
                                                                                                  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 Β ό λ ο ς   26-11-2019  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  Αρ.Πρωτ.: 1 0 8 5 3  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

   

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

 
1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων  

Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης του έργου  

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» 

Προϋπολογισμού :  241.935,48 € + 58.064,62 € ΦΠΑ 24% = 300.000,00 ΕΥΡΩ.  

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

Α) ΤΕΧΝΙΚΑ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8.840,21€ 

Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 169.106,00€ 

 

2. Tαξινόμηση έργου κατά  CPV: {50232000-0} Κωδικός NUTS: EL613 (Θεσσαλία – Μαγνησία) 

3.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών 

δημοπράτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

http://www..thessaly.gov.gr (στο σύνδεσμο Εφημερίδα της Υπηρεσίας – διακηρύξεις/ 

Προκηρύξεις) Πληροφορίες παρέχονται από: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, τηλ.: 2421353469,  

fax: 2421352459. 

4.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η 

προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται  την 12η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 16η  του 

μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

5. Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις 

εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της 

υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την 

ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ΜΗΝΕΣ από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 

α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

Δημοσίων Έργων οι οποίες είναι  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

http://www..thessaly.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ3Χ77ΛΡ-Χ4Η



(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω 

για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 

Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 

τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 

στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 

Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 

με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.838,71 

ευρώ και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 παρ 3 & άρθρο 72 παρ 1
α
 του Ν. 

4412/2016).  

9.  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας Πρόγραμμα- Π.Δ.Ε., Κ.A. 

2018ΕΠ51700000, ΣΑΕΠ517, ΥΠΟΕΡΓΟ 13. Απόφαση Α.Π.: 2474/ΔΑΠ/09-09-2019 Έγκρισης 

Διάθεσης  Πίστωσης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 

10.  Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν.4412/2016- άρθρα 98 και 162) είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ η οποία και θα εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

11. Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 26-11-2019 (ΑΔΑΜ: 

19PROC005911628 2019-11-26) 

12.  Αύξων Αριθμός Συστήματος του εν λόγω έργου: 86551 

 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

  

  

  

 ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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ΕΡΓΟ

ΠΡΟΥΠ:

ΜΟΝ. ΠΟΣΟ

ΜΕΤΡ. THTA ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες m A-4.1 ΟΔΟ-1212 40 1,65 € 66,00 €

2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως

5,00 m
m3 B-1 ΟΔΟ-2151 20 4,00 € 80,00 €

3 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από 

διερχόμενα υπόγεια Δίκτυα Ο.Κ.Ω.
m3 B-2 ΥΔΡ-6087 25 2,70 € 67,50 €

4 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα 

C16/20

m3 B-29.3.1 ΟΔΟ-2532 10 94,60 € 946,00 €

5 Κατασκευή βάσεων σιδηροιστού τσιμεντοιστού m3 - ΟΔΟ-2522 24,57 86,50 € 2.125,31 €

6 Κατασκευή βάσης ΠΙΛΛΑΡ εκ σκυροδέματος TEM - ΟΔΟ-2522 3 95,00 € 285,00 €

7 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. m2 Β-52 ΟΔΟ-2922 8 13,80 € 110,40 €

8 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη m Δ-1 OIK-2269(A) 70 1,00 € 70,00 €

9 Φρεάτιο επισκέψεως, έλξης και σύνδεσης υπογείων 

καλωδίων

TEM 60.10.85.01 ΟΔΟ-2548 40 60,00 € 2.400,00 €

10 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές 

στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
m

3 B-29.2.2 ΟΔΟ-2531 15 89,80 1.347,00 €

11 Χυτοσίδηρό καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων KG B-49 ΥΔΡ-6752 100 1,45 145,00 €

12 Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 χ 0,40 cm TEM. 60.20.40.31 ΟΔΟ-2548 5 60,00 300,00 €

13 Βάση σιδηροιστού - τσιμεντοιστού από σκυρόδεμα C12/15 m
3 - ΟΔΟ-2522 10 89,80 898,00 €

8.840,21 €

14 Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου 2" ΤΕΜ 60.20.40.01 ΗΛΜ-5 18 12,50 € 225,00 €

15 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από 

χάλκινη πλάκα ,

TEM 60.20,40.21 ΗΛΜ-45 38 120,00 € 4.560,00 €

16 Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς τα 

φωτιστικά

TEM 62.10.04.01 ΗΛΜ-5 5 20,00 € 100,00 €

17 Αφαίρεση βραχίονα από ιστό που βρίσκεται στο έδαφος με 

ή χωρίς τα φωτιστικά

TEM 62.10.04.02 ΗΛΜ-5 5 10,00 € 50,00 €

18 Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος μονού βραχίονα TEM 62.10.17.01 OIK-7791 20 16,50 € 330,00 €

19 Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος διπλού βραχίονα ΤΕΜ 62.10.17.02 ΟΙΚ-7791 5 19,00 € 95,00 €

20 Αφαίρεση και μεταφορά χαλύβδινων ιστών ύψους μέχρι 

14,00 m

ΤΕΜ 62.10.01.01 ΗΛΜ-101 3 70,00 € 210,00 €

21 Απομάκρυνση κατεστραμμένου ιστού ΤΕΜ - ΗΛΜ-100 6 59,00 € 354,00 €

22 Σιδηροϊστός γαλβανισμένος εξαγωνικός ύψους 10μ. ΤΕΜ - ΗΛΜ-101 40 500,00 € 20.000,00 €

23 Σιδηροϊστός γαλβανισμένος εξαγωνικός ύψους 12μ. ΤΕΜ - ΗΛΜ-101 10 645,00 € 6.450,00 €

24 Τοποθέτηση σιδηροιστού ΤΕΜ - ΗΛΜ-101 40 65,00 € 2.600,00 €

25 Βαφή σιδηροιστών Μ2 - ΟΙΚ-7774 5 16,50 € 82,50 €

26 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με 

λαμπτήρα Na HP ισχύος 250 W

ΤΕΜ 60.10.20.04 ΗΛΜ-103 20 150,00 € 3.000,00 €

27 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με 

λαμπτήρα Na HP ισχύος 400 W

ΤΕΜ 60.10.20.05 ΗΛΜ-103 10 280,00 € 2.800,00 €

28 Φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) 

ΙΣΧΎΟΣ 50-80 W

ΤΕΜ 60.10.40.03 ΗΛΜ-103 34 506,00 € 17.204,00 €

29 Φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) 

ΙΣΧΎΟΣ 80-110 W

ΤΕΜ 60.10.40.03 ΗΛΜ-103 30 533,00 € 15.990,00 €

30 Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων (πλήρως 

εξοπλισμένου)

ΤΕΜ 60.10.80.01 ΗΛΜ-52 3 2.500,00 € 7.500,00 €

31 Προμήθεια - τοποθέτηση Πίλλαρ. ΤΕΜ ΗΛΜ 52 3 470,00 € 1.410,00 €

32  Αποξήλωση Πιλλαρ ΤΕΜ ΗΛΜ 50 2 600,00 € 1.200,00 €

33 Προμήθεια - τοποθέτηση ηλεκτρικής διανομής δύο 

αναχωρήσεων

ΤΕΜ ΗΛΜ-50 2 600,00 € 1.200,00 €

34 Αφαίρεση φωτιστικού σώματος Na ΤΕΜ 62.10.03.01 ΗΛΜ-5 10 27,50 € 275,00 €

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 94.475,71 €

ΤΙΜΗ MON. ΔΑΠΑΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΤΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 2020
300.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/T AP. ΑΝΑΘ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ



ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 94.475,71 €

ΜΟΝ. ΠΟΣΟ

ΜΕΤΡ. THTA ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

35 Βραχίονας μονός οριζοντίου προβολής, μέχρι 2m ΤΕΜ - ΗΛΜ-5 30 57,00 € 1.710,00 €

36 Βραχίονας διπλός οριζοντίου προβολής, μέχρι 2m ΤΕΜ - ΗΛΜ-5 5 74,00 € 370,00 €

37 Αντικατάσταση πυκνωτή διόρθωσης συντελεστή ισχύος ΤΕΜ 62.10.20.01 ΗΛΜ-59 10 10,00 € 100,00 €

38 Αντικατάσταση εκκινητή (STARTER) φωτ. σώματος Na 

250W ή 400 W

ΤΕΜ 62.10.20.04 ΗΛΜ-59 100 4,50 € 450,00 €

39 Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών μορφής 

διαφορετικής της κυλινδρικής

ΤΕΜ 62.10.21.02 ΗΛΜ-101 35 9,20 € 322,00 €

40 Αντικατάσταση μετασχηματιστού φωτ. σώματος Na Υ.Π. 

250 W

ΤΕΜ - ΗΛΜ-103 42 29,00 € 1.218,00 €

41 Αντικατάσταση μετασχηματιστού φωτ. σώματος Na 

Υ.Π.400 W

ΤΕΜ - ΗΛΜ-103 15 33,00 € 495,00 €

42 Αντικατάσταση κώδωνα φωτ. σώματος Na 250 W ΤΕΜ - ΗΛΜ-103 5 25,00 € 125,00 €

43 Αντικατάσταση κώδωνα φωτ. σώματος Na 400 W ΤΕΜ - ΗΛΜ-103 5 34,00 € 170,00 €

44 Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού για ένα 

φωτιστικό σώμα

ΤΕΜ 62.10.22.01 ΗΛΜ-104 5 27,50 € 137,50 €

45 Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού για δύο 

φωτιστικά σώματα

ΤΕΜ 62.10.22.02 ΗΛΜ-104 5 34,00 € 170,00 €

46 Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νατρίου υψηλής πίεσης 

ισχύος 250W

ΤΕΜ 62.10.26.03 ΗΛΜ-103 50 30,50 € 1.525,00 €

47 Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νατρίου υψηλής πίεσης 

ισχύος 400W

ΤΕΜ 62.10.26.04 ΗΛΜ-103 50 36,50 € 1.825,00 €

48 Αντικατάσταση φυσιγγίων ασφαλειών σε πίλαρ φωτισμού ΤΕΜ 62.10.35.01 ΗΛΜ-54 40 4,00 € 160,00 €

49 Αντικατάσταση ραγοδιακοπτών φορτίου ΤΕΜ 62.10.35.03 ΗΛΜ-55 2 25,00 € 50,00 €

50 Αντικατάσταση μικροαυτόματων ρόγας ΤΕΜ 62.10.35.04 ΗΛΜ-55 97 20,00 € 1.940,00 €

51 Αντικατάσταση φωτοκυττάρου ΤΕΜ 62.10.35.09 ΗΛΜ-55 4 40,00 € 160,00 €

52 Αυτόματος αέρος (ρελέ) 3x20 A ΤΕΜ - ΗΛΜ-55 2 88,00 € 176,00 €

53 Αυτόματος αέρος (ρελέ) 3x25 A ΤΕΜ - ΗΛΜ-55 2 105,00 € 210,00 €

54 Αυτόματος αέρος (ρελέ) 3x32 A ΤΕΜ - ΗΛΜ-55 2 123,00 € 246,00 €

55 Αυτόματος αέρος (ρελέ.) 3x40 A ΤΕΜ ΗΛΜ 55 10 141,00 € 1.410,00 €

56 Αυτόματος αέρος (ρελέ) 3x60 A ΤΕΜ ΗΛΜ 55 10 158,00 € 1.580,00 €

57 Καλώδια τύπου H05W-U, -R (ΝΥΜ), ονομ. τάσης 

300/500V 3 χ 2,5 mm
2

Μ.Μ. 62.10.40.02 ΗΛΜ-46 100 4,10 € 410,00 €

58 Καλώδια τύπου E1W-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 

600/1000 V διατομής 3 χ 2,5 mm2

Μ.Μ. 62.10.41.02 ΗΛΜ-102 450 4,60 € 2.070,00 €

59 Καλώδια τύπου E1 W-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 

600/1000 V διατομής ΝΥΥ 4x2,5 mm2

Μ.Μ. - ΗΛΜ-102 20 5,00 € 100,00 €

60 Καλώδια τύπου E1 W-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 

600/1000 V διατομής ΝΥΥ 4x4 mm2

Μ.Μ. - ΗΛΜ-102 10 6,00 € 60,00 €

61 Καλώδια τύπου E1 W-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 

600/1000 V διατομής ΝΥΥ 4x6 mm
2

Μ.Μ. - ΗΛΜ-102 100 7,00 € 700,00 €

62 Καλώδια τύπου E1W-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 

600/1000 V διατομής ΝΥΥ 4x10 ιππι2
Μ.Μ. 62.10.41.04 ΗΛΜ-102 300 12,50 € 3.750,00 €

