και υλικών της γραµµής και την σήµανση των φθορών 
- σφαλµάτων, ήτοι εξέταση της σιδ/κής γραµµής σε συνεργασία µε την επίβλεψη του έργου, 
καταγραφή και σήµανση επί τόπου όλων των σφαλµάτων εύρους που θα ανεβρεθούν καθώς και των 
τυχόν φθαρµένων υλικών. Επισήµανση και καταγραφή όλων   των αναγκαίων εργασιών και υλικών 
που απαιτούνται για την διόρθωση των σφαλµάτων και αντικατάσταση των φθαρµένων υλικών. 

2. Τον καθαρισµό του έρµατος από τους συνδέσµους χειρωνακτικά. 
3. Το λύσιµο και έλεγχο όλων των συνδέσµων και την επανατοποθέτησή τους, µε ολική αντικατάσταση 

ροδελών και ελαστικών υποθεµάτων και µερική αντικατάσταση αγκυρίων και βλήτρων αγκυρίων 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης, ήτοι αναλυτικότερα οι ακόλουθες εργασίες: α) αποκοχλίωση 
των βλήτρων και αφαίρεση των ροδελών, αγκυρίων και ελαστικών υποθεµάτων, β) έλεγχος των   
αγκυρίων και των βλήτρων τους και αφαίρεση των αχρήστων υλικών (και όσων απαιτούνται για 
διόρθωση σφαλµάτων), γ) συλλογή όλων των εξαγχθέντων υλικών κατά κατηγορία, φόρτωση,  
µεταφορά,  εκφόρτωση και ταξινόµησή τους σε χώρους αποθήκευσης του ΟΣΕ, δ) Φόρτωση, 
µεταφορά επί τόπου του έργου από χώρους αποθήκευσης ΟΣΕ, εκφόρτωση και διασπορά στις θέσεις 
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τοποθέτησή τους όλων των απαιτούµενων υλικών προς αντικατάσταση των εξαγχθέντων δηλ. των 
νέων αγκυρίων και βλήτρων αγκυρίων, ροδελών και ελαστικών υποθεµάτων κλπ. 

4. Την πετρελαίωση των βλήτρων (µε µίγµα ελαίου / πετρελαίου 50% - 50%) 
5. Την τοποθέτηση των συνδέσµων µε ταυτόχρονη ρύθµιση του εύρους της σιδ/κής γραµµής όπου 

απαιτείται ήτοι αναλυτικότερα: καθαρισµός (ξύσιµο µε συρµατόβουρτσα και σπάτουλα) της θέσης  
έδρασης της σιδ/χιάς στον στρωτήρα,  τοποθέτηση  του  ελαστικού  παρεµ βλήµατος, τοποθέτηση 
των βλήτρων, των ροδελών και του περικοχλίου. Η ρύθµιση του εύρους θα γίνεται όπου είναι δυνατόν 
µε αλλαγή της διάταξης των αγκυρίων, µε αντικατάσταση των αγκυρίων ή σε περίπτωση που δεν 
επιτυγχάνεται µε τους παραπάνω τρόπους, µε αντικατάσταση του ξύλινου στρωτήρα. 

6. Την αντικατάσταση σιδηροτροχιών και στρωτήρων με μεγάλη φθορά.  Η αντικατάσταση των 
σιδηροτροχιών και των στρωτήρων περιλαμβάνεται στην τιμή,  εφ’ όσον σε μήκος 500 m γραμμής οι 
προς αντικατάσταση σιδηροτροχιές είναι μέχρι  δύο (2) και  οι στρωτήρες μέχρι δέκα (10).  Επιπλέον 
αντικαταστάσεις στρωτήρων και σιδηροτροχιών καθώς και τυχόν απαιτούμενες συγκολλήσεις 
πληρώνονται ιδιαιτέρως.  

7. Την διόρθωση της καθετότητας των στρωτήρων και της µεταξύ των απόστασης (διάκενα στρωτήρων), 
ήτοι αναλυτικότερα: την αποµάκρυνση του έρµατος από τις κεφαλές και τις παρειές των στρωτήρων, 
την µετατόπιση των στρωτήρων ή µε ώθηση µε λοστό ή µε χτύπηµα µε βαριά, την υπογόµωση των 
µετατοπισθέντων στρωτήρων χειρωνακτικά και  την τακτοποίηση  του έρµατος. Η καθετότητα των 
στρωτήρων ως προς της σιδ/χιές θα ελέγχεται µε την χρήση µεταλλικής γωνιάς και τα διάκενα των 
στρωτήρων θα καθορίζονται από την επίβλεψη σύµφωνα µε τις οδηγίες στρώσης της γραµµής. 

8. Την σύσφιξη των συνδέσµων. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται µε µηχάνηµα µε ρυθµιζόµενη 
σύσφιξη και ενδεικτικό όργανο µέτρησης ροπής και περιλαµβάνει: την ρύθµιση σύσφιξης των 
µηχανηµάτων, τον έλεγχο της θέσης των συνδέσµων και την διόρθωση τυχόν µετατοπισθέντων, και 
την τελική σύσφιξη των συνδέσµων. 

9. Την λίπανση των βλήτρων µε τοποθέτηση λίπους (γράσο) επί της κεφαλής του βλήτρου. 
10. Την αντικατάσταση των αχρήστων ή φθαρµένων ελικωτών (στήριξης των πλακών έδρασης στον 

στρωτήρα) µε άλλα ιδίας ή µεγαλύτερης διαµέτρου (ανάλογα µε την κατασκευή της οπής του 
στρωτήρα) ήτοι αναλυτικότερα οι ακόλουθες εργασίες: εξαγωγή των αχρήστων ελικωτών και 
ροδελών, συλλογή, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και διασπορά επί τόπου του έργου των νέων 
ελικωτών και ροδελών, λίπανση των νέων ελικωτών και τοποθέτηση τους µε την αντίστοιχη ροδέλα 
και σύσφιξή τους µε κατάλληλο µηχάνηµα. 

11. Σε περίπτωση θραύσης των ελικωτών εντός του στρωτήρα θα γίνεται µικρή παράλληλη µετατόπιση 
των πλακών έδρασης, αφού αφαιρεθούν και τα υπόλοιπα ελικωτά και ροδέλες, θα φράζονται οι οπές 
τους µε ξύλινους οκταγωνικούς πύρους εµποτισµένους σε ασφαλτικό διάλυµα (black), θα γίνεται 
διάνοιξη νέων οπών στον στρωτήρα σε διάµετρο ανάλογη των νέων ελικωτών, θα τοποθετούνται τα 
νέα ελικωτά µε τις αντίστοιχες ροδέλες και θα γίνεται σύσφιξή τους. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη 
ή παράλληλη µετατόπιση θα γίνεται αντικατάσταση του στρωτήρα η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως σε 
άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου. 

12. Την ρύθµιση του διακένου των αρµών σύµφωνα µε τον Ν.Κ.Ε.Γ. και τις οδηγίες του ΟΣΕ, ήτοι 
αναλυτικότερα : α) την µέτρηση της θερµοκρασίας των σιδ/χιών δια ειδικού θερµοµέτρου, β) την 
αποσυναρµολόγηση (λύσιµο) των αµφιδέσεων, γ) την µετατόπιση κατά µήκος των σιδ/χιών (όπου 
απαιτούνται), δ) την λίπανση των αµφιδετών και βλήτρων αµφιδετών µε ειδικό λίπος (γράσο), ε) την 
εκ νέου συναρµολόγηση (δέσιµο) των αµφιδέσεων και σύσφιξη των βλήτρων. (Η εν γένει 
απαιτούµενη τοποθέτηση τµηµάτων σιδ/χιών οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως σε άλλο άρθρο του 
παρόντος τιµολογίου). 

13. Το τρόχισµα των άκρων των σιδ/χιών στην περιοχή των αρµών για την αφαίρεση τυχόν εκχειλώσεων. 
Σε περίπτωση µεγάλης βλάβης θα γίνεται αφαίρεση του αρµού και η εργασία θα πληρώνεται µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου. 

 
Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τα µικρά µηχανήµατα γραµµής (κραπωνιέρες, φορητά 
µηχανήµατα υπογόµωσης κλπ.), όλα τα µικροϋλικά και αναλώσιµα, η χρήση δραιζίνας ή άλλου 
σιδηροδρομικού οχήματος για την µεταφορά του προσωπικού, των αναγκαίων υλικών και την εξασφάλιση 
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των εργασιών στα υπάρχοντα περιθώρια, οι χειριστές της δραιζίνας, καύσιµα, λιπαντικά, έξοδα συντήρησης 
κλπ, όλες οι σταλίες και κάθε άλλη δαπάνη λόγω καθυστερήσεων εξ' αιτίας του κυκλοφοριακού φόρτου στις 
γραµµές Ο.Σ.Ε.  
 
Σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω εργασίες, όσες δεν επηρεάζουν την κυκλοφορία θα εκτελεσθούν εκτός 
περιθωρίων. 
Σε περίπτωση που δοθούν στον Ανάδοχο εντός συνολικά οκταώρου διαστήματος  περισσότερα του ενός 
περιθώρια κυκλοφορίας στην ίδια περιοχή, ο ανάδοχος θα αμειφθεί με το άρθρο τιμολογίου που θα αφορά 
το συνολικά διατεθέν ελεύθερο περιθώριο (ήτοι το άθροισμα των επί μέρους περιθωρίων).  
 
Τιμή   για   πλήρη   και   περαιωμένη   εργασία   σε   ένα   μέτρου   μήκους (ΜΜ)  μονής 
γραμμής (και οι  δύο σιδηροτροχιές) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  9,84 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  63     Α.Τ.: Θ16  (Ε-7)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :  OΔΟ 2548 100%   
 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ 

Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης, σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), 
προκατασκευασμένοι, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, διαστάσεων 0,20 x 0,20 x 0,75 m, 
πακτωμένοι σε βάση από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, διαστάσεων 0,40 x 0,40 x 0,50 m, κατά τρόπο 
ώστε να προεξέχουν από το έδαφος κατά 0,40 m. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου των έργων,  

 η τοπογραφική επισήμανση της θέσεως των δεικτών (πασσάλωση κορυφών γραμμής απαλλοτρίωσης),  

 η διάνοιξη της οπής τοποθέτησης σε έδαφος πάσης φύσεως,  

 η τοποθέτηση και κατακορύφωση των δεικτών,  

 η πάκτωσή τους με σκυρόδεμα  

 και η συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής. 

 
Τιμή ανά δείκτη οριοθέτησης (Τεμ.) πλήρως εγκατεστημένο 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  18,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :    ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  
 

 
ΑΡΘΡΟ  64     Α.Τ.: Θ17  (ΑΤΣΕ 3.5.1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΝΑΤΕΟ 2312 50%, ΝΑΤΕΟ 2511 30%, ΝΑΤΕΟ 
1520 20%      
 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ 

Εξασφάλιση μονής σιδηροδρομικής γραμμής με πασσάλους οιουδήποτε τύπου και μήκους. Εξασφάλιση του 
άξονα μονής σιδηροδρομικής γραμμής με πασσάλους οιουδήποτε τύπου και μήκους.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται:  

1). Η πύκνωση του τριγωνομετρικού δικτύου της Γ.Υ.Σ. με ίδρυση νέων τριγωνομετρικών σημείων κατά μήκος 
της χάραξης της γραμμής με πυκνότητα ανά δύο (2)  χιλιόμετρα, σε επιλεγμένα σημεία που θα υποδειχθούν 
επί τόπου από την Υπηρεσία  
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2). Η υψομετρική εξάρτηση του δικτύου από τις χωροσταθμικές αφετηρίες της Γ.Υ.Σ. που υπάρχουν στην 
περιοχή με χρήση διπλών γεωμετρικών χωροσταθμήσεων.  

3). Η οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση της γραμμής, η μελέτη των γεωμετρικών στοιχείων αυτής 
σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ο.Σ.Ε , σύνταξη Οριζοντιογραφίας & μηκοτομής της γραμμής τις οποίες 
θα υποβάλει προς έγκριση στην υπηρεσία, ή οποίες αφού εγκριθούν από τον Ο.Σ.Ε θα υλοποιηθούν και θα 
είναι δεσμευτικές για την εκτέλεση των εργασιών. Μετά το τέλος των εργασιών ό Ανάδοχος θα υποβάλει την 
τελική μηκοτομή με τυχόν εγκεκριμένες αλλαγές καθώς και το τελικό μητρώο καμπυλών με τα γεωμετρικά 
στοιχεία της γραμμής (ακτίνα καμπύλης, μήκη παραβολικών, συναρμογών, υπερυψώσεις, διαπλατύνσεις, χ.θ 
έναρξης και λήξης των στοιχείων αρχής-τέλους της παραβολικής συναρμογής, καθώς και νέος πίνακας 
εξασφαλίσεως της γραμμής, από τά υπάρχοντα εξασφαλιστικά σημεία (κουπόνια) στην ανοικτή γραμμή. Στις 
περιοχές των Σταθμών, των Ι.Δ. και άλλων σημείων που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία θα γίνει 
αποτύπωση διευρυμένης ζώνης σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στο Τεύχος των Τεχν. Προδιαγραφών.  

4). Η οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση σημείων λεπτομερειών όπως κτίσματα, κρηπιδώματα, 
παράπλευροι ή κάθετοι δρόμοι, ρέματα, κανάλια, παρτέρια, δίκτυα ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.τ.λ.  

5). Η παράδοση των τευχών των τοπογραφικών υπολογισμών (συνόρθωση δικτύου, γεωμετρικών 
χωροσταθμήσεων) και πινάκων συντεταγμένων σε συμβατική και ψηφιακή μορφή. Η παράδοση των 
τοπογραφικών διαγραμμάτων θα γίνει σε συμβατική (κλίμακα 1/1000) και ψηφιακή μορφή (σειριακά αρχεία 
Π.Υ.Ψ.Μ.Ο. και αρχεία .DWG)  

6). Τοποθέτηση πασσάλων εξασφάλισης γραμμής. Δηλαδή :  

α). η κοπή πασσάλου σε κατάλληλο μήκος, από παλαιές άχρηστες σιδ/χιές μήκους 8μ, 9μ -μη κανονικά 
στοιβαγμένες - που θα διαθέσει ο ΟΣΕ. Ορισμένες από τις σιδ/χιές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
ενδεχομένως να είναι συνδεδεμένες με παλαιούς στρωτήρες ή παλαιά μεταλλικά ζεύγματα. Η αποσύνδεσή 
τους θα γίνει από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον αποζημίωση. Η κοπή των πασσάλων θα γίνει βάσει των 
οδηγιών της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΕ και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  

β). η φόρτωση από την θέση κοπής των πασσάλων, η μεταφορά και διασπορά τους στα σημεία εξασφάλισης 
(αρχή, τέλος παραβολικών, στις παραβολές και στο κυκλικό τόξο ανά 10 μ., στις ευθυγραμμίες ανά 50 μ, αρχή, 
μέσον, τέλος κατακόρυφων τόξων συναρμογής).  

γ). η διάνοιξη οπής, στο επίχωμα ή σε οποιοδήποτε έδαφος, διαμέτρου άνω των 40 εκ. και βάθους άνω των 
50 εκ. με ειδικό μηχάνημα (αρίδα) ή με οποιαδήποτε μέσα της επιλογής του Αναδόχου, η τοποθέτηση και 
πάκτωση των πασσάλων στο έδαφος εντός της οπής και πλήρωση της με σκυρόδεμα κατηγορίας Σ150, κατά 
τρόπον ώστε να διασφαλισθεί η μη δυνατότητα μετακίνησης τους. Οι πάσσαλοι θα τοποθετούνται 
κατακόρυφα και στην προβλεπόμενη απόσταση από τον άξονα της γραμμής. Στις καμπύλες ο πάσσαλος θα 
τοποθετείται από την πλευρά της εσωτερικής σιδηροτροχιάς.  

δ). η τοποθέτηση ισοσκελών γωνιακών L 50×5 μήκους 25cm, όπου απαιτείται, τα οποία θα προμηθεύσει ο 
Ανάδοχος και που θα συγκολλούνται στην κορυφή του πασσάλου και στην συνέχεια για την κατασκευή στο 
γωνιακό του εξασφαλιστικού σημείου (βαθούλωμα) που θα γίνεται με ειδική πόντα.  

ε). η βαφή των κουπονιών πρώτα με αντισκωριακό χρώμα και κατόπιν με 2 στρώσεις ελαιόχρωμα (κίτρινο). 
Το χρώμα βαφής του πασσάλου διαφέρει ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται (Ευθυγραμμία, και κυκλικό τόξο 
-> κάτω μαύρο, άνω λευκό. Παραβολή -> κάτω μαύρο, άνω κόκκινο. Κατακόρυφα τόξα -> κάτω μαύρο, άνω 
μπλε).   

ζ). η αναγραφή με ανεξίτηλο χρώμα επί του πασσάλου των στοιχείων εξασφάλισης, δηλ. αρίθμηση του 
πασσάλου και απόσταση του εξασφαλιστικού σημείου από το έξω μέρος της κεφαλής της πλησιέστερης 
σιδηροτροχιάς προς τον πάσσαλο.  

η). η απασχόληση τοπογραφικού συνεργείου για την χάραξη και πασσάλωση του άξονα της γραμμής, τον 
επιτόπου υπολογισμό της ακριβούς θέσης τοποθέτησης του πασσάλου και τη γεωμετρική χωροστάθμηση του 
άνω άκρου του πασσάλου και κάθε άλλη απαραίτητη τοπογραφική εργασία.  

θ). ο ποιοτικός έλεγχος της εργασίας.  

ι). η σύνταξη μητρώου εξασφάλισης γραμμής. Το μητρώο θα συνταχθεί βάσει προγράμματος Η/Υ και θα 
παραδοθεί και σε ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης.  
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ια). η εξαγωγή των αντίστοιχων παλαιών εξασφαλιστικών πασσάλων, όπου απαιτείται, ήτοι: ο καθαρισμός 
της βάσης του πασσάλου και το σπάσιμο της τσιμεντένιας βάσης του, η συλλογή των μεταλλικών πασσάλων 
(τμήματα σιδ/χιών), η φόρτωσή τους και μεταφορά, εκφόρτωση και ταξινόμησή τους σε θέσεις Σταθμών ή σε 
οποιεσδήποτε άλλες θέσεις που θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη.  

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτουμένων υλικών και 
μικροϋλικών, οι σταλίες των αυτοκινήτων, οι πάσης φύσέως δαπάνες μηχανημάτων κλπ., η εργασία 
κατασκευής ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνο 
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.  

  

  

  

 
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ) πασσάλου όπως περιγράφεται παραπάνω 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  54,85 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 

3. 
ΑΡΘΡΟ  65      Α.Τ.: Θ18  ( ΑΤΣΕ 3.5.3) ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΝΑΤΕΟ 2312 100,00%  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

Για την τοποθέτηση ενός εξασφαλιστικού σημείου (πόντα) του άξονα της γραμμής, δηλ.:  

1. για την προμήθεια των εξασφαλιστικών σημείων  

2. την συγκόλλησή τους επί ιστών  

3. την εργασία εξασφάλισης του άξονα της γραμμής από Τοπογραφικό συνεργείο  

4. Τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών.  

5. Την σύνταξη μητρώου εξασφάλισης γραμμής, το οποίο θα συνταχθεί βάσει προγράμματος Η/Υ και θα 
παραδοθεί και σε ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης.  

Η τιμή περιλαμβάνει ανηγμένα τα κόστη και για την προμήθεια των υλικών, φορτοεκφορτώσεις, 
απολυμένους χρόνους και μεταφορά επί τόπου όλων των απαιτουμένων υλικών, τις σταλίες των 
αυτοκινήτων, τις πάσης φύσέως δαπάνες μηχανημάτων κλπ., την εργασία κατασκευής ως και για κάθε άλλη 
δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση της εργασίας 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πασσάλου όπως περιγράφεται παραπάνω 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ:    16,61 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
ΑΡΘΡΟ  66     Α.Τ.: Θ19  (ΑΤΣΕ 3.5.5) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΝΑΤΕΟ 1123Β 100% 
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
Για την πλήρη τοποθέτηση και στερέωση σιδηροδρομικών σημάτων οιουδήποτε τύπου, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Κυκλοφορίας του ΟΣΕ, δηλ. για:  

1). Την κοπή του στύλου στήριξης του σήματος σε μήκος έως 3,00 μ από σωλήνα γαλβανιζέ διαμέτρου 2 
ιντσών την κατασκευή του σήματος από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 3 χιλιοστών την φόρτωση των ανωτέρω 
από την θέση κοπής ή κατασκευής, την μεταφορά και διασπορά τους στα σημεία τοποθέτησης, μετά της 
προμήθειας των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών.  
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2). Την βαφή των σημάτων με 2 στρώσεις κατάλληλου ελαιοχρώματος και κατόπιν την βαφή του σήματος 
σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΣΕ με φωσφορίζων χρώμα.  

3). Την τοποθέτηση και πάκτωση των σημάτων στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 50 εκ. εντός οπής διαμέτρου 
άνω των 30 εκ. η οποία θα πληρούται με σκυρόδεμα Σ150 κατά τρόπον ώστε να διασφαλισθεί η μη 
δυνατότητα μετακίνησής τους. Τα σήματα θα τοποθετηθούν κατακόρυφα και σε αξονική απόσταση 3,00 μ. 
από τον άξονα της γραμμής στα σημεία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Κυκλοφορίας του ΟΣΕ. Ειδικά 
στα σήματα που αφορούν χιλιομέτρηση ή κλεισιοδείκτες θα βαφούν με ανεξίτηλο χρώμα τα αντίστοιχα 
στοιχεία.  

4). Τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών.  

5). Όπου κριθούν απαραίτητα, αυτά θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  

Καθώς και για την προμήθεια όλων των υλικών, φορτοεκφόρτωση, απολυμένους χρόνους, μεταφορά επί 
τόπου όλων των απαιτουμένων υλικών, τις σταλίες των αυτοκινήτων, τις πάσης φύσέως δαπάνες 
μηχανημάτων κλπ, την εργασία κατασκευής ως και για κάθε άλλη δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη, αλλά 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες 
της επίβλεψης.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ) έτοιμου τοποθετημένου σιδ/κου σήματος 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  109,80 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  67     Α.Τ.: Θ20  (ΝΑ23) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΝΑΤΕΟ 2312 50%, ΝΑΤΕΟ 
2511 30%, ΝΑΤΕΟ 1520 20% 
 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΣΧΑ) ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 
Περιλαμβάνει την αναγραφή   των χιλιομετρικών θέσεων της γραμμής επάνω στους πασσάλλους του  
άρθρου 73 του παρόντος ,ανά χιλιόμετρο, με μαύρο ανεξήτιλο χρώμα , συγκεκριμένη φόρμα  και μέγεθος 
γραμμάτων και αριθμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ)  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  3,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 
 
ΑΡΘΡΟ  68    Α.Τ.: Θ21  (Ε-9.3)        ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 6541 100%  
 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 0,60 M 
 
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: 

Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
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Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: α. τριγωνικές (Ρ-1) 
πλευράς 0,60 m. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ) πινακίδας: 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  31,50 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ  69   Α.Τ.: Θ22  (ΑΤΣΕ 2.8.3) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΝΑΤΕΟ 2541 30%, ΝΑΤΕΟ 2612 30%, ΝΑΤΕΟ 
2652 40%   
 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 

Για ένα μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης ύψους 2,00m, που κατασκευάζεται με γαλβανισμένο 
συρματόπλεγμα στερεωμένο σε σωλήνες γαλβανιζέ 1,5 ins. Η τοποθέτηση των στύλων θα γίνεται ανά 2,00m 
και η στερέωση τους στο έδαφος θα γίνεται με σκυρόδεμα C12/15.  
Στο πάνω μέρος της περίφραξης θα τοποθετούνται τρεις σειρές αγκαθωτό σύρμα Νο 15 (διαμ. 2mm), διπλό 
γαλβανισμένο. Επίσης θα τοποθετούνται δύο διαγώνια σύρματα ανά φάτνωμα και τρία σύρματα (στα άκρα 
και στο μέσο του ύψους) από γαλβανισμένο σύρμα Νο 19 (διαμ. 3,6mm). Το συρματόπλεγμα της περίφραξης 
θα είναι γαλβανισμένο Νο 15, τετραγωνικών οπών 5×5cm διαμέτρου σύρματος 3mm, βάρους 2,36kg/m2, 
ύψους 1,66m. Η στερέωση του στον στύλο αρχίζει σε ύψος 2cm από την τελική επιφάνεια του εδάφους.  
Οι πάσσαλοι θα είναι από σιδηροτροχιές παλαιές του ΟΣΕ  και συνολικού μήκους 2,40m. Για τη πάκτωσή τους 
θα ανοιχθεί οπή συνολικού βάθους 0,40m και διαμέτρου περί τα 30cm. Το γαλβάνισμα του 
συρματοπλέγματος και του αγκαθωτού σύρματος θα γίνει εν θερμώ και θα έχει ελάχιστο βάρος 230gr/m2. Η 
τοποθέτηση του συρματοπλέγματος θα γίνει μετά τον έλεγχο του γαλβανίσματος από την Υπηρεσία.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών κατά τα ανωτέρω, 
φορτοεκφορτώσεων, σταλίας μεταφοράς, εργασίας προσέγγισης, τοποθέτησης και στερέωσης της 
περίφραξης και κάθε άλλης εργασίας απαιτουμένης για την πλήρη και έντεχνο κατασκευή της περίφραξης.  
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες εκσκαφής των οπών θεμελίωσης και διευθέτησης της 
στάθμης του εδάφους στη θέση της περίφραξης, στερέωσής τους, απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής 
σε οποιαδήποτε απόσταση για απόρριψη, με την ανηγμένη δαπάνη των αντηρίδων (ανά 60m περίφραξης) 
και των γωνιαίων πασσάλων, με κατασκευή της περίφραξης σε οποιαδήποτε είδος και κλίση εδάφους για 
βαθμιδωτή ή μη διάταξη της κατά μήκος τομής της περίφραξης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Κάθε 
14,00m θα δημιουργείται υποχρεωτικά αρμός 10cm, δηλαδή θα τοποθετούνται δυο πάσσαλοι ο ένας δίπλα 
στον άλλον με διάκενο τουλάχιστον 10cm και χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους με σύρμα ή άλλο αγώγιμο 
στοιχείο, τόσο οι πάσσαλοι όσο και το αγκαθωτό σύρμα. 
 
Τιμή  ανά μέτρο μήκους (ΜΜ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   28,56 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 70 Α.Τ.: Θ23 (Ν ΟΔΟ Ε-9.3.1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 6541  
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ 

 

Προειδοποιητική πινακίδα προς τη γραμμή (ιστόσημα) με τρίγωνο στην κορυφή, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Κ. του 

ΟΣΕ, με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.  
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Τιμή ανά τεμάχιο ( Tεμ ) πινακίδας πλευράς ύψους έως 1,80 m και πλευράς πλάτους έως 0,30 m πλήρως 

τοποθετημένης επί ιστού.  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   94,00 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ     

 
 
ΑΡΘΡΟ  71    Α.Τ.: Θ24  (Ε-10.2)  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ 2653   
 
ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ - ΣΤΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ DN 80 mm (3’’) 
 
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα 
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 3’’, dεξ = 89,9 
mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 
‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

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

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   45,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΟΜΑΔΑ Κ : ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
 
ΑΡΘΡΟ  72      Α.Τ.: Κ1  (Ν20.04.04)     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 2122       100%   
 
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Η ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΙΑ. 