63 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 4x16 τετρ. χιλ. Μ.Μ. - ΗΛΜ-102 10 13,00 € 130,00 €

64 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι διατομής 6 τ.χ. Μ.Μ. 62.10.48.01 ΗΛΜ-45 20 3,10 € 62,00 €

65 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι διατομής 10 τ.χ. Μ.Μ. 62.10.48.02 ΗΛΜ-45 20 3,40 € 68,00 €

66 Χάλκινος αγωγός γείωσης διατομής 16 τ.χ. Μ.Μ. - ΗΛΜ-45 10 4,00 € 40,00 €

67 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι διατομής 25 τ.χ. Μ.Μ. 62.10.48.03 ΗΛΜ-45 500 5,70 € 2.850,00 €

68 Μούφες καλωδίων χυτής ρητίνης ΤΕΜ - ΗΛΜ 104 15 65,00 € 975,00 €

69 Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 90mm CAVEDOTTO Μ.Μ. - ΗΛΜ-8 500 7,50 € 3.750,00 €

70 Σωλήνας HELIFLEX διαμέτρου 2'' Μ.Μ. - ΗΛΜ-8 15 6,00 € 90,00 €

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 124.080,21 €

ΔΑΠΑΝΗΑ/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/T AP. ΑΝΑΘ. ΤΙΜΗ MON.



ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 124.080,21 €

ΜΟΝ. ΠΟΣΟ

ΜΕΤΡ. THTA ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

71 Κλωβός αγκύρωσης Φ Γχ 1μ. ΤΕΜ - ΟΙΚ-6407 10 38,00 € 380,00 €

72 Εξεύρεση βραχυκυκλώματος ΤΕΜ
- ΟΙΚ-2113 15 40,00 € 600,00 €

73 Νυκτερινός έλεγχος δικτύου ΧΛΜ - ΗΛΜ-52 250 1,50 € 375,00 €

74 Αμεση επέμβαση για έκτακτη περίπτωση ΤΕΜ - ΗΛΜ-52 2 230,00 € 460,00 €

75 Χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 

200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο κι-κι)

TEM. 60.20.20.01 HAM-105 5 520,00 2.600,00 €

76 Χαμηλός σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, διαμ. 200 

mm και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ)

TEM. 60.20.20.02 ΗΛΜ-105 8 390,00 3.120,00 €

77 Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, 

διαμ. 300 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι), με 

πλαίσιο ανάρτησης

ΤΕΜ. 60.20.20.04 ΗΛΜ-105 5 750,00 3.750,00 €

78 Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου 

E1W-R (ΝΥΥ) πολύκλωνου, διατομής 21X1,5 mm2

Μ.Μ. 60.20.30.01 ΗΛΜ-48 120,00 7,60 912,00 €

79 Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου 

E1W-R (ΝΥΥ) πολύκλωνου, διατομής 5X1,5 mm2

Μ.Μ. 60.20.30.03 ΗΛΜ-48 120,00 5,80 696,00 €

80 Μονάδα φωρατή οχημάτων επαγωγικού βρόχου 

χωρητικότητας τεσσάρων καναλιών ανίχνευσης

ΤΕΜ. 60.20.12 ΗΛΜ-105 4 750,00 3.000,00 €

81 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm Μ.Μ. 60.20.40.11 ΗΛΜ-5 20 6,40 128,00 €

82 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm Μ.Μ. 60.20.40.12 ΗΛΜ-5 20 7,50 150,00 €

83 Συντήρηση συσκευής ρύθμισης φωτεινής σηματοδότησης ΤΕΜ. - ΗΛΜ-52 4 700,00 2.800,00 €

84 Εφαρμογή νέου κυκλοφοριακού προγράμματος ΤΕΜ. - ΗΛΜ-52 1,00 500,00 500,00 €

85 Αντικατάσταση ηλεκτρονικής πλακέτας ΤΕΜ. - ΗΛΜ-52 16,00 350,00 5.600,00 €

86 Απλός ιστός φωτεινής σηματοδότησης ΤΕΜ. - ΗΛΜ-101 2 300,00 600,00 €

87 Ιστός φωτεινής σηματοδότησης με βραχίονα ΤΕΜ. - ΗΛΜ-101 2 700,00 1.400,00 €

88 Συντήρηση απλού σηματοδότη οχημάτων ΤΕΜ. - ΗΛΜ-105 40 30,00 1.200,00 €

89 Συντήρηση ανηρτημένου σηματοδότη οχημάτων ΤΕΜ. - ΗΛΜ-105 20 45,00 900,00 €

90 Συντήρηση απλού σηματοδότη πεζών ΤΕΜ. - ΗΛΜ-105 25 25,00 625,00 €

91 Συντήρηση ανηρτημένου σηματοδότη πεζών ΤΕΜ. - ΗΛΜ-105 25 40,00 1.000,00 €

92 Αντικατάσταση σηματοδότη οχημάτων Φ200 ΤΕΜ. - ΗΛΜ-105 2 350,00 700,00 €

93 Αντικατάσταση σηματοδότη οχημάτων Φ300 ΤΕΜ. - ΗΛΜ-105 2 450,00 900,00 €

94 Αντικατάσταση σηματοδότη πεζών Φ200 ΤΕΜ. - ΗΛΜ-105 4 350,00 1.400,00 €

95 Αντικατάσταση λαμπτήρα πυράκτωσης απλού σηματοδότη 

οχημάτων ή πεζών

ΤΕΜ. - ΗΛΜ-105 300 5,00 1.500,00 €

96 Αντικατάσταση λαμπτήρα πυράκτωσης ανηρτημένου 

σηματοδότη οχημάτων ή πεζών

ΤΕΜ. - ΗΛΜ-105 130 12,00 1.560,00 €

97 Αντικατάσταση πλαισίου σηματοδότη οχημάτων Φ200 ή 

Φ300

ΤΕΜ. - ΗΛΜ-105 2 200,00 400,00 €

98 Αντικατάσταση πλαισίου σηματοδότη πεζών Φ200 ή Φ300 ΤΕΜ. - ΗΛΜ-105 2 150,00 300,00 €

99 Αποκατάσταση υπόγειου βραχυκυκλώματος ΤΕΜ. - ΗΛΜ-52 5 200,00 1.000,00 €

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 162.636,21 €

ΤΙΜΗ MON. ΔΑΠΑΝΗA/T AP. ΑΝΑΘ.Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 162.636,21 €

ΜΟΝ. ΠΟΣΟ

ΜΕΤΡ. THTA ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

100 Αντιακτάσταση απλού στηρίγματος σηματοδότη ΤΕΜ. - ΗΛΜ-105 5 25,00 125,00 €

101 Αντιακτάσταση διπλού στηρίγματος στήριγμα σηματοδότη ΤΕΜ. - ΗΛΜ-105 5 40,00 200,00 €

102 Αντικατάσταση γείσου σηματοδότη ΤΕΜ. - ΗΛΜ-105 10 15,00 150,00 €

103 Αντικατάσταση καθρέπτη σηματοδότη ΤΕΜ. - ΗΛΜ-105 10 20,00 200,00 €

104 Αντικατάσταση κρυστάλλου σηματοδότη ΤΕΜ. - ΗΛΜ-105 10,00 35,00 350,00 €

105 Αντικατάσταση ντουί σηματοδότη ΤΕΜ. - ΗΛΜ-105 10,00 10,00 100,00 €

106 Αντικατάσταση πλακέτα φωρατή ΤΕΜ. - ΗΛΜ-52 2 650,00 1.300,00 €

169.106,00 €

177.946,21

32.030,32

209.976,53

31.496,48

241.473,01

462,47

241.935,48

58.064,52

300.000,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ Δρ. Κων/νος Φλαμπουρης

ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ(Σσ)

Γ.Ε&Ο.Ε 18% X Σσ

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/T AP. ΑΝΑΘ. ΤΙΜΗ MON. ΔΑΠΑΝΗ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Σ1

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 2020» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00€ 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαίες για όλες 
τις εργασίες που θα εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από τη θέση και την έκταση αυτών, 
περιλαμβάνονται: 
α) Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας σύμφωνα 
με τους όρους του παρόντος και των υπολοίπων τευχών και σχεδίων όπως αυτά αναγράφονται στη διακήρυξη του έργου. 
β) Κάθε δαπάνη γενικώς έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη, όπως 
αναφέρεται ανωτέρω, εκτέλεση της μονάδος κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί 
που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού καθώς και τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεως ή όχι μηχανικών μέσων. 
Ειδικότερα στις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 
α) Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης 
όλων ανεξαιρέτως των απαραιτήτων για τα έργα υλικών, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών, μαζί με της 
απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις και κάθε φύσης διακινήσεις μέχρι την πλήρη ενσωμάτωσή τους. 
β) Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών ασφάλισης υπέρ ΙΚΑ κλπ δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κλπ, όλου 
του ειδικευμένου και μη προσωπικού γραφείων, εργοταξίου και μηχανοτεχνιτών, εργατοτεχνιτών, χειριστών μηχανημάτων 
κλπ. 
γ) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για τα έργα μηχ/των δηλ. τα μισθώματα, η αποθήκευση; Η  φύλαξη, η 
ασφάλιση αυτών, η λόγω απόσβεσης επιβάρυνση, η επισκευή και συντήρηση, οι ημεραργίες από οποιαδήποτε αιτία, η 
παραλαβή, η  μεταφορά επί τόπου και επιστροφή τούτων, οι άγονες μετακινήσεις τους, τα απαιτούμενα καύσιμα, κλπ. 
δ) Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, μέχρι την θέση που θα χρησιμοποιηθούν, τα υλικά γενικά 
λατομείων, ορυχείων, κλπ. 
ε) Οι δαπάνες καθυστέρησης λόγω εργοταξιακών γενικά δυσχερειών, οι οποίες προέρχονται από αγωγούς κοινής ωφέλειας 
ή παρεμβάσεις των οργανισμών ή εταιρειών κοινής ωφέλειας λόγω των υφισταμένων συνθηκών κυκλοφορίας και 
εμποδίων ή δυσχερειών που δημιουργούνται απ’ αυτές καθώς και λόγω της τυχόν μειωμένης απόδοσης των μηχανημάτων 
και εργατοτεχνιτών. 
στ) Οι δαπάνες καθυστέρησης λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για την μη 
παρεμπόδιση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και άλλων μέσων για την μετακίνηση τού κοινού γενικά. 
ζ) Οι δαπάνες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πεζών, προσωρινών γεφυρώσεων σκαμμάτων με πλάτος 
μικρότερο από 4,00 μ. 
η) Οι δαπάνες για εργαστηριακούς ελέγχους ή δοκιμές όπου αυτές απαιτούνται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και των προηγουμένων της ημερομηνίας 
της δημοπρασίας, εγκυκλίων και διαταγών. 
θ) Οι δαπάνες ενημέρωσης, εξασφάλισης και ρύθμισης της κυκλοφορίας, με ειδική σήμανση σύμφωνα με τα ισχύοντα του 
ΚΟΚ, τις ειδικές προδιαγραφές σήμανσης εκτελουμένων έργων σε αυτοκινητοδρόμους που έχει συντάξει η ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ , τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και την λήψη μέτρων με περίφραξη του χώρου εκτέλεσης έργων, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου, επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την συντήρηση και διατήρηση της 
ειδικής σήμανσης ημέρα και νύκτα καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και αποκομιδής αυτής μετά την περαίωση 
εργασιών. 
ι) Κάθε δαπάνη για τη λήψη προμετρητικών και λοιπών στοιχείων, καθώς και η δαπάνη για την σύνταξη μελέτης 
ηλεκτροφωτισμού της οδού σε ακριβές τοπογραφικό σκαρίφημα και η δαπάνη για τη σύνταξη μελέτης λειτουργίας 
φωτεινών σηματοδοτών κόμβου (ακριβές τοπογραφικό σκαρίφημα, πρόγραμμα λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών, 
διάγραμμα φάσεων, πίνακας ενδιαμέσων χρόνων) περιλαμβάνονται στις τιμές του Τιμολογίου και ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προβαίνει στην εκτέλεση των ανωτέρω κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. 
ια) Η σύνταξη μητρώου σήμανσης υπό μορφή γραμμικού διαγράμματος σε κλίμακα 1:1000 όπου θα σημειώνονται οι 
ακριβείς χιλιομετρικές θέσεις και θα σημειώνονται οι ημερομηνίες τοποθέτησης. 
ιβ) Οι δαπάνες για τη σύνταξη ημερολογίου έργου σε καθημερινή βάση με απολύτως ακριβή στοιχεία, καθώς και η δαπάνη 
για τη λήψη στοιχείων καταμέτρησης εργασιών και σύνταξης αναλυτικών επιμετρήσεων και Π.Π.Α.Ε και τήρηση-
συμπλήρωση του βιβλίου βλαβών. 
ιγ) Η δαπάνη για την σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου του έργου σύμφωνα με το οποίο οι εργαζόμενοι καθώς και οι 
διερχόμενοι θα είναι ασφαλισμένοι έναντι παντός κινδύνου από την εκτέλεση των εργασιών. 
Το ποσοστό για γενικά έξοδα και για κάθε είδους βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου καθώς και για όφελος αυτού, δηλ. για 



τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σημάνσεως εργοταξίων και για κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς ασφάλιστρα, 
τόκους των κεφαλαίων, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού προσωπικού, τις πρόσθετες δαπάνες λόγω 
δυσχερειών και εμποδίων κάθε φύσεως κατά την εκτέλεση κλπ και γενικά, τα επισφαλή έξοδα λόγω κάθε είδους 
δυσχερειών που έχουν προβλεφθεί ή απρόβλεπτων. Το ποσοστό αυτό (28%) είναι ενιαίο για όλες γενικά τις εργασίες και σε 
οποιαδήποτε θέση των έργων και δεν περιλαμβάνεται στις τιμές εφαρμογής του Τιμολογίου αυτού. 
Οι εκσκαφές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια ή αυτές που αναφέρονται στα 
αρμόδια εγκεκριμένα τακτοποιητικά σχέδια. Εν πάση περιπτώσει οι συμβατικές διατομές σκαμμάτων αγωγών καθορίζονται 
στα αντίστοιχα σχέδια σωληνωτών ή χυτών αγωγών. 
Για τις εργασίες που θα εκτελεστούν κατά τις Κυριακές, αργίες γενικά και νυκτερινές ώρες που υπολογίζονται από της 20ης 
ώρας μέχρι της 6ης ώρας της επομένης, για να τηρηθούν οι συμβατικές τμηματικές προθεσμίες ο ανάδοχος θα πληρωθεί με 
τις συμβατικές τιμές του Τιμολογίου. Για την σύνταξη νέων τιμών μονάδας, ως τιμές ημερομισθίων εργατοτεχνιτών, υλικών, 
μισθωμάτων μηχανημάτων κλπ. θα ισχύσουν αυτές· που .θα καθοριστούν από την αρμόδια Ειδικη Επιτροπή Διαπίστωσης  
Διακύμανσης Τιμών για  το 'εξάμηνο’ που θα γίνει η δημοπρασία, μαζί με το νόμιμο ποσοστό προσαύξησης για εισφορές. 
 
Άρθρο 1. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1212) 
Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της 
οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα τμήματά της πλάτους μικρότερου ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, 
καθαίρεσης συρματοκιβωτίων, μανδρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των 
προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα, 
η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για 
προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης 
της τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων. 
η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου. 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων, 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 1,65 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
Άρθρο 2. ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΈΩΣ 5.00 m 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151) 
Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους, για την θεμελίωση τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, 
φρεατίων κλπ)): και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης,· αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω. κλπ.), σε κάθε είδους 
έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανόμενων των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτών), με 
οποιονδήποτε εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με Τα καθοριζόμενα ΕΤΕΠ «Εκσκαφές θεμελίων 
τεχνικών έργων» 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός αν ρητά καθορίζεται 
στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 
Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις με μεταλλικά 
πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 
Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιοσδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος 
Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση σκυροδέματος 
χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) 
Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 
Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφών 
Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση 
Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής για την 
επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού 
Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών του ορύγματος.Η 
αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος 
Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την εξυπηρέτηση των παρόδιων 
ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης) 
Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας έως 100 m2, ή σε 



επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και 
τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη των γενικών 
εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις 
παρειών, βαθμίδες καθ’ ύψος)/ 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 
Αριθμητικά: 4,00 
 
Άρθρο 3.ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6087) 
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς 
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηριζόμενους ή μή, μέσα στο όρυγμα, σε οποιαδήποτε 
διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις 
εκσκαφές". 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 Η δαπάνη των μικρουλικών η φθορά της ξυλείας, οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 
η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας 
της εκσκαφής. 
Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό δικτύων ΟΚΩ καθώς και 
σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή). 
Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις 
οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην εκτέλεση των εργασιών. 
Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 
Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
Αριθμητικά: 2,70 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε 
μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων 
μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 
σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 
η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων 
ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων 
και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, 
αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, 
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των 
ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης 
κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών η συντήρηση του 
σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, Επίσης περιλαμβάνονται, 
ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των 
βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους 
προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών 
και μετρήσεων, οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 
4,50 χ m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας η πρόσδεση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη 
θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού 
τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη 
μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών  των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή 
των αγωγών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 crrl2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους , 
μέχρι 5 ατν αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των 
σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα 



από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή. 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το 
μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς 
και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 
κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 
01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 
01-03-00-00 
01-04-00-00 
Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος Συντήρηση σκυροδέματος 
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος Σκυροδετήσεις ογκωδών 
κατασκευών Ικριώματα 
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων Τιμή ανά κυβικό μέτρο 
έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 
Άρθρο 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ. ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΩΝ ΤΑΦΡΩΝ. ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΛΠ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532) 
Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων 
κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 
κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 94,60 
 
Άρθρο 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΙΣΤΟΥ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2522) 
Για την κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα Β160 (Σ150), για τη πάκτωση σιδηροιστού ηλεκτροφωτισμού διαστάσεων 
τουλάχιστον 1,00 X 1,00 X 1,20 μ. ή 1,00 X 1,00 X 1,50 μ. ή 1,20 X 1,20 X 2,00 μ. ή οποιοσδήποτε άλλης διάστασης που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία, ήτοι: 
α) Για τη μεταφορά, προσκόμιση επί τόπου του έργου, έντεχνη τοποθέτηση, κατακορύφωση και στερέωση πάνω σε 
τακαρία, για να μη μετακινηθεί κατά την τοποθέτηση του σκυροδέματος, ενός κλωβού αγκυρώσεως, σε υφιστάμενο λάκκο 
κατασκευής βάσης σιδ/ιστού β) Για την προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση επί τόπου του έργου, προσαρμογή, στεγανή 
σύνδεση με τους σωλήνες του δικτύου, έντεχνη τοποθέτηση μέχρι το κέντρο του πιο πάνω κλωβού και στερέωση των 
απαραίτητων πλαστικών σπιράλ σωλήνων τύπου HELIFLEX ηλεκτρολογικής χρήσης, για τη διέλευση των καλωδίων και του 
χαλκού γείωσης. 
γ) Για την προμήθεια, παρασκευή, μεταφορά, προσκόμιση επί τόπου του έργου και έντεχνη τοποθέτηση της απαραίτητης 
ποσότητας σκυροδέματος 160 (£150) με τις πιο,πάνω διαστάσεις στον υφιστάμενο λάκκο της βάσης του· σιδηροιστού,: 
κατά τα λοιπά σύμφωνο και ανάλογα με το άρθρο ΙΓ του παρόντος-Τιμολογίου, αλλά με τις πιο πάνω διαστάσεις στην πάνω 
επιφάνεια, 9α.φθάνει μέχρι το κάτω μέρος των σπειρωμάτων των μπουλονίών του κλώβοού. Το άνω μέρος της βάσης θα 
είναι διαμορφωμένο με ξυλότυπο σε ύψος 0,10μ., στις ζητούμενες διαστάσεις. 
Στην τιμή του άρθρου αυτού δεν περιλαμβάνεται η αξία της εκσκαφής της βάσης, της τοποθέτησης του σιδ/ιστού, του 
κλωβού και της τοποθέτησης των καλωδίων και του χαλκού γείωσης. 
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη για εργατικά, εργαλεία, μηχανήματα, υλικά κτλ. που δεν 
κατονομάζεται ρητά στο άρθρο αυτό, αλλά απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου (π.χ. καθαρισμός των 
λάκκων των βάσεων των σιδ/ιστών από διάφορα υλικά που τυχόν έχουν πέσει μέσα σ’αυτούς, διαβροχή των παρειών προ 
της τοποθέτησης του σκυροδέματος, κοπή και εκκρίζωση τυχόν υπαρχόντων ριζών δένδρων, χρήση ξυλοτύπων ή άλλων 
βοηθητικών κατασκευών, με την απομάκρυνση τους μετά το πέρας της εργασίας, προστασία του έργου κ.τ.λ). 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο χυτού σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο ΠΤΕΟ 2522 και τους 
ισχύοντας κανονισμούς 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 86,50 
 
 
 



 
 
 
Άρθρο 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΠΙΛΛΑΡ ΕΚ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2522) 
Για την κατασκευή μιας βάσης από σκυρόδεμα Β160 (Σ150), διαστάσεων 2,20χ0,6χ0,8μ. για την πάκτωση ενός κιβωτίου 
τύπου πίλλαρ, δηλαδή : 
α) Την απαιτούμενη εκσκαφή, σύμφωνα και ανάλογα με το άρθρο 1 του παρόντος τιμολογίου. 
β) Την προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση επί τόπου του έργου, σύνδεση με τους σωλήνες του δικτύου, έντεχνη 
τοποθέτηση και στερέωση πάνω σε τακαρία, για να μη μετακινηθούν κατά την τοποθέτηση του σκυροδέματος, των 
απαραίτητων ελαστικών σωλήνων (δύο τεμάχια Φ100 δηλ. ένα για το δίκτυο και ένα για την παροχή της ΔΕΗ με τις 
αντίστοιχες καμπύλες όπου απαιτείται και ενός τεμαχίου σπιράλ HELIFLEX Φ 2" για τη διέλευση του αγωγού γείωσης του 
πίλλαρ ή όλες οι διελεύσεις με HELIFLEX. 
γ) Πα την προμήθεια, παρασκευή, μεταφορά, προσκόμιση επί τόπου του έργου και έντεχνη τοποθέτηση και διάστρωση της 
απαραίτητης ποσότητας σκυροδέματος Β160 (Σ150) με τις πιο πάνω διαστάσεις στο λάκκο της πιο πάνω παρ. α, με την 
χρήση ξυλοτύπου, αφήνοντας 30 εκ. πάνω από το φυσικό έδαφος ενώ η θεμελίωση θα έχει βάθος 0,50 εκ., με την πάνω 
επιφάνεια απόλυτα επίπεδη και ορθογωνισμένη και καλαίσθητη. 
δ) Την προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση επί τόπου του έργου, έντεχνη τοποθέτηση και στερέωση τεσσάρων (4) 
σιδερένιων αγκίστρων (μπουλονιών) Φ 3/8" X 20 εκ. μήκος, με ανάλογο σπείρωμα για τη στερέωση του πίλλαρ. 
Τη φόρτωση, απομάκρυνση, μεταφορά και απόρριψη των αχρήστων προϊόντων εκσκαφής κ.τ.λ στον πλησιέστερο 
επιτρεπόμενο από την Αστυνομία χώρο, με τη δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων, 
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη για εργατικά, εργαλεία κ.τ.λ. Τιμή ανά τεμάχιο και λοιπών 
εργασιών και υλικών όπως περιγράφεται ανωτέρω 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
Αριθμητικά: 95,00 
 
Άρθρο 7. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ. ΝΗΣΙΔΩΝ Κ.Λ.Π. 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 
Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 χ 0,50 m, πάχους 5 cm, 
αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05 
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 πλήρους πλακοστρώσεως 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚ. ' 
Αριθμητικώς: 13,80 
 
Άρθρο 8. ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση 
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το 
παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως "Εκσκαφή 
σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες” 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ 
Αριθμητικώς: 1,00 
 
Άρθρο 9. ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ. ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548) 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό πλέγμα 
B500C, διαστάσεων 0,40x0,40 cm, με τοιχώματα ελάχιστου 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 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 
τεμάχιο φρεατίου: 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ 
Αριθμητικώς: 60,00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
Άρθρο 10.  ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ. ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 
Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα και βάσεις έδρασης 
σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), 
στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15 Τιμή ανά κυβικό 
μέτρο έτοιμης κατασκευής σκυροδέματος 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚ. 
Αριθμητικώς: 89,80 
 
Άρθρο 11.  ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ. ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ (Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ-6752) 
Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων, με τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασης, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, σύμφωνα με την μελέτη και τα Πρότυπα 
Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ). Γ ια τις εσχάρες των υπονάμων-έχει εφαρμογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 Έύχάρες υδροσυλλογής από 
φαιό χυτοσίδηρο» 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η προμήθεια των χυτοσιδηρών ειδών, η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι 
φοροεκφορτώσεις με κατάλληλα μέσα (πχ. με χρήση υδραυλικού γερανοβραχίονα), 
η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθμιση της απαιτουμένης τελικής στάθμης του καλύματος ή της 
εσχάρας με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η πάκτωση του πλαισίου έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία. 
Τιμή ανά kg τοποθετημένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚ. 
Αριθμητικώς: 1,45 
 
Άρθρο 12.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 0,40x0,40 cm 
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548) 
Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης εσωτερικών διαστάσεων 0,40x0,40 m, βάθους τουλάχιστον 50 cm, καλυπτόμενου με 
χυτοσίδηρό κάλυμμα κατηγορίας D400 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124 για φρεάτια επί του οδοστρώματος ή D125 για φρεάτια επί 
πεζοδρομίου, με διάταξη ασφάλισης, το οποίο θα φέρει στην άνω του επιφάνεια χάραξη με σύμβολα ”ΦΣ”. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη του ορύγματος, η τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου ή το κτίσιμο 
ή σκυροδέτηση επί τόπου, η εφαρμογή του καλύμματος, η επαναφορά της περιβάλλουσας το φρεάτιο επιφάνειας στην 
αρχική της κατάσταση και η συγκέντρωση και αποκομιδή των αχρήστων υλικών. Το χυτοσίδηρό κάλυμμα αποτιμάται με 
βάση το οικείο άρθρο του Τιμολογίου (αρ. Β- 49). 
Τιμή ανά τεμάχιο φρεατίου. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ 
Αριθμητικώς: 60,00 
 
Άρθρο 13. ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2522) 
Περιγραφή όπως το αρθρο 5. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο χυτού σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο ΠΤΕΟ 2522 και τους 
ισχύοντας κανονισμούς 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 89,80 
 
Άρθρο 14.  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2” 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 
Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις τεχνικών με γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη 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 μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚ. 



Αριθμητικά: 12,50 
 
Αρθρο 15.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΛΑΚΑ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45) 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 
500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου 
πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, μήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολλημένο. 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για την τοποθέτηση του 
παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη εξυγίανση του επιχώματος για την εξασφάλιση της αγωγιμότητας 
προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους. 
Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας γείωσης. 
ΕΥΡΩ. Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ  
Αριθμητικά: 120,00 
 
Άρθρο 16. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 
Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων από ιστό 
φωτισμού, οποία περιλαμβάνει: 
Την αποσύνδεση των καλωδίων από τα φωτιστικά σώματα (Φ/Σ) και την επιμελή μόνωσή τους ή την επανασύνδεσή 
τους για να μην διακοπεί η λειτουργία τών προηγουμένων και επόμενων Φ/Σ. Την αφαίρεση βραχίονα από τον ιστό και, 
εάν προβλέπεται, την αποσυναρμολόγηση των Φ/Σ με όλο τον εξοπλισμό τους (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.) 
Την μεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση 
επανατοποθέτησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ 
Αριθμητικά: 20,00 
 
Άρθρο 17. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΠΟ ΙΣΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ (Κωδικός αναθεώρησης 
ΗΛΜ-5) 
Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων από ιστό 
φωτισμού, ο οποίος είναι επι του εδάφους οποία περιλαμβάνει: 
Την αποσύνδεση των καλωδίων από τα φωτιστικά σώματα (Φ/Σ) και την επιμελή μόνωσή τους ή την επανασύνδεσή τους 
για να μην διακοπεί η λειτουργία τών προηγουμένων και επόμενων Φ/Σ. Την αφαίρεση βραχίονα από τον ιστό και, εάν 
προβλέπεται, την αποσυναρμολόγηση των Φ/Σ με όλο τον εξοπλισμό τους (λυχνία, στάρτερ,  μπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.) 
Την μεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση 
επανατοποθέτησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ 
Αριθμητικά: 10,00  
 
Αρθρο 18. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΑΦΗΣ Ή ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος βραχίονα φωτιστικού σώματος επί ιστού, οποιοσδήποτε μορφής και διαστάσεων, είτε 
επί τόπου του έργου ή με μεταφορά σε συνεργείο. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης 
φύσεως υλικά. Η αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και η αφαίρεση του βραχίονα από τον ιστό. Η απόξεση των παλαιών 
χρωμάτων με συρματόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή μεταλλοβολή. Η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού 
υποστρώματος (rust primer) και διπλής στρώσης βαφής εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υμένα 120 μιτι, ή διπλής 
στρώσης υλικού ψυχρού γαλβανίσματος. Εναλλακτικά, η μεταφορά σε συνεργείο, η μεταλλοβολή σε βαθμό SA 21/2 κατά 
ΕΝ ISO 8501-1 και το θερμό γαλβάνισμα του βραχίονα σε ελάχιστο πάχος 80 mm. Η συναρμολόγηση του φωτιστικού 
σώματος, η επανατοποθέτηση του βραχίονα στον ιστό και η αποκατάσταση των ηλεκτρικών συνδέσεων. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 16,50 
 
Άρθρο 19. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΑΦΗΣ Ή ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-7791) 
Όπως το αρθρο 18 αλλα με προσαυξηση για διπλό βραχίονα. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ 
Αριθμητικά: 19,00  
 
 



Άρθρο 20. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 14.00 m 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων χαλύβδινων ιστών φωτισμού, με ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών 
η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού (πλακοστρώσεις, σκυροδέματα, 
τσιμεντοκονιάματα κλπ.) η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο η αφαίρεση ιστού 
από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και 
του αγωγού γειώσεως η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η 
επιμελής μόνωσή τους η φόρτωση, Μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο η 
αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της μορφή, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά 
του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
Αριθμητικά: 70,00 
 
Άρθρο 21. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΥ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) 
Για την απομάκρυνση οποιουδήποτε κατεστραμμένου από πρόσκρουση ιστού, από οποιαδήποτε θέση των δικτύων 
ηλ/σμού, της εργασίας συνισταμένης : 
α) Στην αποκοπή του σιδηρού οπλισμού του ιστού κοντά στο έδαφος και στη συνέχεια στην κάμψη των εναπομενόντων 
άκρων του οπλισμού προς τα μέσα. 
β) Στην αποσύνδεση από το κοφρέ των καλωδίων παροχής των φωτιστικών, των καλωδίων παροχής του ιστού και του 
αγωγού γείωσης και εκτοποθέτηση του κοφρέ. 
γ) Στην αφαίρεση του βραχίονα μαζί με τα φωτιστικά καθώς και των καλωδίων παροχής των φωτιστικών μέσα από τον ιστό, 
φόρτωση μεταφορά, εκφόρτωση και παράδοση του βραχίονα των φωτιστικών και των καλωδίων παροχής τους στις 
Αποθήκες της Υπηρεσίας. 
δ) Στην φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη του αποκοπέντος άνω τμήματος του ιστού στον πλησιέστερο επιτρεπόμενο από 
την Αστυνομία χώρο με τη σταλία των μεταφορικών του μέσων. 
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη για εργατικά, μηχανήματα, υλικά, εργαλεία κτλ. που 
δεν κατονομάζεται ρητά στο άρθρο αυτό, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 
Αριθμητικά: 59,00 
 
Άρθρο 22. ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΟΣ ΥΨΟΥΣ 10 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
Για την προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση στο έργο, σε οποιοδήποτε σημείο του έργου οποιοσδήποτε απόστασης, 
μεμονωμένου ή μη, και πλήρη μηχανική και ηλεκτρική εγκατάσταση σε υπάρχουσα βάση σιδηροϊστού εξαγωνικής 
διατομής, σχήματος κολούρου πυραμίδας, ζυγοστάθμιση, στερέωση και κάθε εργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωση 
της εγκατάστασης του. Ο σιδηροιστός κανονικής εξαγωνικής διατομής θα είναι κατασκευασμένος από έλασμα πάχους 5χιλ. 
Η πλευρά του εξαγώνου παρά την βάση του σιδηροϊστού πρέπει να έχει μήκος 11,4 εκ. και η πλευρά παρά την κορυφή 6 εκ. 
Ο κορμός του σιδηροϊστού θα φέρει χαλύβδινη πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0.6χ0.6 μέτρα ,πάχους 20 χιλ. καλά 
Ηλεκτροσυγκολημμένη σ' αυτόν ,θα φέρει δε έξη ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 16 χιλιοστών σχήματος ορθογωνίου 
τρίγωνοι διαστάσεως των δυο καθέτων αυτού πλευρών 0.20χ0.30 μέτρα. Η πλάκα έδρασης πρέπει να φέρει ανάλογη 
κεντρική οπή για τη διέλευση του υπόγειου καλωδίου καθώς και τέσσερες οπές διαμέτρου εκάστης 1”. Ο σιδηροιστός θα 
συνδεθεί σε υπάρχουσα βάση αγκύρωσης (κλωβός αγκύρωσης) αποτελούμενη εκ τεσσάρων ήλων εκάστου έχοντος μήκος 1 
μέτρο καί διάμετρο 1" και καταλήγοντας σε σπείρωμα επί μήκους 20 εκατ. καλώς επεξεργασμένου. Οι τέσσερες ήλοι 
πρέπει να είναι συνδεδεμμένοι μεταξύ των και ηλεκτροσυγκολημμένες πάνω σ' αυτούς γωνίες 30/30, 3 χιλ. σε σχήμα 
τετραγώνου στη βάση των κα χιαστί προ του σπειρώματος αυτών προς αποφυγή μετακίνησης του ιστού κατά την 
ενσωμάτωση του στη βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0.80 μέτρων από τη βάση του οπή για τη 
τοποθέτηση του ακροκιβωτίου, που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα πάχους 6 χιλ. Ο ιστός μετά από τη 
σχετική προεργασία, δηλαδή την απόξεση, τον καθαρισμό και λοιπές εργασίες φινιρίσματος, θα γαλβανισθεί επιμελώς με 
θερμό γαλβάνισμα. Ο ιστός κατά τα τελευταία 0,40 μέτρα θα φέρει ηλεκτροσυγκολημμένο σιδηροσωλήνα κατασκευασμένο 
από λαμαρίνα πάχους 6 χιλ. που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 40 εκατ. ακόμη, για τη τοποθέτηση και στερέωση 
πάνω σ' αυτόν του βραχίονα. 
Τιμή ανά τεμάχιο τεμ 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
Αριθμητικά: 500,00 
 