 

Για τη διέλευση καλωδίων ή σωληνώσεων κάτω από υπόνομο, τοίχο, τσιμενταύλακα, περίπτερο κ.λ.π. δηλαδή 
για τις πέραν των αντιστοίχων άρθρων πρόσθετες εργασίες εκσκαφής για την εκβάθυνση της τάφρου, 
επίχωσης και τραβήγματος καλωδίων κ.λ.π. ή κατασκευής σωληνώσεων, κάτω από οποιαδήποτε διατομής 
υπόνομο, τοίχο, τσιμενταύλακα, κ.λ.π. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

 

Τιμή ανά τεμάχιο  (Τεμ.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  41,67€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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ΑΡΘΡΟ  73     Α.Τ.: Κ2  (ΑΤΗΕ Ν9302.1)     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 2123          100%   
 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Η ΣΩΛΗΝΩΝ . 
 
Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων ή σωλήνων σε έδαφος γαιώδες πλάτους όφρυος ορύγματος 
μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος 
ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί 
ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την αναπέταση των 
προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπικών 
μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών γιά την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που 
περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή 
επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών 
μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων 
χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες, καθώς και η εργασία έδρασης των σωλήνων με άμμο 
λατομείου, εκτελούμενης εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης τεχνικής 
προδιαγραφής και τα συνημμένα σχέδια, δηλαδή η προμήθεια της άμμου λατομείου, η φορτοεκφόρτωση και 
μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, μετά της σταλίας του 
αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση, η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στην τάφρο και η 
συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από άμμο λατομείου 
μέχρι αρνήσεως και το πλέγμα διάκρισης του δικτύου. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  17,77 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  74     Α.Τ.: Κ3  (ΑΤΗΕ Ν9307.4)       ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : : ΗΛΜ 1 50%, ΗΛΜ 10 50% 
 
ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 40Χ40 CM . 
 
Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με στεγανό χυτοσιδηρούν κάλυμμα, κλάσεως B125 κατά 
ΕΝ 124, με ανάγλυφη σήμανση κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των 
υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωμάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως 
τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών για την 
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων 
εργασίας, που χρειάζονται γιά την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, 
των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών γιά 
την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή 
προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων 
καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα 
Σ150 σε πάχος 10 cm. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.) 
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  89,50 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  75      Α.Τ.: Κ4  (ΑΤΗΕ Ν9315.3)       ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : : ΗΛΜ 8     100% 
 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ PE Φ90. 
 
Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) προστασίας καλωδίων (DIN8074-8075), δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά και εγκατάσταση ενός m πλαστικού σωλήνα από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), ονομαστικής διαμέτρου 90 
mm, ανθεκτικού σε εσωτερική πίεση 6 ατμοσφαιρών, μαζί με τον απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο 
σύρμα 5 mm2 γιά την κατασκευή υπογείου δικτύου διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων και πλαστικό πλέγμα 
σήμανσης, συγκροτουμένου από επί μέρους τεμάχια και εγκατάσταση αυτών μέσα σε χάνδακα βάθους 60-70 
cm (η εκσκαφή και η επανεπίχωση του οποίου πληρώνεται ιδιαίτερα). 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  6,40 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  76     Α.Τ.: Κ5  (ΑΤΗΕ Ν9337.2.1)   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : : ΗΛΜ 102      100% 
 
ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 3 Χ 2,5  mm2. 
 
Καλώδιο J1VV-U, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα 
κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία ενός 
τρέχοντος μέτρου καλωδίου J1VV-U, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  5,57 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  77     Α.Τ.: Κ6  (ΑΤΗΕ Ν9340.3)   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ  45                100% 
 
ΑΓΩΓΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ 25 mm2. 
 
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου 
γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια 
που βρίσκονται μέσα στους ιστούς διατομής 25mm2. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  5,71 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
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ΑΡΘΡΟ  78      Α.Τ.: Κ7  (ΑΤΗΕ Ν9342)   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 5   100% 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ. 
 
Ηλεκτρόδιο γειώσεως τύπου ράβδου Φ17mm μήκους 1,5m κατασκευασμένο από χάλυβα και ηλεκτρολυτικά 
επιχαλκωμένο ελάχιστου πάχους 250μm, τοποθετημένο εντός φρεατίου, συνοδευόμενο από περιλαίμιο 
γειώσεως από κράμα χαλκού κατάλληλης διατομής για τη σύνδεση του αγωγού γείωσης. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση, η εγκατάσταση των υλικών, μαζί με όλα τα μικρουλικά και την 
εργασία πλήρους κατασκευής και συνδέσεως. Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα 
με το πρότυπο EN50164. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  31,90 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  79     Α.Τ.: Κ8  (ΑΤΗΕ Ν9350)   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : : ΗΛΜ 52   100% 
 
ΠΙΛΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΓΕΙΩΣΗ. 
 
Υπαίθριο κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), στεγανό ΙΡ 43, αναλόγων διαστάσεων, από χαλυβδοέλασμα 
ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm με τη θύρα επίσκεψης, την βάση στήριξης από σκυρόδεμα 160 KG.To 
εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους ο οποίος ένας προς τα 
αριστερά θα προορίζεται για το μετρητή και τον δέκτη της Δ.Ε.Η και την συσκευή ΤΑΣ, και ο άλλος για την 
ηλεκτρική διανομή. Στο χώρο που προορίζεται για τη Δ.Ε.Η και στη ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με 
κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή, γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 mm για να μπορούν να στερεωθούν 
επάνω σ' αυτήν τα όργανα της Δ.Ε.Η. Στο χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή από 
σιδηρογωνίες, ελάσματα κ.λ.π. για τη στερέωση μεταλλικού πίνακα που περιλαμβάνει την ηλεκτρική διανομή 
με υλικό τύπου ράγας, όπως αυτό φαίνεται στο διάγραμμα του ηλεκτρικού πίνακα. Το επάνω μέρος του πίλλαρ 
θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή 
θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις από 
βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα 
όργανα προστασίας, χειρισμού και ελέγχου (ρελέ, ασφάλειες, διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.), σύμφωνα με 
τα συνημμένα σχέδια, την πλάκα γείωσης χαλκού διαστάσεων 500Χ500Χ3mm, φρεάτιο γειώσεως διαστάσεων 
30Χ30cm, το καλώδιο τροφοδοσίας από το μετρητή της ΔΕΗ, πλήρως συνδεδεμένα, με τους ελέγχους και τις 
δοκιμές και γενικά παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στο κόστος περιλαμβάνονται τα υλικά και η 
εργασία κατασκευής της βάσης από μπετό και την τοποθέτηση κατάλληλου σιδηροσωλήνα, για την όδευση και 
στήριξη του καλωδίου τροφοδοσίας της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους κανονισμούς της. Δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση και τοποθέτηση ενός πίλλαρ όπως παραπάνω, καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά 
και εργασίες κατασκευής και στήριξής του. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.) 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  750,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
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ΑΡΘΡΟ  80     Α.Τ.: Κ9  (ΑΤΗΕ Ν9367.1)   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :ΗΛΜ 101 50% ΗΛΜ 103 50% 
 
ΕΠΙΣΤΥΛΟ MONO ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 7Μ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ, ΙΣΤΟΣ, ΒΑΣΗ). 
 
Προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη εγκατάσταση ιστού 
ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικού, όπως φαίνεται στην επισυναπτόμενη απεικόνιση και κατόπιν υποβολής 
δείγματος και εγκρίσεως από την υπηρεσία, με ύψος περίπου 7μ. 
Ο ιστός, το σώμα του φωτιστικού και η βάση στήριξής του θα είναι σε απόχρωση που θα υποδειχθεί από την 
υπηρεσία. Επίσης, το φωτιστικό όπως και ο ιστός, θα είναι κατασκευασμένα από αναγνωρισμένο οίκο 
πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008, θα αποτελούν προϊόν γραμμής μαζικής παραγωγής και θα περιλαμβάνονται 
στους επίσημους καταλόγους του κατασκευαστή. 
Το φωτιστικό θα αποτελείται από σώμα και ανοιγόμενο κάλυμμα, με πτερύγια απαγωγής θερμότητας, 
κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο, βαμμένα σε διαδοχικά στάδια με εποξειδική βαφή, επεξεργασία 
φωσφάτωσης για αύξηση της ανθεκτικότητας στη διάβρωση. Θα φέρει διαχύτη από υψηλής αντοχής και 
θερμοανθεκτικό γυαλί ασφαλείας, πάχους τουλάχιστον 4χιλ, πιστοποιημένο κατά UNI EN12150 και ειδικά 
σχεδιασμένο για χαμηλή φωτορύπανση και θα προσαρμόζεται στον ιστό μέσω μηχανισμού μεταβλητής κλίσης 
(γωνιόμετρο). Επίσης, θα είναι εφοδιασμένο με "λαμπτήρα": 

-με Power Leds, απόδοσης μεγαλύτερης από 130 lm/W, 
-συνολικής κατανάλωσης λιγότερο από 75 W, 
-συνολικής ονομαστικής απόδοσης μεγαλύτερης από 9300 lm, 
-χρώματος λευκού, θερμοκρασίας 4.000Κ, χρωματικής απόδοσης Ra >= 80, 
-με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 50.000 ώρες, 
-με εξασφάλιση της ανεξάρτητης λειτουργίας όλων των led σε περίπτωση μεμονωμένων αστοχιών, με 

ειδική συνδεσμολογία, 
-κάθε ένα από τα leds θα φέρει δικό του ανεξάρτητο ανταυγαστήρα με ειδικό φινίρισμα για μείωση 

της θάμβωσης, 
Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60598-1,ΕΝ60598-2-3, ΕΝ55015, ΕΝ61000-
3-2, ΕΝ61000-3-3 και IEC62471:2006 (για τη φωτοβιολογική καταλληλότητα) και θα συνοδεύεται από γραπτή 
πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή. 
Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά θα αποτυπώνονται σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και θα 
προσκομισθούν πριν την έγκριση του φωτιστικού. 
Επιπρόσθετα, θα φέρει ηλεκτρονικό μηχανισμό έναυσης, ενσωματωμένο τροφοδοτικό 230V και ειδική διάταξη 
προστασίας των led από διακυμάνσεις της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου και ρεύματα αιχμής και διακόπτη ο 
οποίος με το άνοιγμα του καλύμματος διακόπτει την παροχή ρεύματος για λόγους ασφαλείας. Επίσης, θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται η σωστή ψύξη των ηλεκτρονικών οργάνων και των led και η διατήρηση της θερμοκρασίας σε 
χαμηλά επίπεδα. Για το σκοπό αυτό θα φέρει αυτόματο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας. Σε περίπτωση 
αύξησης της θερμοκρασίας στα leds, είτε λόγω καιρικών συνθηκών είτε λόγω βλάβης, το σύστημα θα μειώνει την 
φωτεινή ροή ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία τους, αποφεύγοντας τη μείωση του χρόνου ζωής τους. Η φωτεινή 
ροή θα επανέλθει αυτόματα στο κανονικό επίπεδο μόλις εκλείψει η αιτία της αύξησης της θερμοκρασίας. 
Η όλη κατασκευή θα χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρικής μόνωσης Κλάσης ΙΙ (κατά ΕΝ605981), θα έχει δείκτη 
στεγανότητας IP66, αντοχή σε κρούση τάξης IK08, θα φέρει πιστοποίηση ENEC και συμμόρφωση με το πρότυπο 
ΕΝ 62471. 
Το φωτιστικό θα έχει batwing κατανομή φωτισμού κατάλληλη για οδικό φωτισμό. Τα φωτοτεχνικά 
χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα πιστοποιούνται από αναγνωρισμένο 
εργαστήριο φωτομετρίας. 
Η τοποθέτηση του φωτιστικού θα γίνει στην κορυφή χαλύβδινου ιστού ύψους περίπου 7μ., κωνικής μορφής, ο 
οποίος θα έχει κυκλική βάση με οπές για την τοποθέτηση και στερέωσή του. Η τοποθέτηση του θα γίνει πάνω σε 
βάση από άοπλο σκυρόδεμα, διαστάσεων 1,3μΧ1,3μX1μ. και η στερέωση του θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση 
ίλων και αγκυρίων, κατάλληλου μήκους, εγκιβωτισμένων στο σκυρόδεμα της βάσης. 
Ο ιστός στη βάση του θα φέρει οπή για τη διέλευση του καλωδίου τροφοδοσίας και κουτί καλωδίωσης 
(ακροκιβώτιο) με ασφάλεια, σχεδιασμένο για σύνδεση σε γέφυρα, με κλάση μόνωσης ΙΙ και θυρίδα ελέγχου που 
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θα ασφαλίζει με βίδες ασφαλείας. Επίσης, θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα γαλβανισμένος εν θερμώ 
σύμφωνα με τα πρότυπα UNI EN 40 και θα συνοδεύεται από πιστοποίηση CE. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για: 

- τα εξαρτήματα στήριξης του φωτιστικού από χυτό αλουμίνιο, 
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου ΝΥΜ διατομής 3Χ2,5 χλστ2, 

συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, 
- τη βάση στήριξης με τα αγκύρια και τους ίλους, 
- το κόστος για την εκσκαφή και τη δημιουργία της βάσης από μπετό για τον εγκιβωτισμό του 

ιστού, καθώς και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται για την 
αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως 
φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών για 
την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από 
την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς 
επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών 
μέσων, 

- το πλήρες ακροκιβώτιο του ιστού μονό ή πολλαπλό, 
- τον αγωγό γείωσης διατομής κατάλληλης για τη διατομή των αγωγών τροφοδότησης από το 

ακροκιβώτιο μέχρι το φρεάτιο του ιστού, 
- τον πλαστικό σπιράλ σωλήνα από πολυαιθυλένιο Φ48 6atm, από το φρεάτιο έως το 

ακροκιβώτιο του ιστού. 
 