 
 



Άρθρο 23 ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΟΣ ΥΨΟΥΣ 12 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
Για την εγκατάσταση ενός εξαγωνικού γαλβανισμένου σιδηροϊστού με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, ύψους 12m. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
Αριθμητικά: 645,00 
 
Άρθρο 24.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΥ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
Για την τοποθέτηση σε υπάρχουσα βάση, ζυγοστάθμιση, στερέωση και ηλεκτρική σύνδεση ενός σιδηροϊστού και κάθε άλλη 
εργασία που δεν κατονομάζεται ρητά στο άρθρο αυτό, αλλά απαραίτητη για την ολοκλήρωση της, μαζί με τις δαπάνες που 
απαιτούνται για γερανό, νταλίκα και κάθε άλλο μηχανικό μέσο. Στην παρούσα εργασία περιλαμβάνεται και η τυχόν 
μεταφορά του από οπουδήποτε του έργου. 
Τιμή ανά τεμάχιο  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
Αριθμητικά: 65,00 
 
Άρθρο 25. ΒΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΩΝ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-7774) 
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη για υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εργατικά κλπ. που δεν 
κατονομάζεται ρητά στο άρθρο αυτό, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 
Με τη βοήθεια για προσέγγιση καλαθοφόρου οχήματος. 
Τιμή ανά M2 αναπτυγμένης επιφάνειας 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 16,50 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Na HP) 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλα για λαμπτήρες ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3, 
στεγανά με βαθμό προστασίας τουλάχιστον 1Ρ66 για τον χώρο του λαμπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών, 
μονομελή ή πολυμελή, με τον αντίστοιχο λαμπτήρα Na, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-02-00  "Ιστοί 
οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". Ο ελάχιστος χρόνος της ’’οικονομικής ζωής” των λαμπτήρων Νατρίου Υ.Π. θα είναι 
ίσος προς 15.000 ώρες λειτουργίας.  Διευκρινίζεται ότι για τα φωτιστικά σώματα Νατρίου Υ.Π. μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες απιοειδούς μορφής με επικάλυψη ή σωληνωτής μορφής διαφανείς. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
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 A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3x1,5 mm2 (από το 
ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 
 
Άρθρο 26. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ HP ΙΣΧΥΟΣ 250W 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
Τιμή ανά ενκατεστημένο φωτιστικό σώμα: 
ΕΥΡΩ · Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 
Αριθμητικά: 150,00  
 
Άρθρο 27. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ HP ΙΣΧΥΟΣ 400W 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα: 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 
Αριθμητικά: 280,00 
 
Άρθρο 28. ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED) ΙΣΧΥΟΣ 50-80W 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα: 
ΕΥΡΩ · Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
Αριθμητικά: 15,00  
 
 Άρθρο 29. ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED) ΙΣΧΥΟΣ 80-110W 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα: 
ΕΥΡΩ · Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
Αριθμητικά: 15,00  



 
 
 
 
ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Άρθρο 30. ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ (ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ) 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-52) 
Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε 
εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 «Υποδομή 
οδοφωτισμού». Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με περιφερειακή 
προεξοχή 5 cm για απορροή των όμβριων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ 
εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μπι), βαμμένου με 
διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μιτι, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της 
θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα 
στοιχεία του κυρίου του έργου η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ η βάση του 
πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη 
+40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η 
πλάκα γείωσης και οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και 
προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη από πίνακα προστασίας IP 44 κατασκευασμένο από βαμμένη 
λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές 
με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και 
για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές 
ασφάλειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), 
ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού 
φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές 
σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου) η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την 
εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας  
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων, ως εξής. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
Αριθμητικά: 2.500,00 
 
Άρθρο 31. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΛΛΑΡ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-52) 
Για την προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση επί τόπου του έργου και οριστική τοποθέτηση στα δίκτυα σε υπάρχουσα βάση 
ενός κιβωτίου πίλλαρ, βαμμένου, χωρίς την ηλεκτρική διανομή του, σύμφώνα με την περιγραφή των τεχνικών 
Προδιαγραφών,συμπεριλαμβανομένης και κάθε άλλης σχετικής· δαπάνης για τα υλικά, εργαλεία, εργατικά, μηχανήματα  
κτλ. που δεν κατονομάζεται ρητά στο άρθρο αυτό (π.χ -πρόσθετο σκυρόδεμα στη βάση  προσαρμογή αγκυρώσεων 
στηρίξεως πίλλαρ, με την πιθανή κατασκευή νέων αγκυρώσεων, οριζοντιοποίηση διευθέτηση καλωδίων και αγωγών 
γείωσης κλπ.) αλλά απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
Αριθμητικά: 470,00 
 
Άρθρο 32. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΙΛΛΑΡ  
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-6407) 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
Αριθμητικά: 600,00 
 
Άρθρο 33. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-50) 
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσκόμιση, βαφή, προσαρμογή της στήριξης της και οριστική τοποθέτηση σε 
υπάρχον πίλλαρ μιας ηλεκτρικής διανομής δύο (2) ή τεσσάρων (4) αναχωρήσεων ηλεκτρική σύνδεση της με τα δίκτυα και 
την παροχή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία και για τα υπόλοιπα όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
παρόντος έργου με όλα τα υλικά καθώς και αμπερόμετρο και βολτόμετρο. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
α) Για διανομή δύο (2) αναχωρήσεων ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΑΚΟΣΙΑ 
Αριθμητικά: 600,00  
 
 



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
Άρθρο 34. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Na (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 
Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ) οποιοδήποτε τύπου από βραχίονα ή από την κορυφή 
εγκατεστημένου ιστού, η οποία περιλαμβάνει: 
Την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ και την επιμελή μόνωση τους ή την επανασύνδεσή τους για να μην διακοπεί η 
λειτουργία των προηγουμένων και επόμενων Φ/Σ. Την αφαίρεση του Φ/Σ με όλο τον εξοπλισμό του (λυχνία, στάρτερ, 
μπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.). Την μεταφορά και παράδοση του στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση 
επανατοποθέτησης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισμού και των μέσων που 
απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 27,50 
 
Άρθρο 35. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΟΒΙΖΟΝΤΙΟΥ. ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 2 m 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 
Γ ια την προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση επί τόπου του έργου και οριστική τοποθέτηση επί ιστού ηλ/σμού ενός μονού ή 
διπλού ή τριπλού ή τετραπλού ευθύγραμμου βραχίονα, κατασκευασμένου από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου 
2" και πάχους τοιχώματος τουλάχιστον 2,5 γπγπ και 4" για τη βάση του (κατά τα λοιπά ως η σχετική Τεχνική Προδιαγραφή 
της Μελέτης του έργου), με την τοποθέτηση και ηλεκτρική μόνωση των καλωδίων παροχής των φωτ/κών, 
συμπεριλαμβανομένης και κάθε άλλης δαπάνης για εργατικά, εργαλεία, μηχανήματα (π.χ. γερανός), υλικά κ.τ.λ που δεν 
κατονομάζεται ρητά στο άρθρο αυτό, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ 
Αριθμητικά: 57,00 
 
Άρθρο 36. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ. ΜΕΧΡΙ 2m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 31, αλλά για διπλό βραχίονα. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
Αριθμητικά: 74,00 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ) νατρίου. 
Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων οργάνων των φωτιστικών σωμάτων με χρήση οργάνων, η 
αφαίρεση όσων παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής 
λειτουργίας του Φ/Σ. 
 
Άρθρο 37. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-59) 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) οργάνου που αντικαθίσταται μετά τον έλεγχο. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ 
Αριθμητικά: 10,00 
 
Άρθρο 38. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΤΗ (STARTER) ΦΩΤ. ΣΩΜ. Na 250W H 400W (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-59) 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) οργάνου που αντικαθίσταται μετά τον έλεγχο. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 4,50 
 
Άρθρο 39. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΙΣΤΩΝ (ΜΟΡΦΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ) 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστού από γαλβανισμένη λαμαρίνα, καταλλήλων 
διαστάσεων ώστε να εφαρμόζει στο άνοιγμα της θυρίδας, περιλαμβανομένου του συστήματος στερέωσης και ασφάλισής 
του. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 11,50 
 
Άρθρο 40. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΌΥ ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΟΣ Na  250 W 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
Για τη συντήρηση του φωτιστικού σώματος, μεμονωμένου ή μη, σε οποιαδήποτε απόσταση του έργου, προσέγγιση του 
φωτιστικού σώματος, διαπίστωση της βλάβης και επισκευή αυτής με αντικατάσταση οιουδήποτε κατεστραμμένου οργάνου 
ή υλικού ή την επισκευή αυτών, γενική επιθεώρηση κατάστασης και λειτουργίας του φωτιστικού σώματος μαζί με τη 



δοκιμή καλής του λειτουργίας, ως εξής: 
Καθάρισμα φωτιστικού σώματος, ή το καθάρισμα του διαφανούς κώδωνα, που λόγω σκόνης μαζί με υγρασία και 
καυσαερίων έχει χάσει σε μέγιστο βαθμό τη φωτιστική του απόδοση, καθάρισμα του ανακλαστικού καθρέπτη και ό,τι άλλο, 
ώστε το φωτιστικό να αποκτήσει φωτιστική απόδοση και καλή λειτουργία. 
Για την αντικατάσταση ενός μ/στού λαμπτήρα Να Υ.Π 250W τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ 
Αριθμητικά: 29,00 
 
Άρθρο 41. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΟΥ ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΟΣ Na Υ.Π. 400 W (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 36 αλλά για λαμπτήρα Na Υ.Π. 400 W.  
Για την αντικατάσταση ενός μ/στού λαμπτήρα Να Υ.Π 400W τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 
Αριθμητικά: 33,00 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
 
Άρθρο 42. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΩΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΑ Υ.Π. 400 W (Κωδικός αναθ. ΗΛΜ-103) 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 39 αλλά για την αντικατάσταση κώδωνα φωτιστικού σώματος Na Υ.Π. 250 W. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
Αριθμητικά: 25,00 
 
Άρθρο 43. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΩΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΑ Υ.Π. 400 W (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 36 αλλά για την αντικατάσταση κώδωνα φωτιστικού σώματος Na Υ.Π. 400 W. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
Αριθμητικά: 34,00 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Αποξήλωση κατεστραμμένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού και προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση νέου, με όλα τα 
παρελκόμενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές εισόδου και εξόδου καλωδίων, στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως 
των αγωγών γειώσεως ιστού κλπ.) 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου ακροκιβωτίου ιστού 
 
Άρθρο 44. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-104) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 27,50 
 
Άρθρο 45. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-104) 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
Αριθμητικά: €34,00 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης. 
 
Άρθρο 46. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 250 W (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-
103) 
Τιμή ανά λαμπτήρα (τεμ.): 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
Αριθμητικά: 30,50 
 
Άρθρο 47.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 400 W 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
Τιμή ανά λαμπτήρα (τεμ.): 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
Αριθμητικά: 36,50  
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων ακροκιβωτίων ιστών και πίλλαρς φωτισμού. 
Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ακροκιβωτίων και πίλλαρς με χρήση οργάνων, η αφαίρεση των 
εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής 



λειτουργίας τους. 
 