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 μικροϋλικών 
εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη 
τοποθέτησης και εγκιβωτισμού στη βάση, στα σημεία που θα υποδείξει η επίβλεψη, κατακορύφωσης και 
σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης του 
φωτιστικού προς την τροφοδοτική γραμμή, 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 τα εγκεκριμένα σχέδια 
και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  1.250,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ  81     Α.Τ.: Κ10  (ΑΤΗΕ Ν9367.2) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 101 50% ΗΛΜ 103 50% 
 
ΕΠΙΣΤΥΛΟ MONO ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΥΨΟΥΣ 7Μ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ, ΙΣΤΟΣ, ΒΑΣΗ) 
 
Προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη εγκατάσταση ιστού 
ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικού, όπως φαίνεται στην επισυναπτόμενη απεικόνιση και κατόπιν υποβολής 
δείγματος και εγκρίσεως από την υπηρεσία, με ύψος περίπου 7μ. 
Ο ιστός, το σώμα του φωτιστικού και η βάση στήριξής του θα είναι σε απόχρωση που θα υποδειχθεί από την 
υπηρεσία. Επίσης, το φωτιστικό όπως και ο ιστός, θα είναι κατασκευασμένα από αναγνωρισμένο οίκο 
πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008, θα αποτελούν προϊόν γραμμής μαζικής παραγωγής και θα περιλαμβάνονται 
στους επίσημους καταλόγους του κατασκευαστή. 
Το φωτιστικό θα αποτελείται από σώμα και ανοιγόμενο κάλυμμα, με πτερύγια απαγωγής θερμότητας, 
κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο, βαμμένα σε διαδοχικά στάδια με εποξειδική βαφή, επεξεργασία 
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φωσφάτωσης για αύξηση της ανθεκτικότητας στη διάβρωση. Θα φέρει διαχύτη από υψηλής αντοχής και 
θερμοανθεκτικό γυαλί ασφαλείας, πάχους τουλάχιστον 4χιλ, πιστοποιημένο κατά UNI EN12150 και ειδικά 
σχεδιασμένο για χαμηλή φωτορύπανση και θα προσαρμόζεται στον ιστό μέσω μηχανισμού μεταβλητής κλίσης 
(γωνιόμετρο). Επίσης, θα είναι εφοδιασμένο με "λαμπτήρα": 

-με Power Leds, απόδοσης μεγαλύτερης από 110 lm/W, 
-συνολικής κατανάλωσης λιγότερο από 180 W, 
-συνολικής ονομαστικής απόδοσης μεγαλύτερης από 19500 lm, 
-χρώματος λευκού, θερμοκρασίας 4.000Κ, χρωματικής απόδοσης Ra >= 80, 
-με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 50.000 ώρες, 
-με εξασφάλιση της ανεξάρτητης λειτουργίας όλων των led σε περίπτωση μεμονωμένων αστοχιών, με 

ειδική συνδεσμολογία, 
-κάθε ένα από τα leds θα φέρει δικό του ανεξάρτητο ανταυγαστήρα με ειδικό φινίρισμα για μείωση της 

θάμβωσης, 
 

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60598-1,ΕΝ60598-2-3, ΕΝ55015, ΕΝ61000-
3-2, ΕΝ61000-3-3 και IEC62471:2006 (για τη φωτοβιολογική καταλληλότητα) και θα συνοδεύεται από γραπτή 
πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή. 
Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά θα αποτυπώνονται σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και θα 
προσκομισθούν πριν την έγκριση του φωτιστικού. 
Επιπρόσθετα, θα φέρει ηλεκτρονικό μηχανισμό έναυσης, ενσωματωμένο τροφοδοτικό 230V και ειδική διάταξη 
προστασίας των led από διακυμάνσεις της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου και ρεύματα αιχμής και διακόπτη ο 
οποίος με το άνοιγμα του καλύμματος διακόπτει την παροχή ρεύματος για λόγους ασφαλείας. Επίσης, θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται η σωστή ψύξη των ηλεκτρονικών οργάνων και των led και η διατήρηση της θερμοκρασίας σε 
χαμηλά επίπεδα. Για το σκοπό αυτό θα φέρει αυτόματο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας. Σε περίπτωση 
αύξησης της θερμοκρασίας στα leds, είτε λόγω καιρικών συνθηκών είτε λόγω βλάβης, το σύστημα θα μειώνει την 
φωτεινή ροή ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία τους, αποφεύγοντας τη μείωση του χρόνου ζωής τους. Η φωτεινή 
ροή θα επανέλθει αυτόματα στο κανονικό επίπεδο μόλις εκλείψει η αιτία της αύξησης της θερμοκρασίας. 
Η όλη κατασκευή θα χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρικής μόνωσης Κλάσης ΙΙ (κατά ΕΝ605981), θα έχει δείκτη 
στεγανότητας IP66, αντοχή σε κρούση τάξης IK08, θα φέρει πιστοποίηση ENEC και συμμόρφωση με το πρότυπο 
ΕΝ 62471. 
Το φωτιστικό θα έχει batwing κατανομή φωτισμού κατάλληλη για οδικό φωτισμό. Τα φωτοτεχνικά 
χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα πιστοποιούνται από αναγνωρισμένο 
εργαστήριο φωτομετρίας. 
Η τοποθέτηση του φωτιστικού θα γίνει στην κορυφή χαλύβδινου ιστού ύψους περίπου 7μ., κωνικής μορφής, ο 
οποίος θα έχει κυκλική βάση με οπές για την τοποθέτηση και στερέωσή του. Η τοποθέτηση του θα γίνει πάνω σε 
βάση από άοπλο σκυρόδεμα, διαστάσεων 1,3μΧ1,3μX1μ. και η στερέωση του θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση 
ίλων και αγκυρίων, κατάλληλου μήκους, εγκιβωτισμένων στο σκυρόδεμα της βάσης. 
Ο ιστός στη βάση του θα φέρει οπή για τη διέλευση του καλωδίου τροφοδοσίας και κουτί καλωδίωσης 
(ακροκιβώτιο) με ασφάλεια, σχεδιασμένο για σύνδεση σε γέφυρα, με κλάση μόνωσης ΙΙ και θυρίδα ελέγχου που 
θα ασφαλίζει με βίδες ασφαλείας. Επίσης, θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα γαλβανισμένος εν θερμώ 
σύμφωνα με τα πρότυπα UNI EN 40 και θα συνοδεύεται από πιστοποίηση CE. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για: 

- τα εξαρτήματα στήριξης του φωτιστικού από χυτό αλουμίνιο, 
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου ΝΥΜ διατομής 3Χ2,5 χλστ2, 

συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, 
- τη βάση στήριξης με τα αγκύρια και τους ίλους, 
- -ο κόστος για την εκσκαφή και τη δημιουργία της βάσης από μπετό για τον εγκιβωτισμό του 

ιστού, καθώς και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται για την 
αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε 
φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και 
μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που 
επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή 
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επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας 
των μεταφορικών μέσων, 

- το πλήρες ακροκιβώτιο του ιστού μονό ή πολλαπλό, 
- τον αγωγό γείωσης διατομής κατάλληλης για τη διατομή των αγωγών τροφοδότησης από το 

ακροκιβώτιο μέχρι το φρεάτιο του ιστού, 
- τον πλαστικό σπιράλ σωλήνα από πολυαιθυλένιο Φ48 6atm, από το φρεάτιο έως το 

ακροκιβώτιο του ιστού. 
 

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 μικροϋλικών 
εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη 
τοποθέτησης και εγκιβωτισμού στη βάση, στα σημεία που θα υποδείξει η επίβλεψη, κατακορύφωσης και 
σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης του 
φωτιστικού προς την τροφοδοτική γραμμή, 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 τα εγκεκριμένα σχέδια 
και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  1.250,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 82  Α.Τ.: Κ11 (ΗΛΜ 60.10.01.02) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 101 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ - ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΙΣΤΟΣ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 9,00 M 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, 
κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ''Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς 
φωτισμού'' και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 05-07-02-00 ''Ιστοί 
οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα''. 
 
ΣτΙς τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  

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

· Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 ''Συστήματα 

σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

· Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση την τυπική 

διατομή της μελέτης. 

· Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. 

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

· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

·  Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 
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·  H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από 

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

φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα 

Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  

· Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  

·  H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση 

καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια 

ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

· H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα 

και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του.    

 
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  1.200,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 83  Α.Τ. : Κ12  (Ν.ΗΛΜ 60.10.10.02) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 103 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 
ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ SOXBY22d/90W 
      

  Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια μονού ή διπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθυγράμμου 

σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα, καθώς και 

των εξαρτημάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, ανοξειδώτων ή γαλβανισμένων  

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους με τα όργανα αφής) 

 η προμήθεια του λαμπτήρα ατμών Νατρίου του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από την μελέτη 

 η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού  

 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x1,5 

mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με τον βραχίονά του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ του λαμπτήρα, 

ως εξής: 

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  333,33 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
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ΑΡΘΡΟ 84    Α.Τ :Κ13  (ΗΛΜ 60.20.40.02) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ-5 
 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 63 MM (ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2½’’) ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 
3,6 MM 

Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων σηματοδότησης υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις τεχνικών με 

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως 

L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου (DN) και πάχους τοιχώματος όπως αναφέρεται παρακάτω. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του γαλβανισμένου 

σύρματος έλξης καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων, 

η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων καθώς και η συγκρότηση δέσμης 

σωλήνων, όπου προβλέπεται.  

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα τιμολογούνται 

ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Τιμή ανά m  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  16,00 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΘΡΟ 85  Α.Τ.:Κ14 (Ν ΗΛΜ 60.20.50.30.1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ 6081.1 20%, ΥΔΡ 6029 11%, ΟΔΟ 
2551 52%, ΟΔΟ 2312 17% 
 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕ ΘΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΤΥΠΟΣ ΥΟ-1) 
 

Πλήρης κατασκευή υπόγειας όδευσης καλωδίων ΑΣΙΔ παράλληλα στις γραμμές με ενταφιασμό των 

καλωδίων, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και το τυπικό σχέδιο του ΟΣΕ (τύπος ΥΟ-1). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η αποξήλωση κάθε τύπου και πάχους καταστρώματος (κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου κλπ) όπου 

απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης και της καθαίρεσης τμήματος σκυροδέματος καθώς και κάθε απαραίτητη 

προεργασία όπως εκριζώσεις - εκθαμνώσεις, απαλλαγή της τάφρου από ύδατα, άρση υλικών που 

προέρχονται από καταπτώσεις, απομάκρυνση στρωτήρων, ραγών κλπ 

β. Η διάνοιξη του χάνδακα διαστάσεων κατ’ ελάχιστο 40 cm πλάτος και 80 cm βάθος. 

γ. Η πλήρωση της τάφρου με άμμο λατομείου σε δυο στρώσεις 0,10 και 0,20 cm αντίστοιχα. 

δ. Η προμήθεια επιτόπου και τοποθέτηση σε συνέχεια κατά μήκος της όδευσης προκατασκευασμένων 

πλακών μονού καλωδιοφορέα, διαστάσεων 500Χ340Χ40 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΕ. 

ε. Η προμήθεια επιτόπου και τοποθέτηση σε απόσταση περί τα 30 cm πάνω από τα καλώδια και σε όλο το 

μήκος της όδευσης, ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01. 

στ. Η επίχωση του σκάμματος με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης. 

ζ. Η αποτύπωση της όδευσης κατασκευής του σκάμματος με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ'87 σε σχέδια 

που θα συντάξει άνευ ιδιαίτερης αμοιβής ο Ανάδοχος. 

η.  Η άντληση υδάτων όπου απαιτηθεί. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα υπόγεια 

δίκτυα ΟΚΩ. Η προμήθεια και εγκατάσταση των καλωδίων πληρώνεται με άλλο άρθρο του παρόντος 

τιμολογίου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης όδευσης 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  7,00 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΘΡΟ 86  Α.Τ. Κ15 (Ν ΗΛΜ 60.20.50.30.7) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ 6081.1 6%, ΟΔΟ 2531 43%,ΟΔΟ 
2612 25%, ΥΔΡ 6711.1 26% 
 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΙΔ ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC Φ110 (ΤΥΠΟΣ IΙ) 
 

Πλήρης κατασκευή υπόγειας όδευσης καλωδίων ΑΣΙΔ κάτω από τις γραμμές (Υπόγεια Διέλευση Γραμμής) 

εντός δυο σωλήνων διαμέτρου Φ110, εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια 

λεπτομερειών της μελέτης και το τυπικό σχέδιο του ΟΣΕ (τύπος ΙΙ). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η αποξήλωση κάθε τύπου και πάχους καταστρώματος (κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου, σκύρα γραμμής 

κλπ) όπου απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης και της καθαίρεσης τμήματος σκυροδέματος καθώς και κάθε 

απαραίτητη προεργασία όπως εκριζώσεις - εκθαμνώσεις, απαλλαγή της τάφρου από ύδατα, άρση υλικών 

που προέρχονται από καταπτώσεις κλπ. Σε περιπτώσεις εκτέλεσης της εργασίας επί υφιστάμενης γραμμής η 

προεργασία για την κατασκευή της ΥΔΓ (αφαίρεση έρματος – τμήματος της υποδομής, προσωρινή 

υποστήριξη της γραμμής υπό κυκλοφορία κλπ) πληρώνεται με άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου. 

β. Η διάνοιξη του χάνδακα. 

γ. Η προμήθεια επιτόπου και τοποθέτηση δυο σωλήνων PVC-U, SDR 41, DN 110 mm. 

δ. ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα C12/15. 

ε. ο οπλισμός B500C εφόσον απαιτείται κατά τη μελέτη 

στ. Η επίχωση του σκάμματος με θραυστό υλικό λατομείο και η αποκατάσταση τοπικά του υποστρώματος 

επιδομής. 

ζ. Η κατασκευαστική μελέτη (τυχόν υπολογισμοί και σχέδια) που θα συντάξει άνευ ιδιαίτερης αμοιβής ο 

Ανάδοχος. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα υπόγεια 

δίκτυα ΟΚΩ καθώς και η άντληση υδάτων όπου απαιτηθεί. Η προμήθεια και εγκατάσταση των καλωδίων 

πληρώνεται με άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης όδευσης επιμετρούμενης από τις εισόδους των 

φρεατίων αρχής – πέρατος της διέλευσης. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  24,43 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
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ΑΡΘΡΟ 87 Α.Τ. : Κ16 (Ν ΗΛΜ 60.20.50.30.10) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ 6081.1 6%, ΟΔΟ 2531 38%,ΟΔΟ 
2612 20%, ΥΔΡ 6711.1 36% 
 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΙΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC Φ160 (ΤΥΠΟΣ 1) 
 

Πλήρης κατασκευή υπόγειας διέλευσης από την οδό των καλωδίων ΑΣΙΔ γραμμές (Υπόγεια Διέλευση Οδού) 

εντός δυο σωλήνων διαμέτρου Φ160, εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια 

λεπτομερειών της μελέτης και το τυπικό σχέδιο του ΟΣΕ (τύπος 1). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η αφαίρεση τοπικά των στρώσεων οδοστρωσίας. 

β. Η εκσκαφή του ορύγματος στις προβλεπόμενες διαστάσεις. 

γ. Η προμήθεια επιτόπου και τοποθέτηση δυο σωλήνων PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 

δ. ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα C12/15. 

ε. ο οπλισμός B500C εφόσον απαιτείται κατά τη μελέτη 

στ. Η επίχωση του σκάμματος έως τη στάθμη των στρώσεων οδοστρωσίας με καλά διαβαθμισμένο υλικό και 

η συμπύκνωσή του σε στρώσεις μεγίστου πάχους 10 cm. 

ζ. τα προσωρινά μέτρα έως την ολοκλήρωση της εργασίας για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, των 

πεζών και του προσωπικού του αναδόχου. 

η. Η κατασκευαστική μελέτη (τυχόν υπολογισμοί και σχέδια) που θα συντάξει άνευ ιδιαίτερης αμοιβής ο 

Ανάδοχος. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα υπόγεια 

δίκτυα ΟΚΩ καθώς και η άντληση υδάτων όπου απαιτηθεί. Η προμήθεια και εγκατάσταση των καλωδίων 

πληρώνεται με άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης όδευσης επιμετρούμενης από τις εισόδους των 

φρεατίων αρχής – πέρατος της διέλευσης. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  31,98 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  (ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ  
60.10.85) 
 

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με 

δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα 

φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

· η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
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· η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 

· η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  

· στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 

παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 

(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 

· η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη  

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π) 

   

ΑΡΘΡΟ 88 Α.Τ.:Κ17  (Ν ΗΛΜ 60.10.85.03.02) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ2151 9%, ΟΔΟ 2551 58%,ΟΔΟ 
2612 13%, ΟΔΟ 2531 6%, ΟΔΟ 2312 14% 
 
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΚΜΔΛ (ΤΥΠΟΣ Β) 

Πλήρης κατασκευή βάσης για την έδραση του οικίσκου της ΚΜΔ σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 

μελέτης και το τυπικό σχέδιο του ΟΣΕ (τύπος Β). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η εκσκαφή του ορύγματος στις προβλεπόμενες διαστάσεις και σε έδαφος πάσης φύσεως. 

β. Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης όπου απαιτείται 

γ. Το σκυρόδεμα καθαριότητας πάχους 5 cm 

δ. Η προμήθεια επιτόπου και τοποθέτηση εντός του υπό σκυροδέτηση σώματος της βάσης των σωλήνων για 

την διέλευση καλωδίων από την ΚΜΔ προς τα εκατέρωθεν φρεάτια, στο απαραίτητο ανάλογα με την μελέτη 

του Αναδόχου μήκος έως τα φρεάτια και τα κυτία βάσης. 

ε. Το σκυρόδεμα C20/25 της βάσης. 

στ. ο απαραίτητος κατά τη μελέτη οπλισμός B500C  

στ. Η επίχωση του σκάμματος. 

ζ. τα προσωρινά μέτρα έως την ολοκλήρωση της εργασίας για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, των 

πεζών και του προσωπικού του αναδόχου. 

η. Η κατασκευαστική μελέτη (τυχόν υπολογισμοί και σχέδια) που θα συντάξει άνευ ιδιαίτερης αμοιβής ο 

Ανάδοχος. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα υπόγεια 

δίκτυα ΟΚΩ καθώς και η άντληση υδάτων όπου απαιτηθεί. Η προμήθεια και εγκατάσταση των καλωδίων 

πληρώνεται με άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ) πλήρως κατασκευασμένης βάσης ΚΜΔ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  726,32 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ       

 

ΑΡΘΡΟ 89  Α.Τ.: Κ18 (Ν ΗΛΜ 60.10.85.03.04) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ2151 3%, ΟΔΟ 2551 50%, ΟΔΟ 
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2612 13%, ΟΔΟ 2531 9%, ΟΔΟ 2312 25% 
 
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΗΜΙΔΡΥΦΡΑΚΤΟΥ - ΔΡΥΦΡΑΚΤΟΥ 

Πλήρης κατασκευή βάσης για την έδραση του μηχανισμού ημιδρυφράκτου ή δρυφράκτου, οιωνδήποτε 

διαστάσεων μπαριέρας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και το τυπικό 

σχέδιο του ΟΣΕ. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η εκσκαφή του ορύγματος στις προβλεπόμενες διαστάσεις και σε έδαφος πάσης φύσεως. 

β. Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης όπου απαιτείται 

γ. Το σκυρόδεμα καθαριότητας πάχους 5 cm 

δ. Η προμήθεια επιτόπου και τοποθέτηση, εντός του υπό σκυροδέτηση σώματος της βάσης του μηχανισμού, 

των σωλήνων για την διέλευση καλωδίων προς τα εκατέρωθεν φρεάτια, στο απαραίτητο, ανάλογα με την 

μελέτη του Αναδόχου, μήκος σωλήνωσης. 

ε. Το σκυρόδεμα C20/25 της βάσης. 

στ. ο απαραίτητος κατά τη μελέτη οπλισμός B500C  

στ. Η επίχωση του σκάμματος. 

ζ. τα προσωρινά μέτρα έως την ολοκλήρωση της εργασίας για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, των 

πεζών και του προσωπικού του αναδόχου. 

η. Η κατασκευαστική μελέτη (υπολογισμοί και σχέδια) που θα συντάξει άνευ ιδιαίτερης αμοιβής ο 

Ανάδοχος. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα υπόγεια 

δίκτυα ΟΚΩ καθώς και η άντληση υδάτων όπου απαιτηθεί.   

Τιμή ανά τεμάχιο (m) πλήρως κατασκευασμένης βάσης μηχανισμού μπαριέρας οιουδήποτε μήκους. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  129,46 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ       

 

ΑΡΘΡΟ 90  Α.Τ.: Κ19 (Ν ΗΛΜ 60.10.85.03.05) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ2151 3%, ΟΔΟ 2551 27%, ΟΔΟ 
2612 13%, ΟΔΟ 2531 10%, ΟΔΟ 2312 47% 
 
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

Πλήρης κατασκευή βάσης για την έδραση του ιστού πινακίδων σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 

μελέτης  και τα τυπικά σχέδιο του ΟΣΕ.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η εκσκαφή του ορύγματος στις προβλεπόμενες διαστάσεις και σε έδαφος πάσης φύσεως. 

β. Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης όπου απαιτείται 

γ. Η προμήθεια επιτόπου και τοποθέτηση εντός του υπό σκυροδέτηση σώματος της βάσης των σωλήνων για 

την διέλευση καλωδίων. 
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δ. Το σκυρόδεμα C20/25 της βάσης. 

ε. ο απαραίτητος κατά τη μελέτη οπλισμός B500C 

στ. Η επίχωση του σκάμματος. 

ζ. τα προσωρινά μέτρα έως την ολοκλήρωση της εργασίας για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, των 

πεζών και του προσωπικού του αναδόχου. 

η. Η κατασκευαστική μελέτη (τυχόν υπολογισμοί και σχέδια) που θα συντάξει άνευ ιδιαίτερης αμοιβής ο 

Ανάδοχος. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα υπόγεια 

δίκτυα ΟΚΩ καθώς και η άντληση υδάτων όπου απαιτηθεί.   

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ) πλήρως κατασκευασμένης βάσης πινακίδος 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   70,74€ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ       

 

ΑΡΘΡΟ  91  Α.Τ.: Κ20 (Ν ΗΛΜ 60.10.85.03.06) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ2151 3%, ΟΔΟ 2551 27%, ΟΔΟ 
2612 13%, ΟΔΟ 2531 10%, ΟΔΟ 2312 47% 
 
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ 
 

Πλήρης κατασκευή βάσης για την έδραση του οδικού φωτοσήματος σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 

της μελέτης  και τα τυπικά σχέδιο του ΟΣΕ.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η εκσκαφή του ορύγματος στις προβλεπόμενες διαστάσεις και σε έδαφος πάσης φύσεως. 

β. Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης όπου απαιτείται 

γ. Η προμήθεια επιτόπου και τοποθέτηση εντός του υπό σκυροδέτηση σώματος της βάσης των σωλήνων για 

την διέλευση καλωδίων. 

δ. Το σκυρόδεμα C20/25 της βάσης. 

ε. ο απαραίτητος κατά τη μελέτη οπλισμός B500C 

στ. Η επίχωση του σκάμματος. 

ζ. τα προσωρινά μέτρα έως την ολοκλήρωση της εργασίας για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, των 

πεζών και του προσωπικού του αναδόχου. 

η. Η κατασκευαστική μελέτη (τυχόν υπολογισμοί και σχέδια) που θα συντάξει άνευ ιδιαίτερης αμοιβής ο 

Ανάδοχος. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα υπόγεια 

δίκτυα ΟΚΩ καθώς και η άντληση υδάτων όπου απαιτηθεί.   

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ) πλήρως κατασκευασμένης βάσης οδικού φωτοσήματος 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   70,74€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ       
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ΑΡΘΡΟ  92 Α.Τ.: Κ21 (Ν ΗΛΜ 60.10.85.03.07) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ2151 3%, ΟΔΟ 2551 27%, ΟΔΟ 
2612 13%, ΟΔΟ 2531 10%, ΟΔΟ 2312 47% 
 
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ 
 

Πλήρης κατασκευή βάσης για την έδραση του σιδηροδρομικού φωτοσήματος σύμφωνα με τα σχέδια 

λεπτομερειών της μελέτης  και τα τυπικά σχέδιο του ΟΣΕ.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η εκσκαφή του ορύγματος στις προβλεπόμενες διαστάσεις και σε έδαφος πάσης φύσεως. 

β. Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης όπου απαιτείται 

γ. Η προμήθεια επιτόπου και τοποθέτηση εντός του υπό σκυροδέτηση σώματος της βάσης των σωλήνων για 

την διέλευση καλωδίων. 

δ. Το σκυρόδεμα C20/25 της βάσης. 

ε. ο απαραίτητος κατά τη μελέτη οπλισμός B500C 

στ. Η επίχωση του σκάμματος. 

ζ. τα προσωρινά μέτρα έως την ολοκλήρωση της εργασίας για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, των 

πεζών και του προσωπικού του αναδόχου. 

η. Η κατασκευαστική μελέτη (τυχόν υπολογισμοί και σχέδια) που θα συντάξει άνευ ιδιαίτερης αμοιβής ο 

Ανάδοχος. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα υπόγεια 

δίκτυα ΟΚΩ καθώς και η άντληση υδάτων όπου απαιτηθεί.   

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ) πλήρως κατασκευασμένης βάσης σιδηροδρομικού φωτοσήματος 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   70,74€ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ       

 

ΑΡΘΡΟ  93  Α.Τ.: Κ22 (Ν ΗΛΜ 60.10.85.03.08) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ2151 3%, ΟΔΟ 2551 27%, ΟΔΟ 
2612 13%, ΟΔΟ 2531 10%, ΟΔΟ 2312 47% 
 
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
 

Πλήρης κατασκευή βάσης για την έδραση του τοπικού πίνακα χειρισμού σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 

της μελέτης  και τα τυπικά σχέδια του ΟΣΕ.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η εκσκαφή του ορύγματος στις προβλεπόμενες διαστάσεις και σε έδαφος πάσης φύσεως. 

β. Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης όπου απαιτείται 

γ. Η προμήθεια επιτόπου και τοποθέτηση εντός του υπό σκυροδέτηση σώματος της βάσης των σωλήνων για 

την διέλευση καλωδίων. 
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δ. Το σκυρόδεμα C20/25 της βάσης. 

ε. ο απαραίτητος κατά τη μελέτη οπλισμός B500C 

στ. Η επίχωση του σκάμματος. 

ζ. τα προσωρινά μέτρα έως την ολοκλήρωση της εργασίας για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, των πεζών 

και του προσωπικού του αναδόχου. 

η. Η κατασκευαστική μελέτη (τυχόν υπολογισμοί και σχέδια) που θα συντάξει άνευ ιδιαίτερης αμοιβής ο 

Ανάδοχος. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα υπόγεια 

δίκτυα ΟΚΩ καθώς και η άντληση υδάτων όπου απαιτηθεί.   

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ) πλήρως κατασκευασμένης βάσης ΤΠΧ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   69,90€ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ       

 

ΑΡΘΡΟ 94 Α.Τ.: Κ23 (Ν ΗΛΜ 65.10.25.01.06) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 58 
 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 12V/150AH 

Για την πλήρη εγκατάσταση μιας συστοιχίας συσσωρευτών κλειστού τύπου με θετικές σωληνωτές πλάκες 

12V/150Ah του συστήματος ΑΣΙΔ, μετά των αναγκαίων γεφυρώσεων, εντός του οικίσκου της ΚΜΔΛ ή εντός 

ανεξάρτητου ερμαρίου. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια επί τόπου των συσσωρευτών, οι 

απαιτούμενες εργατικές δαπάνες και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος 

(δοκιμές κλπ) παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία.  