Άρθρο 48.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-54) 
Τιμή ανά επί μέρους εξάρτημα που αντικαθίσταται: 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ 
Αριθμητικά: 4,00 
 
Άρθρο 49. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-55) 
Τιμή ανά επί μέρους εξάρτημα που αντικαθίσταται: 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
Αριθμητικά: 25,00 
 
Άρθρο 50. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΑΓΑΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ) 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-55) 
Τιμή ανά επί μέρους εξάρτημα που αντικαθίσταται. 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 
Αριθμητικά: 20,00 
 
Άρθρο 51. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-55) 
Τιμή ανά επί μέρους εξάρτημα που αντικαθίσταται: 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ 
Αριθμητικά: 40,00 
 
Άρθρο 52. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΕΡΟΣ (ΡΕΛΕ) 3x20 Α (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-55) 
Για την προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση επί τόπου του έργου (οπουδήποτε των δικτύων της εργολαβίας), τοποθέτηση 
μέσα σε πίνακα διανομής, στερέωση σε υπάρχουσα "ράγα" ή μη, σύνδεση κα παράδοση σε πλήρη καί κανονική λειτουργία 
ενός τρίπολικού αυτόματου διακόπτη (ρελέ) με πηνίο τάσης 220 V, ονομαστικής εντάσεως όπως αναφέρεται πιο κάτω με 
τα απαιτούμενα υλικά και μικρούλικε και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Στην τιμή του άρθρου αυτού 
περιλαμβάνεται και η τυχόν απαιτουμένη αντικατάσταση παλιού καθώς και τα καλώδια συνδέσεως, 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ 
Αριθμητικά: 88,00 
 
Άρθρο 53. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΕΡΟΣ (ΡΕΛΕ) 3x25 Α 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-55) 
Περιγραφή όπως και στο άρθρο 49 αλλά για αυτόματο αέρος 3x25 Α. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ 
Αριθμητικά: 105,00 
 
Άρθρο 54. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΕΡΟΣ (ΡΕΛΕ) 3x32 Α (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-55) 
Περιγραφή όπως και στο άρθρο 49 αλλά για αυτόματο αέρος 3x32 Α 
Τιμή ανά τεμάχιο  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ 
Αριθμητικά: 123,00 
 
Άρθρο 55. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΕΡΟΣ (ΡΕΛΕ) 3x40 Α (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-55) 
Περιγραφή όπως και στο άρθρο 49 αλλά για αυτόματο αέρος 3x40 Α. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ 
Αριθμητικά: 141,00 
 
Άρθρο 56. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΕΡΟΣ (ΡΕΛΕ ) 3x60 Α (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-55) 
Περιγραφή όπως και στο άρθρο 49 αλλά για αυτόματο αέρος 3x60 Α. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 
Αριθμητικά: 158,00 
 
Άρθρο 57. ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV-U. -R (ΝΥΜ), ΟΝΟΜ. ΤΑΣΗΣ 300/500V 3 χ 2.5 mm2 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-46) 
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) καλωδίων ονομαστικής τάσης 



300 / 500 V τύπου H05W-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05W-R (πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και 
μανδύα από PVC, περιλαμβανόμενων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, 
μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 4,10 
 
Άρθρο 58. ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U. -R. -S (ΝΥΥ). ΟΝΟΜ. ΤΑΣΗΣ 600/1000 V ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3 χ 2.5 mm (Κωδικός αναθεώρησης 
ΗΛΜ-102) 
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, 
μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 
600 / 1000 V τύπου E1W-U (μονόκλωνος αγωγός), E1W-R (πολύκλωνος αγωγός), E1W-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού 
τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, 
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 4,60 
 
Άρθρο 59. ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U. -R. -S (ΝΥΥ). ΟΝΟΜ. ΤΑΣΗΣ 600/1000 V ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΝΥΥ 4x2.5 mm2 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 55 αλλά για καλώδια τύπου. ΝΥΥ διατομής ΝΥΥ 4x2,5 mm2 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ- 
Αριθμητικά: 5,00 
 
Άρθρο 60. ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U. -R. -S (ΝΥΥ). ΟΝΟΜ. ΤΑΣΗΣ 600/1000 V ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΝΥΥ 4x4 mm2 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 55 αλλά για καλώδια τύπου ΝΥΥ διατομής ΝΥΥ 4x4 mm2 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
καλωδίου ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΙ 
Αριθμητικά: 6,00 
 
Άρθρο 61. ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U. -R, -S (ΝΥΥ). ΟΝΟΜ. ΤΑΣΗΣ 600/1000 V ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΝΥΥ 4x6 mm2 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 55 αλλά για καλώδια τύπου ΝΥΥ διατομής ΝΥΥ 4x6 mm2 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
καλωδίου ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ 
Αριθμητικά: 7,00 
 
Άρθρο 62. ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U. -R. -S (ΝΥΥ). ΟΝΟΜ. ΤΑΣΗΣ 600/1000 V ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΝΥΥ 4x10 mm2 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 55 αλλά για καλώδια τύπου ΝΥΥ διατομής ΝΥΥ 4x10 mm2 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
καλωδίου ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
Αριθμητικά: 12,50 
 
Άρθρο 63. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 4X16 τετρ. γιλ. 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 55 αλλά για καλώδια τύπου ΝΥΥ διατομής ΝΥΥ 4x16 mm2 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
καλωδίου ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΤΡΙΑ 
Αριθμητικά: 13,00 
 
Άρθρο 64. ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 6 τ.γ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45) 
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαμβανομένων όλων των 
υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες 
σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 3,10 
 
Άρθρο 65. ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 10 τ.γ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 61 αλλά για χάλκινους πολύκλωνους αγωγούς διατομής 10 mm2 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
γυμνού χάλκινου αγωγού ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 
Αριθμητικά: 3,40 
 
Άρθρο 66. ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 16 τ.γ. 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45) 
 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 62 αλλά για χάλκινους πολύκλωνους αγωγούς διατομής 16 mm: Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 



γυμνού χάλκινου αγωγού 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ 
Αριθμητικά: 4,00 
 
ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV-U, -R (ΝΥΜ) / E1VV-U. -R. -S (ΝΥΥ) / ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ 
 
Άρθρο 67. ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 25 τ.μμ. 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45) 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 61 αλλά για χάλκινους πολύκλωνους αγωγούς διατομής 25 mm2 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
γυμνού χάλκινου αγωγού  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
Αριθμητικά: 5,70 
 
Άρθρο 68, ΜΟΥΦΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΥΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-104) 
Για την προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και κατασκευή μιας υπόγειας διακλάδωσης (μούφας) ευθείας 
σύνδεσης ή διακλάδωσης από θερμοσυστελλόμενο ή αυτοβουλκανιζόμενο υλικό ή χυτής ρητίνης, για καλώδια ενεργείας 
τύπου ΝΥΥ χαλκού διατομής από 4x6 τ.χ μέχρι 4x16 τ.χ και παράδοσης της σε πλήρη λειτουργία. Στην τιμή του άρθρου 
αυτού περιλαμβάνεται και η περίπτωση αντικατάστασης υπάρχουσας υπόγειας διακλάδωσης (μούφας). Οι τυχόν 
απαιτούμενες εκσκαφές κλπ., εάν εκτελεστούν θα πληρωθούν σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του παρόντος τιμολογίου. 
(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
Αριθμητικά: 65,00 
 
Άρθρο 69. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVCAIAMETPOY 63 mm (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-8) 
Για την προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση επί τόπου του έργου και οριστική τοποθέτηση μέσα σε χάνδακα, τομή, βάση 
πίλλαρ, βάση ιστού, ή όπου αλλού χρειασθεί ενός (1) μέτρου μήκους σωλήνα από σκληρό πλαστικό PVC με κεφαλή για την 
εκτέλεση των ενώσεων του ενός τεμαχίου με το άλλο, πιέσεως λειτουργίας τουλάχιστον 4 ATM και εξωτερικής διαμ. 63 mm 
ή 100 mm με τα απαραίτητα υλικά και εργασίες κοπής προσαρμογής, συνδέσεως, στηρίξεως ταπώματος των άκρων για να 
μην μπαίνουν μέσα στο σωλήνα χώματα, νερά κλπ. και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία. Στην υπόψη τιμή 
περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού, εφόσον απαιτείται για την διέζευση του καλωδίου. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους εγκ/νου σωλήνα διαμ. 63mm 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑ 
Αριθμητικά: 3,00 
 
Άρθρο 70. ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2” mm 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-8) 
Για την,, προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση επί τόπού· του έργόυ καθοριστική τοποθέτησή μέσα σε χάνδακα, τομή, βάση-
πίλλαρ, βάση ιστού, ή όπου αλλού χρειασθεί ένός; (1) μέτρου μήκους πλαστικού σώλήνα σπιράλ τύπου HELIFLEX για 
ηλεκτρολογική χρήση πιέσεως λειτουργίας 6ΑΤΜ και εσωτ. διαμ. 2”(50mm) ή 2 1/2” (65mm) με τα απαραίτητα υλικά και 
εργασίες κοπής προσαρμογής, συνδέσεως, στηρίξεως ταπώματος των άκρων για να μην μπαίνουν μέσα στο σωλήνα 
χώματα, νερά κλπ. και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους εγκ/νου σωλήνα ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΙ 
Αριθμητικά: 6,00 
 
Άρθρο 71. ΚΛΩΒΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ Φ 1x1 mm 
(Κωδικός αναθεώρησης OIK-6407)  
Για την προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση στο έργο και οριστική τοποθέτηση ενός κλωβοί αγκυρώσεως σιδηροϊστού, 
αποτελούμενος εκ τεσσάρων ήλων εκάστου έχοντος μήκος 1 μέτρο και διάμετρο 1" και καταλήγοντας σε σπείρωμα επί 
μήκους 20 εκατ. καλώς επεξεργασμένου μέσα σε ανοιγμένο, λάκκο για τη θεμελίωση σιδηροϊστού, συμπεριλαμβανομένης 
και κάθε άλλης δαπάνης για εργατικά, εργαλεία υλικά, μηχανήματα κ.τ.λ (π.χ πρόχειρη ξυλότυπη βάση από καδρόνια για τη 
στερέωση και οριζοντίωση τοι κλωβού, μικρούλικα στερέωσης κλωβού, απομάκρυνση, μετά την τοποθέτηση του 
σκυροδέματος όλων των αχρήστων υλικών κ.τ.λ) που δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο αυτό, αλλά είναι απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. (Τιμή ανά τεμάχιο) 
Για κλωβό 4 Φ 1" X 1 μ. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 
Αριθμητικά: 38,00 
 
Άρθρο 72. ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-2113) 
Μετάβαση επί τόπου -σε οποιοσδήποτε απόστασης δίκτυο της εργολαβίας- προκειμένου να εντοπισθεί υφιστάμενο 
βραχυκύκλωμα στο δίκτυο ένεκα του οποίου το δίκτυο δε λειτουργεί ή λειτουργεί μερικώς, με όλες τις απαιτούμενες 



εργασίες που αφορούν αποσυνδέσεις και επανασυνδεσμολογία στον πίνακα διανομής, αντικαταστάσεις φυσιγγίων 
ασφαλειών στη διανομή, μετρήσεις με όργανο συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του χρόνου έρευνας και εντοπισμού 
της ακριβούς θέσης του βραχυκυκλώματος. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ 
Αριθμητικά: 40,00 
 
Άρθρο 73. ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-52)  
Νυκτερινός έλεγχος δικτύων οδικού ηλεκτροφωτισμού για εντοπισμό ζημιών και αναφοράς των στην Υπηρεσία σε κόμβους 
όλου του δικτύου από ειδικευμένο συνεργείο και μέσο του αναδόχου που θα γίνεται σε τακτά διαστήματα που θα ορίσει ο 
επιβλέπων του έργου και με την συμμετοχή, αν απαιτηθεί, και υπαλλήλων της Υπηρεσίας. 
Τιμή ανά χιλιόμετρο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 1,50 
 