Τιμή για ένα τεμάχιο (Τεμ) συσσωρευτή. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   371,50 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 

ΑΡΘΡΟ 95  Α.Τ.: Κ24 (Ν ΗΛΜ 60.20.40.51.01) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 102 
 
ΚΜΔ ΑΣΙΔ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΓΡΑΜΜΗΣ 

Για την προμήθεια επί τόπου και την πλήρη εγκατάσταση της ΚΜΔ ΑΣΙΔ ηλεκτρονικού τύπου, σχεδιασμένης 

για την λειτουργία του αυτόματου συστήματος της διάβασης μονής σιδηροδρομικής γραμμής, 

εγκατεστημένης εντός ειδικού οικίσκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΟΣΕ και 

στους λοιπούς όρους δημοπράτησης, παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνονται η 

προμήθεια και μεταφορά επιτόπου του ηλεκτρικού πίνακα, της κεντρικής μονάδας υπολογιστή, των 

ηλεκτρονόμων, των ψηφιακών καρτών και όλου του απαραίτητου διακοπτικού υλικού. Επίσης 

περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά  και μικρουλικά, η εγκατάσταση, σύνδεση, όλοι οι έλεγχοι και 

δοκιμές και γενικά όποια δαπάνη απαιτείται για την πλήρη και ολοκληρωμένη λειτουργία της ΚΜΔ. 

Τιμή για ένα τεμάχιο ( Τεμ ) ΚΜΔ. 
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   24.000,00 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

 

ΑΡΘΡΟ 96  Α.Τ.: Κ25  (Ν ΗΛΜ 60.20.40.51.07) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 102 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΑΣΙΔ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ, ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ 

Προμήθεια επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση ενός πίνακα χειρισμών ΑΣΙΔ κατηγορίας ΙΙ, πλήρως 

εξοπλισμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΟΣΕ και στους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης, παραδοτέου σε πλήρη λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά 

επιτόπου του πίνακα χειρισμών ΑΣΙΔ κατηγορίας ΙΙ και όλου του απαραίτητου διακοπτικού υλικού. Επίσης 

περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά  και μικρουλικά, η εγκατάσταση, σύνδεση, όλοι οι έλεγχοι και 

δοκιμές και γενικά όποια δαπάνη απαιτείται για την πλήρη και ολοκληρωμένη λειτουργία του πίνακα. 

Τιμή για ένα τεμάχιο ( Τεμ ) πίνακα χειρισμών ΑΣΙΔ κατηγορίας ΙΙ. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   1.009,78 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    

 

ΑΡΘΡΟ 97  Α.Τ.: Κ26 (Ν ΗΛΜ 60.20.40.41.05) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 5 
 
ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΜΔ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

Για την προμήθεια επί τόπου του έργου και την πλήρη τοποθέτηση και σύνδεση του οικίσκου της ΚΜΔ, με 

τον πλήρη εξοπλισμό. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, τοποθέτηση και 

εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού (φέρουσα μεταλλική κατασκευή, πλαγιοκάλυψη με 

μόνωση, τροφοδοτικό, ανεμιστήρας, θερμαντικό, διάταξη ανορθωτικού με φορτιστή κοκ) και των λοιπών 

υλικών και μικροϋλικών στερέωσης και λειτουργίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές του ΟΣΕ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης, παραδοτέου σε πλήρη λειτουργία 

Τιμή για ένα τεμάχιο ( Τεμ ) οικίσκου της ΚΜΔ. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   4.000,00 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

 

ΑΡΘΡΟ 98 Α.Τ.: Κ27 (Ν ΗΛΜ 65.10.20.04.01) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 63 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 2M ΩΣ ΚΑΙ 4M 

Για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμού κίνησης μπάρας δρυφράκτου ή ημιδρυφράκτου μήκους 

από 2m ως και 4m. Στην τιμή περιλαμβάνονται : 

- η προμήθεια και τοποθέτηση του μηχανισμού κίνησης μπάρας ημιδρυφράκτου μήκους από 2m ως και 

4m,  
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- η προμήθεια και τοποθέτηση του μεταλλικού στεγανού κιβωτίου προστασίας του μηχανισμού κίνησης 

της μπάρας ΑΣΙΔ, γαλβανισμένο εν θερμώ, με ηλεκτροστατική βαφή. 

- η προμήθεια των αναλωσίμων και των εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ),  

- η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά όλων των υλικών και μικροϋλικών 

επί τόπου του έργου προς οριστική συναρμολόγηση, τοποθέτηση και εγκατάσταση, 

- η συναρμολόγηση τοποθέτηση και εγκατάσταση του μηχανισμού κίνησης μπάρας και του κιβωτίου του,  

- οι απαιτούμενες εργατικές δαπάνες και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την τοποθέτηση, σύνδεση 

και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Τιμή για ένα τεμάχιο ( Τεμ ) μηχανισμού κίνησης μπάρας ημιδρυφράκτου. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   4.000,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ    

 

ΑΡΘΡΟ 99 Α.Τ.: Κ28 (Ν ΗΛΜ 65.10.20.04.02) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 63 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΡΑΣ  ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 4M ΩΣ ΚΑΙ 6M 

 

Για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμού κίνησης μπάρας δρυφράκτου ή ημιδρυφράκτου μήκους 

άνω των 4m ως και 6m. Στην τιμή περιλαμβάνονται : 

- η προμήθεια και τοποθέτηση του μηχανισμού κίνησης μπάρας ημιδρυφράκτου μήκους άνω των 4m ως 

και 6m,  

- η προμήθεια και τοποθέτηση του μεταλλικού στεγανού κιβωτίου προστασίας του μηχανισμού κίνησης 

της μπάρας ΑΣΙΔ, γαλβανισμένο εν θερμώ, με ηλεκτροστατική βαφή. 

- η προμήθεια των αναλωσίμων και των εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ),  

- η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά όλων των υλικών και μικροϋλικών 

επί τόπου του έργου προς οριστική συναρμολόγηση, τοποθέτηση και εγκατάσταση, 

- η συναρμολόγηση τοποθέτηση και εγκατάσταση του μηχανισμού κίνησης μπάρας και του κιβωτίου του,  

- οι απαιτούμενες εργατικές δαπάνες και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την τοποθέτηση, σύνδεση 

και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Τιμή για ένα τεμάχιο ( Τεμ ) μηχανισμού κίνησης μπάρας ημιδρυφράκτου. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  :   4791,42 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ    

 

ΑΡΘΡΟ 100  Α.Τ.: Κ29 (Ν ΗΛΜ 65.10.20.04.03) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 63 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 6M  

Για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμού κίνησης μπάρας δρυφράκτου ή ημιδρυφράκτου μήκους 

άνω των 6m. Στην τιμή περιλαμβάνονται : 



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 87 

 

- η προμήθεια και τοποθέτηση του μηχανισμού κίνησης μπάρας ημιδρυφράκτου μήκους άνω των 6m,  

- η προμήθεια και τοποθέτηση του μεταλλικού στεγανού κιβωτίου προστασίας του μηχανισμού κίνησης 

της μπάρας ΑΣΙΔ, γαλβανισμένο εν θερμώ, με ηλεκτροστατική βαφή. 

- η προμήθεια των αναλωσίμων και των εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ),  

- η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά όλων των υλικών και μικροϋλικών 

επί τόπου του έργου προς οριστική συναρμολόγηση, τοποθέτηση και εγκατάσταση, 

- η συναρμολόγηση τοποθέτηση και εγκατάσταση του μηχανισμού κίνησης μπάρας και του κιβωτίου του,  

- οι απαιτούμενες εργατικές δαπάνες και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την τοποθέτηση, σύνδεση 

και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Τιμή για ένα τεμάχιο ( Τεμ ) μηχανισμού κίνησης μπάρας ημιδρυφράκτου. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   5.121,02 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ    

 

ΑΡΘΡΟ 101 Α.Τ.: Κ30 (Ν ΗΛΜ 60.20.40.11.01) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 35 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΜΠΑΡΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
Για την προμήθεια και τοποθέτηση μιας μπάρας δρυφράκτου ή ημιδρυφράκτου από αλουμίνιο, χωρίς τον 

μηχανισμό κίνησης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση της 

μπάρας ημιδρυφράκτου, η προμήθεια όλων των αναλωσίμων και των εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης 

κλπ (κοχλίες κλπ), οι απαιτούμενες εργατικές δαπάνες και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την 

τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Τιμή για ένα μέτρο ( m ) μπάρας ημιδρυφράκτου ή δρυφράκτου. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   19,89 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ    

 

ΑΡΘΡΟ 102  Α.Τ.: Κ31 (Ν ΗΛΜ 60.20.20.01.02) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 105 
 
ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 
 

Για την πλήρη εγκατάσταση ενός οδικού φωτεινού σηματοδότη, μετά  της τιμής του ηχητικού σήματος, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΕ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Στη τιμή περιλαμβάνονται: 

 1. Ο φέρων ιστός που θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και ηλεκτροστατικά βαμμένος με  δύο στρώσεις 

ανθεκτικού χρώματος της επιλογής της Υπηρεσίας. Ο ιστός θα έχει διάμετρο τουλάχιστον Φ140 mm άνευ 

ραφής και πάχος 4,5 mm, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΕ. 

 2. Η γαλβανισμένη μεταλλική βάση στερέωσης του ιστού, οιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, μετά των 

ανοξείδωτων κοχλιών και των πείρων αγκύρωσης οποιασδήποτε διαμέτρου και μήκους. 

 3. Όλα τα υλικά στερέωσης (κοχλίες γαλβανισμένοι, βραχίονας στήριξης κλπ.) των διαφόρων εξαρτημάτων 
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επί του ιστού, τα καλύμματα των ανοιγμάτων του ιστού όπου αυτά απαιτούνται, για να είναι δυνατή η 

διέλευση, η συναρμογή και η σύνδεση των καλωδίων. 

 4. Το ακροκιβώτιο επί του ιστού. 

 5. Τα ερυθρά αναλάμποντα φώτα προς οδό τοποθετημένα επάνω στον ιστό και συνδεδεμένα καταλλήλως, 

που θα περιλαμβάνουν το κέλυφος, τον γυάλινο έγχρωμο  δίσκο ερυθρού χρώματος, το κάτοπτρο, την 

λυχνιολαβή, την λυχνία, τα σκιάδια και τον διακλαδωτή (κλέμενς) με τις συρματώσεις, κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Η σύνδεση μεταξύ των φανών θα 

γίνεται με κατάλληλο σωλήνα στον οποίο θα βιδώνεται κάθε κέλυφος και σαν σύνολο θα στερεώνεται 

επάνω στον ιστό. Ο σωλήνας σύνδεσης θα είναι σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου τουλάχιστον 

1ins ή από  ισχυρό  κατάλληλο πλαστικό διαμέτρου 1.5". 

 6. Την προβλεπόμενη σύνδεση του ιστού με χάλκινο αγωγό διατομής 10 mm2 μέχρι την  γείωση της 

εγκατάστασης. 

 7. Την πινακίδα επί του ιστού (σταυρός Αγ. Ανδρέα για μονή ή διπλή γραμμή).  

 8. Η συσκευή του ηχητικού σήματος πλήρως εγκατεστημένη επί του ιστού. 

 Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου οδικού φωτεινού σηματοδότη πλήρους, μετά των 

αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, της δαπάνης για την τοποθέτηση και σύνδεση, δοκιμές και παραδοτέο 

σε πλήρη λειτουργία.  

Τιμή ανά τεμάχιο φωτοσήματος πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 

εφαρμογής του Αναδόχου. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   2.146,06 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    

 

ΑΡΘΡΟ 103 Α.Τ.: Κ32 (Ν ΗΛΜ 60.20.20.01.03) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 105 
 
ΚΥΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΦΩΤΟΣΗΜΑ ΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ  ΜΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Για την πλήρη εγκατάσταση ενός κύριου σιδηροδρομικού φωτεινού σηματοδότη μονής γραμμής, σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές του ΟΣΕ. Στην τιμή περιλαμβάνονται : 

 1. Ο φέρων ιστός που θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και ηλεκτροστατικά βαμμένος  με  δύο στρώσεις 

ανθεκτικού χρώματος της επιλογής της Υπηρεσίας. Ο ιστός θα έχει διάμετρο τουλάχιστον Φ3 1/2 ins άνευ 

ραφής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΕ. 

 2. Η γαλβανισμένη μεταλλική βάση στερέωσης του ιστού, οιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, μετά των 

ανοξείδωτων κοχλιών και των πείρων αγκύρωσης οποιασδήποτε διαμέτρου. 

 3. Όλα τα υλικά στερέωσης (κοχλίες γαλβανισμένοι, βραχίονας στήριξης επί του ιστού, ειδικά τεμάχια κλπ.) 

των διαφόρων εξαρτημάτων επί του ιστού, τα καλύμματα των ανοιγμάτων του ιστού όπου αυτά 

απαιτούνται, για να είναι δυνατή η διέλευση, η συναρμογή και η σύνδεση των καλωδίων. 

 4. Το ιστόσημα σύμφωνα με τον Γ.Κ.Κ. και τις προδιαγραφές του ΟΣΕ επί του ιστού. 

 5. Το λευκό αναλάμπων φως προς την γραμμή, τοποθετημένο επάνω στον ιστό και συνδεδεμένο 
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καταλλήλως, που θα περιλαμβάνει το κέλυφος, το οπτικό μέρος, την λυχνιολαβή, την λυχνία, το σκιάδιο και 

τον διακλαδωτή (κλέμενς) με τις συρματώσεις, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης.   

 6. Την πινακίδα του σιδηροδρομικού φωτοσήματος επί του ιστού. 

 7. Την προβλεπόμενη σύνδεση του ιστού με χάλκινο αγωγό διατομής 10 mm2 μέχρι την  γείωση της 

εγκατάστασης. 

Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του κύριου σιδηροδρομικού φωτοσήματος 

πλήρους, μετά των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, της δαπάνης για την τοποθέτηση και σύνδεση, 

παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία.  

Τιμή ανά τεμάχιο φωτοσήματος πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 

εφαρμογής του Αναδόχου. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   1.023,99 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΧΙΛΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ    

 

ΑΡΘΡΟ 104 Α.Τ.: Κ33 (Ν ΗΛΜ 60.20.20.03.01) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 105 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΦΩΤΟΣΗΜΑ ΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΦΩΤΟΣΗΜΑ (Ε.Ε.Φ.) ΜΕΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

Για την πλήρη εγκατάσταση ενός επαναληπτικού σιδηροδρομικού φωτεινού σηματοδότη (ΕΕΦ), σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές του ΟΣΕ. Στην τιμή περιλαμβάνονται : 

 1. Ο φέρων ιστός που θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και ηλεκτροστατικά βαμμένος  με  δύο στρώσεις 

ανθεκτικού χρώματος της επιλογής της Υπηρεσίας. Ο ιστός θα έχει διάμετρο τουλάχιστον Φ3 1/2 ins άνευ 

ραφής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΕ. 

 2. Η γαλβανισμένη μεταλλική βάση στερέωσης του ιστού, οιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, μετά των 

ανοξείδωτων κοχλιών και των πείρων αγκύρωσης οποιασδήποτε διαμέτρου. 

 3. Όλα τα υλικά στερέωσης (κοχλίες γαλβανισμένοι, βραχίονας στήριξης επί του ιστού, ειδικά τεμάχια κλπ.) 

των διαφόρων εξαρτημάτων επί του ιστού, τα καλύμματα των ανοιγμάτων του ιστού όπου αυτά 

απαιτούνται, για να είναι δυνατή η διέλευση, η συναρμογή και η σύνδεση των καλωδίων. 

 4. Το ιστόσημα σύμφωνα με τον Γ.Κ.Κ. και τις προδιαγραφές του ΟΣΕ επί του ιστού. 

 5. Το λευκό αναλάμπων φως προς την γραμμή, τοποθετημένο επάνω στον ιστό και συνδεδεμένο 

καταλλήλως, που θα περιλαμβάνει το κέλυφος, το οπτικό μέρος, την λυχνιολαβή, την λυχνία, το σκιάδιο και 

τον διακλαδωτή (κλέμενς) με τις συρματώσεις, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης.   

 6. Την πινακίδα του σιδηροδρομικού φωτοσήματος επί του ιστού. 

 7. Την προβλεπόμενη σύνδεση του ιστού με χάλκινο αγωγό διατομής 10 mm2 μέχρι την  γείωση της 

εγκατάστασης. 

Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του κύριου σιδηροδρομικού φωτοσήματος 

πλήρους, μετά των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, της δαπάνης για την τοποθέτηση και σύνδεση, 
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παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία.  

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ) επαναληπτικού φωτοσήματος πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   1621,39 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ    

 

ΑΡΘΡΟ 105  Α.Τ.: Κ34 (Ν ΗΛΜ 60.20.35.01) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 102 
 
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Pc1 Η Pc2 ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ  

Για την προμήθεια επί τόπου όλων των αναγκαίων συσκευών, υλικών και μικροϋλικών και την εγκατάσταση 

επί γραμμής μιας πλήρους διάταξης εντολής κατάληψης (Pc1 ή Pc2), μετά του αντίστοιχου απαιτούμενου, 

για τη λειτουργία του συστήματος, εξοπλισμού γραμμής, που αποτελείται από μια ή περισσότερες, ανάλογα 

με την προσφερόμενη τεχνολογία, ηλεκτρομαγνητικές επαφές, συμπεριλαμβανομένων των ακροκιβωτίων, 

των καλωδιώσεων μέχρι τους ακροδέκτες του ακροκιβωτίου, της κατασκευής των διελεύσεων από την 

γραμμή μέχρι τα ακροκιβώτια και γενικά όποια άλλη εργασία απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση της 

διάταξης (αφαίρεση σκύρων τοπικά, εκσκαφές, επιχώσεις κλπ.). Δηλαδή προμήθεια όλων των υλικών και 

μικροϋλικών επί τόπου του έργου, εγκατάσταση επί γραμμής και στερέωση των συσκευών, σύνδεση αυτών 

με πάσης φύσεως καλώδια και μικροϋλικά, ρύθμιση, ένταξη στο όλο σύστημα, παράδοση σε λειτουργία.  

Τιμή για ένα τεμάχιο (Τεμ) διάταξης εξοπλισμού σε θέση Pc1 ή Pc2 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   1741,96 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    

 

ΑΡΘΡΟ 106 Α.Τ.: Κ35 (Ν ΗΛΜ 60.20.35.04) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 102 
 
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (PL) ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ. 

Για την προμήθεια επί τόπου όλων των αναγκαίων συσκευών, υλικών και μικροϋλικών και την εγκατάσταση 

επί γραμμής μιας πλήρους διάταξης εντολής απελευθέρωσης (PL) μετά του αντίστοιχου απαιτούμενου, για 

τη λειτουργία του συστήματος εξοπλισμού γραμμής, που αποτελείται από έναν ή δύο βρόγχους 

απελευθέρωσης σε συνδυασμό με άλλες απαραίτητες συσκευές, ανάλογα με την προσφερόμενη 

τεχνολογία, συσκευές (ηλεκτρομαγνητικές επαφές κλπ.). 

Αναλυτικότερα στην τιμή περιλαμβάνονται : 

 1. Τα πλήρως ανεπτυγμένα καλώδια επί γραμμής που αποτελούν τους βρόγχους απελευθέρωσης, 

τοποθετημένα εντός γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά  (σωληνώσεις, 

περιβλήματα, κλιπς, υλικά στερέωσης κλπ.) 

 2. Μια ηλεκτρομαγνητική επαφή. 

 3. Όλα τα αναγκαία κιβώτια των βρόγχων, πλήρως τοποθετημένα. 

 4. Οι αναγκαίες καλωδιώσεις εντός θωρακισμένων σωλήνων μέχρι τους ακροδέκτες των ακροκιβωτίων.
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 5. Η κατασκευή των διελεύσεων από την γραμμή μέχρι τα ακροκιβώτια. 

 6. Όλες οι αναγκαίες συρματώσεις για την λειτουργία της διάταξης, οποιουδήποτε τύπου καλωδίου. 

 7. Οι εργατικές δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση της διάταξης επί γραμμής (αφαίρεση 

σκύρων τοπικά, εκσκαφές, επιχώσεις κ.ο.κ.), εγκατάσταση ακροκιβωτίων, συνδέσεις καλωδίων, στερέωση 

των συσκευών στις σιδηροτροχιές κλπ.  

 Δηλαδή προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου, εγκατάσταση των διατάξεων 

εντολής απελευθέρωσης, σύνδεση αυτών με πάσης φύσεως καλώδια και μικροϋλικά, ρύθμιση, ένταξη στο 

όλο σύστημα με εργασίες πάσης φύσεως, παράδοση σε λειτουργία. Η τιμή είναι γενικής εφαρμογής για το 

σύνολο των απαιτούμενων διατάξεων που εφαρμόζονται για την απελευθέρωση της διάβασης, 

ανεξαρτήτως του πλήθους και του είδους των συσκευών που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό  

ανάλογα με την τεχνολογία του προσφέροντος. 

Τιμή για ένα τεμάχιο (Τεμ) διάταξης εξοπλισμού σε θέση PL 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   4.716,82 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ    

 

ΑΡΘΡΟ 107 Α.Τ.: Κ36 (Ν ΗΛΜ 60.20.35.05) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 102 
 
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (PL), ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΝΩΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΞΟΝΩΝ). 

 

Για την προμήθεια επί τόπου όλων των αναγκαίων συσκευών, υλικών και μικροϋλικών και την εγκατάσταση 

επί γραμμής μιας πλήρους διάταξης εντολής απελευθέρωσης (PL) μετά του αντίστοιχου απαιτούμενου, για 

τη λειτουργία του συστήματος, εξοπλισμού γραμμής, που αποτελείται από κατάλληλο αριθμό μονών 

ανιχνευτών (μετρητές αξόνων). 

 Αναλυτικότερα στην τιμή περιλαμβάνονται : 

 1. Όλοι οι απαιτούμενοι ανάλογα με την τεχνολογία, μονοί ανιχνευτές γραμμής με τα υλικά στήριξης κλπ. 

 2. Τα αντίστοιχα ακροκιβώτια πλήρως τοποθετημένα. 

 3. Οι αναγκαίες καλωδιώσεις εντός θωρακισμένων σωλήνων μέχρι τους ακροδέκτες των ακροκιβωτίων.

 4. Η κατασκευή των διελεύσεων από την γραμμή μέχρι τα ακροκιβώτια. 

 5. Όλες οι αναγκαίες συρματώσεις για την λειτουργία της διάταξης, οποιουδήποτε τύπου καλωδίου. 

 6. Οι εργατικές δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση της διάταξης επί γραμμής (αφαίρεση 

σκύρων τοπικά, εκσκαφές, επιχώσεις κ.ο.κ.), εγκατάσταση ακροκιβωτίων, συνδέσεις καλωδίων, στερέωση 

των συσκευών στις σιδηροτροχιές κλπ.  

 Δηλαδή προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου, εγκατάσταση των διατάξεων 

εντολής απελευθέρωσης, σύνδεση αυτών με πάσης φύσεως καλώδια και μικροϋλικά, ρύθμιση, ένταξη στο 

όλο σύστημα με εργασίες πάσης φύσεως, παράδοση σε λειτουργία. Η τιμή είναι γενικής εφαρμογής για το 

σύνολο των απαιτούμενων διατάξεων που εφαρμόζονται για την απελευθέρωση της διάβασης, 
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ανεξαρτήτως του πλήθους και του είδους των συσκευών που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την τεχνολογία.  

Τιμή για ένα τεμάχιο (Τεμ) διάταξης εξοπλισμού σε θέση PL 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   4.701,58 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    

 

ΑΡΘΡΟ 108 Α.Τ.: Κ37 (Ν ΗΛΜ 60.20.35.07) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 102 
 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ (Pc1A , Pcd) 

Για την προμήθεια επί τόπου όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών και την εγκατάσταση επί 

γραμμής μιας επαφής ‘ασφαλείας’ που αποτελείται από μια ηλεκτρομαγνητική επαφή οποιουδήποτε 

τύπου. 

 Αναλυτικότερα στην τιμή περιλαμβάνονται : 

 1. Η ηλεκτρομαγνητική επαφή με τα υλικά στήριξης κλπ. 

 2. Το αντίστοιχο ακροκιβώτιο πλήρως τοποθετημένο. 

 3. Οι αναγκαίες καλωδιώσεις εντός θωρακισμένων σωλήνων μέχρι τους ακροδέκτες του ακροκιβωτίου.

 4. Η κατασκευή της διελεύσεως από την γραμμή μέχρι το ακροκιβώτιο. 

 5. Όλες οι αναγκαίες συρματώσεις για την λειτουργία της διάταξης, οποιουδήποτε τύπου καλωδίου. 

 6. Οι εργατικές δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση της διάταξης επί γραμμής (αφαίρεση 

σκύρων τοπικά, εκσκαφές, επιχώσεις κ.ο.κ.), εγκατάσταση ακροκιβωτίου, συνδέσεις καλωδίων, στερέωση 

της συσκευής στις σιδηροτροχιές κλπ.  

Δηλαδή προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου, εγκατάσταση της διατάξεως, 

σύνδεση με πάσης φύσεως καλώδια και μικροϋλικά, ρύθμιση, ένταξη στο όλο σύστημα με εργασίες πάσης 

φύσεως, παράδοση σε λειτουργία. Η τιμή είναι γενικής εφαρμογής για το σύνολο των απαιτούμενων 

διατάξεων που εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως του πλήθους και του είδους των συσκευών που 

χρησιμοποιούνται ανάλογα με την τεχνολογία.  

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   842,62 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ    

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΣΙΔ (ΑΡΘΡΟ Ν ΗΛΜ 60.10.41) 

Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων του συστήματος ΑΣΙΔ, μετά της εργασίας 

τοποθετήσεως σε οποιαδήποτε φορέα του συστήματος ΑΣΙΔ (εντός χάνδακα, εντός σωλήνων οποιουδήποτε 

τύπου και διαμέτρου, σε πλαστικούς ή τσιμεντένιους οχετούς, σε εσχάρες διέλευσης κλπ), είτε αυτός είναι 

κενός είτε περιέχει οδηγό ή άλλα καλώδια, και με οποιοδήποτε τρόπο εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένης 

της εμφύσησης πεπιεσμένου αέρα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται : 
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α) η προμήθεια του καλωδίου, μετά των δαπανών φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς επιτόπου των έργων 

β) η εκτύλιξη - έκταση και αναδίπλωση, αν απαιτείται, του καλωδίου 

γ) η τοποθέτηση εντός οποιουδήποτε φορέα διέλευσης ή το πέρασμα του καλωδιακού μήκους  εντός των 

μικροσωλήνων διέλευσης με χρήση μηχανής εγκατάστασης με εμφύσηση πεπιεσμένου αέρα.  

δ) όλες οι απαραίτητες συνδέσεις με τα φρεάτια ελέγχου, τα ακροκιβώτια κλπ. Περιλαμβάνεται και ο τυχόν 

απαιτούμενος καθαρισμός των φρεατίων έλξης/διακλάδωσης καλωδίων. 

ε) οι τυχόν απαιτούμενες δαπάνες για  

ε) οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου των καλωδίων ως και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που απαιτείται για την 

παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  

Το παρόν άρθρο (ΑΡΘΡΑ Ν ΗΛΜ 60.10.41.05, ΑΡΘΡΑ Ν ΗΛΜ 60.10.41.05, Ν ΗΛΜ 60.10.41.06, Ν ΗΛΜ 

60.10.41.07 και Ν ΗΛΜ 60.10.41.08) έχει εφαρμογή και στην περίπτωση τοποθέτησης καλωδίων σε 

σωλήνωση που ήδη περιέχει καλώδια που δεν  αποξηλώνονται, με χρήση νέου οδηγού εφόσον τούτο είναι 

δυνατό. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 109 Α.Τ.: Κ38 (Ν ΗΛΜ 62.10.41.07.01) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 102 
 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ XLPE/PVC/SWA/PVC ΚΑΤΑ BS.5467 ΔΙΑΤΟΜΗΣ 2 Χ 1,5 MM2 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   2,47 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    

ΑΡΘΡΟ 110 Α.Τ.: Κ39 (Ν ΗΛΜ 62.10.41.07.03) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 102 
 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ XLPE/PVC/SWA/PVC ΚΑΤΑ BS.5467 ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4 Χ 1,5 MM2 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   3,21 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    

ΑΡΘΡΟ 111 Α.Τ.: Κ40 (Ν ΗΛΜ 62.10.41.07.23) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 102 
 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ XLPE/PVC/SWA/PVC ΚΑΤΑ BS.5467 ΔΙΑΤΟΜΗΣ 6 Χ 1,5 MM2 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   4,09 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ   
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ΑΡΘΡΟ 112 Α.Τ.: Κ41 (Ν ΗΛΜ 62.10.41.07.04) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 102 
 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ XLPE/PVC/SWA/PVC ΚΑΤΑ BS.5467 ΔΙΑΤΟΜΗΣ 8 Χ 1,5 MM2 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   4,61 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ   

ΑΡΘΡΟ 113 Α.Τ.: Κ42 (Ν ΗΛΜ 62.10.41.07.11) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 102 
 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ XLPE/PVC/SWA/PVC ΚΑΤΑ BS.5467 ΔΙΑΤΟΜΗΣ 27 Χ 1,5 MM2 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   12,21 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ   

ΑΡΘΡΟ 114 Α.Τ.: Κ43 (Ν ΗΛΜ 62.10.41.07.20) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 102 
 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ XLPE/PVC/SWA/PVC ΚΑΤΑ BS.5467 ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4 Χ 6 MM2 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   5,07 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ   

 

ΑΡΘΡΟ 115 Α.Τ.: Κ44 (Ν ΗΛΜ 62.10.41.07.21) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 102 
 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ XLPE/PVC/SWA/PVC ΚΑΤΑ BS.5467 ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3 Χ 10 MM2 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   6,01 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ   

 

ΑΡΘΡΟ 116 Α.Τ.: Κ45 (Ν ΗΛΜ 60.20.40.41.01) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 5 10%, ΟΔΟ 2532 40%, ΟΔΟ 
2612 50% 
 
ΙΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ 

Πλήρης κατασκευή ιστού παροχής ΔΕΗ σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια της ΔΕΗ, μετά της βάσης, της κολώνας 

και του στυλίσκου, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά πλήρως κατασκευασμένο. 

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   526,91 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  :   ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ  
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ΑΡΘΡΟ 117  Α.Τ.: Κ46 (Ν ΗΛΜ 60.20.40.21.01) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 45  
 
ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΙΔ 

Τρίγωνο γείωσης αποτελούμενο από τρία ηλεκτρόδια χάλκινα διατομής σταυρού, μήκους 1.5 μ, με τους 

ειδικούς συνδετήρες αγωγών, τον χάλκινο πολύκλωνο αγωγό σύνδεσης διατομής 16 mm2 μέσα σε 

γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3/4 ins και τα τρία φρεάτια με τα καλύμματά τους διαστάσεων 20 x 20 cm για 

την επιθεώρηση των συνδέσεων, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών και εργασία  

έμπηξης ηλεκτροδίων στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3 m, σύνδεσής τους με τον χάλκινο 

αγωγό κατασκευής των φρεατίων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

Τιμή ανά τεμάχιο ( Τεμ ) γείωσης 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   316,16 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ   

 

ΑΡΘΡΟ 118  Α.Τ.: Κ47 (Ν ΗΛΜ 62.10.21.02.12) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2312  
 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΕΝΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ, ΟΔΙΚΟΥ Η ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ 

Αποξήλωση μετά προσοχής ενός υφιστάμενου φωτοσήματος, οδικού ή σιδηροδρομικού, μετά των υλικών 

και μικροϋλικών αυτού, μεταφορά και αποθήκευση αυτού σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες προσκόμισης και χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού (οχήματα και 

εργαλεία), η εργασία αποξήλωσης μετά προσοχής του φωτοσήματος, καθώς και όλες οι δαπάνες για την 

μεταφορά και αποθήκευση του φωτοσήματος σε κατάλληλο χώρο. 

Τιμή για ένα τεμάχιο ( Τεμ ) φωτοσήματος. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   83,33 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ   

 

ΑΡΘΡΟ 119 Α.Τ.: Κ48 (Ν ΗΛΜ 62.10.21.02.13) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2312  
 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

Αποξήλωση μετά προσοχής ενός ερμαρίου κεντρικής μονάδας διαχείρισης λειτουργιών, μετά των υλικών και 

μικροϋλικών αυτού, μεταφορά και αποθήκευση αυτού σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες προσκόμισης και χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού (οχήματα και 

εργαλεία), η εργασία αποξήλωσης μετά προσοχής του ερμαρίου, καθώς και όλες οι δαπάνες για την 

μεταφορά και αποθήκευση του ερμαρίου σε κατάλληλο χώρο. 

Τιμή για ένα τεμάχιο ( Τεμ ) ερμαρίου κεντρικής μονάδας διαχείρισης λειτουργιών. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   203,97 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ   
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ΑΡΘΡΟ 120 Α.Τ.: Κ49 (Ν ΗΛΜ 62.10.21.02.15) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2312  
 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΜΙΑΣ ΤΡΟΧΟΕΠΑΦΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 

Αποξήλωση μετά προσοχής μιας τροχοεπαφής απελευθέρωσης, μετά των υλικών και μικροϋλικών αυτής, 

μεταφορά και αποθήκευση αυτού σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες προσκόμισης και χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού, η εργασία αποξήλωσης μετά προσοχής της 

διατάξεως, καθώς και όλες οι δαπάνες για την μεταφορά και αποθήκευση της τροχοεπαφής σε κατάλληλο 

χώρο. 

Τιμή για ένα τεμάχιο ( Τεμ ) μιας τροχοεπαφής απελευθέρωσης. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   44,93 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ   

 

ΑΡΘΡΟ 121 Α.Τ.: Κ50 (Ν ΗΛΜ 62.10.21.02.18) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2312 
 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΗΜΙΔΡΥΦΡΑΚΤΟΥ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ, ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Αποξήλωση μετά προσοχής υφιστάμενης μπάρας ημιδρυφράκτου ή δρυφράκτου οιουδήποτε τύπου και 

μήκους, με τον μηχανισμό κίνησης, μετά των υλικών και μικροϋλικών αυτής, μεταφορά και αποθήκευση 

αυτού σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες προσκόμισης και 

χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού (οχήματα και εργαλεία), η εργασία αποξήλωσης μετά προσοχής της 

μπάρας ημιδρυφράκτου και του μηχανισμού κίνησης, καθώς και όλες οι δαπάνες για την μεταφορά και 

αποθήκευση αυτών σε κατάλληλο χώρο. 

Τιμή για ένα τεμάχιο ( Τεμ ) μιας μπάρας και του μηχανισμού κίνησης. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   68,99 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ   

 

ΑΡΘΡΟ 122 Α.Τ.: Κ51 (Ν ΗΛΜ 62.10.21.02.19) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2312 
 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

Αποξήλωση μετά προσοχής ενός ερμαρίου συσσωρευτών μετά των συσσωρευτών και λοιπών υλικών, 

μεταφορά και αποθήκευση αυτού σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες προσκόμισης και χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού (οχήματα και εργαλεία), η εργασία 

αποξήλωσης μετά προσοχής, καθώς και όλες οι δαπάνες για την μεταφορά και αποθήκευση αυτών σε 

κατάλληλο χώρο. 

Τιμή για ένα τεμάχιο ( Τεμ )  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   38,53 € 
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ   

 

ΑΡΘΡΟ 123 Α.Τ.: Κ52 (Ν ΗΛΜ 62.10.21.02.21) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2312 
 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΜΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ. 

Αποξήλωση μετά προσοχής μιας πινακίδας με τον ιστό, μετά των υλικών και μικροϋλικών αυτής, μεταφορά 

και αποθήκευση αυτού σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

προσκόμισης και χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού (οχήματα και εργαλεία), η εργασία αποξήλωσης 

μετά προσοχής της πινακίδας και του ιστού, καθώς και όλες οι δαπάνες για την μεταφορά και αποθήκευση 

αυτών σε κατάλληλο χώρο. 

Τιμή για ένα τεμάχιο ( Τεμ ) πινακίδας με τον ιστό της. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   27,26 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ   

 

ΑΡΘΡΟ 124  Α.Τ.: Κ53 (Ν ΗΛΜ 62.10.21.02.24) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2312 30%, ΟΔΟ-1520 70% 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΞΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΙΔ 

Μεταφορά και αποθήκευση του συνόλου του αποξηλωθέντος εξοπλισμού ενός συστήματος ΑΣΙΔ από την 

προσωρινή θέση αποθήκευσης σε οποιαδήποτε νέα θέση. 

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ) για τη μεταφορά και αποθήκευση του συνόλου του αποξηλωθέντος εξοπλισμού 

ενός συστήματος ΑΣΙΔ. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   334,45 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ   

 

ΑΡΘΡΟ 125 Α.Τ.: Κ54 (Ν ΗΛΜ 62.10.21.02.86) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 105 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΙΔ  

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος οπτικής παρακολούθησης της διάβασης μέσω καμερών και 

συστήματος ηχητικής καταγραφής για τον διαρκή έλεγχο της εγκατάστασης ενός ΑΣΙΔ, σύμφωνα με την 

Τεχνική Περιγραφή, την Ε.Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Στην τιμή μονάδος 

περιλαμβάνονται : 

α) μια  κάμερα παρακολούθησης επί του αντίστοιχου σιδηροϊστού  

β) ο σιδηροϊστός κατάλληλου ύψους με την βάση του, πλήρως εγκατεστημένο  

γ) το σύστημα ηχητικής και οπτικής καταγραφής εντός του Οικίσκου της ΚΜΔ 

δ) οι απαιτούμενες καλωδιώσεις 

ε) ανηγμένα οι μελέτες τεκμηρίωσης και εφαρμογής των συστημάτων 
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Δηλαδή όλα τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου των έργων, εγκατάσταση, δοκιμές, ένταξη στο Κέντρο 

Ελέγχου ΑΣΙΔ και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά Τεμάχιο ΑΣΙΔ (Τεμ)   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  1.660,00 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ   

 

ΑΡΘΡΟ 126 Α.Τ.: Κ55 (Ν ΗΛΜ 62.10.21.02.87) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 105 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΙΔ  

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος οπτικής παρακολούθησης της διάβασης μέσω καμερών και 

συστήματος ηχητικής καταγραφής για τον διαρκή έλεγχο της εγκατάστασης ενός ΑΣΙΔ, σύμφωνα με την 

Τεχνική Περιγραφή, την Ε.Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Στην τιμή μονάδος 

περιλαμβάνονται : 

α) δυο  κάμερες παρακολούθησης επί των αντίστοιχων σιδηροϊστών κατά περίπτωση  

    (ανάλογα με τον αριθμό των ελεγχόμενων από το ΑΣΙΔ οδών)  

β) οι σιδηροϊστοί κατάλληλου ύψους με τις βάσεις τους, πλήρως εγκατεστημένοι 

γ) το σύστημα ηχητικής και οπτικής καταγραφής εντός του Οικίσκου της ΚΜΔ 

δ) οι απαιτούμενες καλωδιώσεις 

ε) ανηγμένα οι μελέτες τεκμηρίωσης και εφαρμογής των συστημάτων 

Δηλαδή όλα τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου των έργων, εγκατάσταση, δοκιμές, ένταξη στο Κέντρο 

Ελέγχου ΑΣΙΔ και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά Τεμάχιο ΑΣΙΔ (Τεμ)   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  2.318,54 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ   

 

ΑΡΘΡΟ 127 Α.Τ.: Κ56 (Ν ΗΛΜ 62.10.21.02.85) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 105 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΙΔ 

Προμήθεια και εγκατάσταση εντός του Οικίσκου της ΚΜΔ μιας συσκευής GPRS/GSΜ, με το κατάλληλο 

interface  διασύνδεσης  με τον αντίστοιχο εξοπλισμό της ΚΜΔ, για την αποστολή μηνυμάτων SMS των 

κωδικοποιημένων συμβάντων του ΑΣΙΔ. Δηλαδή όλα τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου των έργων, 

εγκατάσταση, δοκιμές, ένταξη στο Κέντρο Ελέγχου ΑΣΙΔ και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά Τεμάχιο ΑΣΙΔ (Τεμ)   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   1.200,00€ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
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ΑΡΘΡΟ 128  Α.Τ.: Κ57 (Ν ΗΛΜ 62.10.21.02.905) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 105 
 
ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΙΔ  

 

Πλήρης εγκατάσταση Ενιαίου Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας των αυτόνομων Συστημάτων Τηλε-ειδοποίησης 

των ΑΣΙΔ του τμήματος γραμμής, στο οποίο βρίσκονται εγκατεστημένα τα ΑΣΙΔ του έργου, σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) Ένα εξυπηρετητή (server) με τη βάση δεδομένων 

β) Λογισμικό καταγραφής και απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο 

γ) Σταθμό εργασίας με οθόνη και εκτυπωτή  

δ) Λογισμικό εφαρμογής 

  Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών (software και 

hardware), των μικροϋλικών, η δοκιμή, ένταξη στο σύστημα και παράδοση σε λειτουργία του «Κέντρου 

Ελέγχου ΑΣΙΔ» σύμφωνα με την .Τ.Σ.Υ, τα πρότυπα, τις απαιτήσεις του Εργοδότη ως προς την επεκτασιμότητα 

του συστήματος ελέγχου. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους εγκατεστημένου Ενιαίου Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας των ΑΣΙΔ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   12.000,00 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:    ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ 
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