Άρθρο 74. ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-52) 
Για άμεση επέμβαση στο δίκτυο από βλάβη που προήλθε εκτάκτως και από απρόβλεπτη αιτία για την προσωρινή 
αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου και την απομάκρυνση κάθε κινδύνου για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, ο 
οποίος κίνδυνος προκλήθηκε από το έκτακτο περιστατικό 
Τιμή ανά επέμβαση: , 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ 
Αριθμητικά: 230,0 
 
ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΥΠΟΥ LED 
Φωτεινοί σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως αναφέρεται παρακάτω, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12368, με γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή τύπου LED, με τα εξαρτήματα στήριξής τους στον ιστό σηματοδότησης και κατά 
τα λοιπά σύμφωνων με την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν. Τεχνική Προδιαγραφή. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται: 
η προμήθεια του φωτεινού σηματοδότη με τα εξαρτήματα στερέωσής του ή το σύστημα ανάρτησης με το αντίστοιχο 
πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτημένο σηματοδότη). Οι μάσκες σήμανσης με τα σύμβολα των φωτεινών ενδείξεών του, 
τα οποία ενδεχόμενα απαιτούνται (π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κλπ.) τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι 
μανδύες προστασίας τους η τοποθέτησή του σε προετοιμασμένες θέσεις (κοχλιοτομημένες οπές) του ιστού ή η ανάρτησή 
του σε βραχίονα η προμήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων του στην οριολωρίδα του 
ιστού ο έλεγχος και η δοκιμή λειτουργίας του 
 
Άρθρο 75. ΧΑΜΗΛΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΕΔΙΩΝ. ΔΙΑΜ. 200 ΜΜ ΚΑΙ ΦΩΤ. ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (ΚΟ-ΚΙ-ΠΡ) Ή 
(ΚΟ-ΚΙ-ΚΙ). 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο σηματοδότη  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 
Αριθμητικά: 520,00 
 
Άρθρο 76. ΧΑΜΗΛΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΕΖΩΝ ΔΥΟ (2) ΠΕΔΙΩΝ. Φ 200 mm ΚΑΙ ΦΩΤ. ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (ΚΟ-ΠΡ). 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο σηματοδότη ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
Αριθμητικά: 390,00 
 
Άρθρο 77. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΕΔΙΩΝ. Φ 300 mm ΚΑΙ ΦΩΤ. ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (ΚΟ-ΚΙ-ΠΡ) Ή 
(ΚΟ-ΚΙ-ΚΙ). ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο σηματοδότη ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
Αριθμητικά: 750,00  
ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης σε υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή 
είτε περιέχουσα οδηγό ή άλλα καλώδια, αποξήλωση και μεταφορά των τυχόν υπαρχόντων στην σωλήνωση άχρηστων 
καλωδίων (προκειμένου να περάσει το νέο) στις αποθήκες της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται και ο τυχόν απαιτούμενος 
καθαρισμός των φρεατίων έλξης/διακλάδωσης καλωδίων. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση τοποθέτησης καλωδίων σε σωλήνωση που ήδη περιέχει καλώδια που 
δεν αποξηλώνονται, με χρήση νέου οδηγού εφόσον τούτο είναι δυνατό. 
 



Άρθρο 78. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ E1W-R (ΝΥΥ) ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΥ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 21x1.5 
mm2 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-48) 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίου. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 7,60 
 
Αρθρο 79. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ E1W-R (ΝΥΥ) ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΥ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 5x1,5 
mm2 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-48) 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίου. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 5,80 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Εγκατάσταση ενός τοπικού ρυθμιστή κυκλοφορίας χωρητικότητας όπως αναφέρεται παρακάτω, οποιοσδήποτε συνθέσεως 
(είτε με προμήθεια του Αναδόχου, είτε χορηγουμένου από την Υπηρεσία), σύμφωνου με την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν, 
Τεχνική Προδιαγραφή, με δυνατότητα ένταξης σε Σύστημα Κυκλοφοριακής Διαχείρισης με τον κατάλληλο πρόσθετο 
εξοπλισμό, η δαπάνη του οποίου δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
Το εξωτερικό κιβώτιο εγκατάστασης του ρυθμιστή μετά της αντίστοιχης μεταλλικής βάσεως αυτού 
η συναρμολόγηση του ρυθμιστή με τον απαιτούμενο εξοπλισμό σε δομικές μονάδες (πλακέτες) και βοηθητικό εξοπλισμό, 
για την υλοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης 
 Η εφαρμογή του κυκλοφοριακού προγράμματος του κόμβου στον ρυθμιστή της εγκατάστασης 
 η σύνταξη των σχεδίων μικτονόμησης και ο προγραμματισμός του ρυθμιστή 
η σύνδεση και ρύθμιση των ανιχνευτών, των κομβίων πεζών και των ηχητικών διατάξεων, που προβλέπονται από την 
κυκλοφοριακή μελέτη, η σύνδεση των καλωδίων ισχύος και χαμηλής τάσης του εξωτερικού δικτύου που καταλήγουν σ’ 
αυτόν και η εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας της σηματοδότησης του κόμβου. 
 
Αρθρο 80. ΜΟΝΑΔΑ ΦΩΡΑΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
Τιμή ανά εγκατεστημένη μονάδα σε πλήρη λειτουργία. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
Αριθμητικά: 750,00 
 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (HDPE) 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ονομαστικής 
διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-1 , ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-2-4 και  ΕΛΟΤ ΕΝ61386 «Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου 
παραμόρφωσης 5% > 400 N/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η ευθυγράμμιση 
δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση 
πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η 
τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται. 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 
άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Άρθρο 81. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (HDPE) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 63 mm 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 6,40 
 
Άρθρο 82. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (HDPE) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 90 mm (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚ. 
Αριθμητικά: 7,50 
 
Άρθρο 83. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52) 
Για την ετήσια, δηλαδή δωδεκάμηνη (12μηνη), συντήρηση μιας συσκευής ρύθμισης εγκατάστασης 
φωτεινής σηματοδότησης, ήτοι: 



Για την επιτήρηση, ανά τρίμηνο, τού αντίστοιχου υπόγειου καλωδιακού δικτύου ενός ή περισσοτέρων οδικών κόμβων που 
ελέγχονται από τη ίδια συσκευή για διαπίστωση τυχόν βραχυκυκλωμάτων. 
Για το καθαρισμό, ανά τρίμηνο, με κατάλληλα απορρυπαντικά, αεροσυμπιεστή και άλλα κατάλληλα μέσα του εσωτερικού 
χώρου της συσκευής ρύθμισης φωτεινής σηματοδότησης ενός κόμβου, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων και άλλων 
φθορών, και έλεγχο καλής λειτουργίας των κυκλωμάτων και διατάξεων της συσκευής. 
Για την άμεση μετάβαση, μετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, τεχνικού προσωπικού του αναδόχου του έργου, στο τόπο 
λειτουργίας της συσκευής ρύθμισης φωτεινών σηματοδοτών για την εξακρίβωση και επισκευή τυχόν παρουσιασθείσας 
βλάβης μαζί με την προμήθεια και αντικατάσταση των μικροϋλικών, ασφαλειών, τρανζίστορ κλπ (εκτός τη ς προμήθειας 
υλικών πού περιλαμβάνονται σε άλλα άρθρα τού παρόντος τιμολογίου). 
Για την αποξήλωση της συσκευής ρύθμισης φωτεινών σηματοδοτών κόμβου, μεταφορά της σε κατάλληλο εργαστήριο, 
επισκευή, δοκιμή και επανατοποθέτησή της στο τόπο λειτουργίας της, εφ’ όσον η εμφανισθείσα βλάβη δεν είναι δυνατόν 
να επισκευασθεί επί τόπου. 
Για την επιτήρηση καλής λειτουργίας, ανά τρίμηνο, των φωρατών που είναι τοποθετημένοι στο οδόστρωμα και της άρτιας 
συνεργασίας των με την συσκευή ρύθμισης φωτεινών σηματοδοτών. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ 
Αριθμητικά: 700,00 
 
Άρθρο 84. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52) 
Για την εργασία εφαρμογής ενός νέου κυκλοφοριακού προγράμματος σε συσκευή ρύθμισης φωτεινών σηματοδοτών σε 
μεμονωμένο κόμβο ή κόμβο που ελέγχεται από κέντρο σηματοδότησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
Αριθμητικά: 500,00 
 
Άρθρο 86. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ- 52) 
Για τη προμήθεια και τοποθέτηση ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος σε συσκευή ρύθμισης φωτ. σηματοδοτών ή σε κέντρο 
σηματοδότησης (διάταξη με τρανζίστορ, αντιστάσεις, πυκνωτές, ολοκληρωμένα κυκλώματα κλπ), ήτοι πλακέτες ομάδας 
οχημάτων, πεζών, πλακέτες προγράμματος βυσματικού τύπου τυποποιημένων διαστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
τεχνικές προδιαγραφές. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
Αριθμητικά: 350,00 
 
Αρθρο 87. ΑΠΛΟΣ ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-101) 
Για την αντικατάσταση, δηλαδή αποξήλωση και μεταφορά στις αποθήκες της υπηρεσίας ενός κατεστραμμένου από 
πρόσκρουση αυτοκινήτου (ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο) ή για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
καινούργιου απλού ιστού σηματοδότησης (από σιδηροσωλήνα DN 0 4” (0 114 mm), πάχους τουλάχιστον 4,5 mm και 
κατάλληλου μήκους κατασκευασμένων σύμφωνα με το πρότυπο ΦΣ 6/75 του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ και κατά τα λοιπά με βάση το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, ηλεκτροστατικά βαμμένων με χρώμα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC free 
(χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υμένα 60 μπι, στην απόχρωση που θα καθορισθεί από τον ΚτΕ) και 
τοποθέτηση του καινούργιου απλού ιστού φωτ. σηματοδότησης ιστού σηματοδότησης σε θέση υπόδειξης της υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών μηχανικής του στερέωσης και ηλεκτρικής αποσύνδεσης και επανασύνδεσης των 
καλωδίων τροφοδοσίας κατά τα λοιπά (ο ιστός) σύμφωνος με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνονται:Η διαμόρφωση θυρίδας για την τοποθέτηση οριολωρίδας μικτονόμησης των καλωδίων 
Άνοιγμα στο κάτω τμήμα για την διέλευση των καλωδίων 
Τάπα από ανοξείδωτο υλικό στην κορυφή του και επιθέματα (τακάκια) για την ενίσχυση των θέσεων στήριξης των φωτ. 
σηματοδοτών, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο σχέδιο του πρότυπου ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Τιμή ανά ιστό, έτοιμο προς τοποθέτηση, με τα εξαρτήματά του. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 
Αριθμητικά: 300,00 
 
Άρθρο 88. ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-101) 
Ότι περιλαμβάνει το άρθρο 84 αλλά για ιστό με βραχίονα. 
Τιμή ανά τεμάχιο 



ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ 
Αριθμητικά: 700,00 
 
Άρθρο 89. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΛΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-105) 
Για την ετήσια καθολική συντήρηση ενός σηματοδότη όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Επιμελημένος υγρός καθαρισμός, ανά τρίμηνο, με χρήση απορρυπαντικών και σπόγγων, εσωτερικά και εξωτερικά, του 
περιβλήματος, των κατόπτρων και κρυστάλλων. 
Αντικατάσταση ή συμπλήρωση, ανά τρίμηνο, των κοχλιών στερεώσεως του σηματοδότη στον ιστό, με την προϋπόθεση ότι 
οι υποδοχές των κοχλιών βρίσκονται σε καλή κατάσταση, οπτικός έλεγχος της σωστής κατεύθυνσης των σηματοδοτών, 
σύσφιξη του κοχλία στερέωσης ως προς την περιστροφή του σηματοδότη, αποκατάσταση του ορθού προσανατολισμού, 
εφόσον είναι δυνατόν να γίνει επί τόπου ή αναγγελία στην υπηρεσία για την λήψη των αναγκαίων μέτρων στην περίπτωση 
που δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση. 
Άμεση μετάβαση, μετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, τεχνικού προσωπικού του αναδόχου του έργου, στο τόπο 
λειτουργίας του σηματοδότη, επισκευή παρουσιασθείσας βλάβης, στερέωση αιωρούμενου από πρόσκρουση αυτοκινήτου 
ή άλλη αιτία φωτεινού σηματοδότη, για αποφυγή πτώσης του στο οδόστρωμα, μαζί με την προμήθεια και αντικατάσταση 
των μικροϋλικών, φλαντζών μόνωσης, αντικατάσταση τυχόν κατεστραμμένων λαμπτήρων η προμήθεια και η 
αντικατάσταση των οποίων δεν ανάγεται στην προληπτική προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων του άρθρου 72 και 
επομένως δεν πληρώνεται ξεχωριστά κλπ. (εκτός τη ς προμήθειας υλικών πού περιλαμβάνονται σε άλλα άρθρα τού 
παρόντος τιμολογίου). 
Επιτήρηση και τυχόν επαναφορά ιστού σηματοδότησης (απλού ή με βραχίονα), εφ’ όσον τούτος δεν έχει καταρριφθεί από 
πρόσκρουση αυτοκινήτου, στην αρχική ζυγοσταθμισμένη θέση του. 
Αντικατάσταση χαμένης θυρίδας ιστών δηλ. προμήθεια επί τόπου, προσκόμιση και τοποθέτηση μιας θυρίδας ιστού 
σηματοδότησης (απλού ή με βραχίονα) από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 
χιλ. κατάλληλης κυλινδρικής ή άλλης μορφής που θα στερεωθεί με ορειχάλκινες βίδες πάνω στον κορμό του ιστού 
σηματοδότησης (απλού ή με βραχίονα), αφού πρώτα βαφεί και αφού καθαριστούν και ανοιχτούν (με επανακοχλιοτόμηση) 
τα υπάρχοντα επί των ιστών σπειρώματα ή ανοιχτούν νέα, προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας διερχομένων ατόμων. 
Ιδιαίτερα για την καθολική συντήρηση των ανηρτημένων σηματοδοτών θα χρησιμοποιηθεί καλαθοφόρο όχημα του 
αναδόχου και το προσωπικό που θα απασχολείται θα διαθέτει κατάλληλη άδεια για εναέριες εργασίες. 
Επίσης για την πλήρη εργασία καθολικής συντήρησης για ένα (1) έτος σηματοδοτών όπως αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω 
και με την χρήση του οποιουδήποτε μηχανήματος απαιτηθεί για την συνεχή και γενικά άρτια λειτουργία των υπό 
συντήρηση σηματοδοτών. 
Για τη συντήρηση ενός απλού σηματοδότη οχημάτων Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ 
Αριθμητικά: 30,00 
 
Αρθρο 90. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-105) 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 28 αλλά για τη συντήρηση ενός ανηρτημένου σηματοδότη οχημάτων Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
Αριθμητικά: 45,00 
 
Αρθρο 91. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΛΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΠΕΖΩΝ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-105) 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 28 αλλά για τη συντήρηση ενός απλού σηματοδότη πεζών Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
Αριθμητικά: 25,00 
 
Αρθρο 92. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΠΕΖΩΝ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-105) 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 28 αλλά για τη συντήρηση ενός ανηρτημένου σηματοδότη πεζών Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
Αριθμητικά: 45,00 
 
Αρθρο 93. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Φ200 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-105) 
Για την αντικατάσταση, δηλαδή αποξήλωση και μεταφορά στις αποθήκες της υπηρεσίας του παλαιού υλικού που 
καταστράφηκε από πρόσκρουση αυτοκινήτου ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, προμήθεια και τοποθέτηση ενός σηματοδότη 
οχημάτων Φ200 πλαστικού ή μεταλλικού ήτοι η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός καινούργιου φανού οχημάτων 
Φ200 σε θέση υπόδειξης της υπηρεσίας μαζί με τα ντουί, καθρέπτες, λαμπτήρες, κρύσταλλα και γείσα και λοιπά 
μικροϋλικά σύμφωνος με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανόμενης και της εργασίας ηλεκτρικής 
αποσύνδεσης και επανασύνδεσης τού σηματοδότη. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
Αριθμητικά: 350,00 



 
Αρθρο 94. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Φ300 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-105) 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 32 αλλά για σηματοδότη οχημάτων Φ300 Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
Αριθμητικά: 450,00 
 
Άρθρο 95. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΠΕΖΩΝ Φ200 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-105) 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 32 αλλά για σηματοδότη πεζών Φ200 Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
Αριθμητικά: 350,00 
 
Για την αντικατάσταση ενός λαμπτήρα πυρακτώσεως σηματοδότη κατά την γενική αλλαγή, ανά τρίμηνο, των λαμπτήρων 
κατεστραμμένων ή μη των σηματοδοτούμενων διασταυρώσεων. 
Άρθρο 96. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΑΠΛΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΠΕΖΩΝ (Αναθεωρείται με το 
άρθρο ΗΛΜ-105) 
Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός λαμπτήρα, αντικραδασμικού τύπου, απλού σηματοδότη οχημάτων ή πεζών. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ 
Αριθμητικά: 5,00 
 
Άρθρο 97. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΠΕΖΩΝ (Αναθεωρείται 
με το άρθρο ΗΛΜ-105) 
Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός λαμπτήρα, αντικραδασμικού τύπου, ανηρτημένου σηματοδότη οχημάτων ή πεζών 
με τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΩΔΕΚΑ 
Αριθμητικά: 12,00 
 
Άρθρο 98. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Φ300 Ή Φ200 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-105) 
Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση πλαισίου σηματοδότη οχημάτων Φ300 ή Φ200 την ανάρτηση του 
δηλαδή σε βραχίονα που περιλαμβάνει το πλαίσιο, μικροϋλικά και εργασία τοποθέτησής του για σηματοδότηση τριών 
πεδίων. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ 
Αριθμητικά: 200,00 
 
Άρθρο 99. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΠΕΖΩΝ Φ300 Ή Φ200 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-105) 
Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση πλαισίου σηματοδότη πεζών Φ300 ή Φ200 την ανάρτηση του 
δηλαδή σε βραχίονα που περιλαμβάνει το πλαίσιο, μικροϋλικά και εργασία τοποθέτησής του για σηματοδότηση δυο 
πεδίων. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 
Αριθμητικά: 150,00 
 
Άρθρο 100. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ °U (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52) 
Για την εξεύρεση με τη χρήση καταλλήλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οργάνων ενός βραχυκυκλώματος σε υπόγειο 
δίκτυο, την αποκατάσταση βλάβης με τη χρησιμοποίηση μούφας τύπου 3Μ συμπεριλαμβανόμενης και τη ς προμήθειας 
των υλικών και τη ς εργασίας εκσκαφής. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ 
Αριθμητικά: 200,00 
 
Άρθρο 101. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΛΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
Για την αντικατάσταση ενός απλού στηρίγματος σηματοδότη, δηλαδή για την αποξήλωση τού παλαιού, προμήθεια και 
τοποθέτηση καινούριου στηρίγματος (μεταλλικού ή πλαστικού). 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
Αριθμητικά: 25,00 
 



Άρθρο 102. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
Όπως περιγράφεται στο άρθρο 40 αλλά για διπλό στήριγμα σηματοδότη. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ 
Αριθμητικά: 40,00 
 
Άρθρο 103. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΣΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ  (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
Για τη προμήθεια και τοποθέτηση ενός γείσου σηματοδότη. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
Αριθμητικά: 15,00 
 
Αρθρο 104. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
Για τη προμήθεια και τοποθέτηση καθρέπτη σηματοδότη. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ 
Αριθμητικά: 20,00 
 
Άρθρο 105. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ  (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
Γ ια τη προμήθεια και τοποθέτηση ενός κρυστάλλου σηματοδότη οιουδήποτε χρώματος. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
Αριθμητικά: 35,00 
 
Άρθρο 106. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΟΥΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ  (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
Γ ια τη προμήθεια και τοποθέτηση ενός ντουί σηματοδότη 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ 
Αριθμητικά: 10,00 
 
Άρθρο 107. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΦΩΡΑΤΗ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-52) 
Για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση μαζί με τα μικροϋλικά της, μιας πλακέτας φωρατή μέσα σε 
συσκευή ρύθμισης φωτεινών σηματοδοτών με τους απαραίτητους ελέγχους και παράδοση της συσκευής ρύθμισης σε 
πλήρη λειτουργία. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
Αριθμητικά: 650,00 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

      

      

ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ      
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Δρ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ  

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

 
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 2020» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 € 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση των ζημιών, τη βελτίωση και τη καλή 

λειτουργία εν γένει των κόμβων και των δικτύων φωτεινής σηματοδότησης του οδικού 
δικτύου της Π.Ε. Μαγνησίας που είναι αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μαγνησίας & 

Σποράδων. 
 

Αρθρο 1. ΓΕΝΙΚΑ 
Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης αποτελούνται σε κάθε κόμβο από 
την ηλεκτρονική συσκευή ρύθμισης φωτεινών σηματοδοτών η οποία ανάλογα με το 

προγραμματισμό της δίνει στα φανάρια οχημάτων και πεζών τα χρώματα (πράσινο, 
πορτοκαλί, κόκκινο) και πραγματοποιεί τούς αναγκαίους ελέγχους για την ασφαλή και 
σωστή διαδοχή φάσεων και χρωμάτων, το υπόγειο καλωδιακό δίκτυο αποτελούμενο 

συνήθως από καλώδιο 21x1.5 τ.χ και το οποίο μεταφέρει τις εντολές από τη συσκευή 
ρύθμισης φωτεινών σηματοδοτών στους φωτεινούς σηματοδότες ευρισκόμενο μέσα σε 

πλαστική σωλήνα και σε βάθος από 60 εκ.ώς 80 εκ. από την επιφάνεια τού εδάφους, τούς 
ιστούς σηματοδότησης και τα φανάρια οχημάτων και πεζών πού είναι στερεωμένα πάνω 
στους ιστούς σηματοδότησης. 

 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της μελέτης και εκπόνησης και εφαρμογής νέων 
σηματοδοτικών προγραμμάτων και ιδιαίτερα αυτών με επενέργεια από την κυκλοφορία. 

Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν το λογισμικό προσαρμοσμένο στις τοπικές 
κυκλοφοριακές συνθήκες, το δυναμικό πρόγραμμα εφαρμογής της φωτεινής 
σηματοδότησης, το διάγραμμα φάσεων, και τον πίνακα ενδιαμέσων χρόνων ασφαλείας. 

Τα ανωτέρω προγράμματα θα συντάσσονται κατόπιν εντολής της υπηρεσίας και θα 
εγκρίνονται απ' αυτήν. 

 
Ο ανάδοχος συντηρητής πρέπει να είναι ενήμερος όλων των προδιαγραφών πού ισχύουν 
για τη φωτεινή σηματοδότηση στην Ελλάδα και επί πλέον πρέπει να είναι σε θέση να 

επισκευάζει κάθε βλάβη πού ήθελε παρουσιασθεί τηρώντας όλους τούς κανόνες για την 
ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. 

 
Ο ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να επεμβαίνει προς αποκατάσταση ζημιών ή/και 

απορύθμιση των σηματοδοτών σε όλους τους κόμβους ευθύνης της ΔΤΕ της ΠΕ 
Μαγνησίας. Οι προς συντήρηση κόμβοι Φωτεινής σηματοδότησης θα καθορισθούν με την 

υπονραφή της σύμβασης. Πέραν των κόμβων που θα καθορισθούν με την υπογραφή της 
σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρήσει και φωτεινές σηματοδοτήσεις 
κόμβων που θα περιέλθουν στην αρμοδιότητα ευθύνης της υπηρεσίας μας κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης της εργολαβίας. 

 
 



Αρθρο 2. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Σ’ αυτή περιλαμβάνονται: 
Η συντήρηση, ανά τρίμηνο, όλων των συσκευών και κυκλωμάτων. Η θέση σε λειτουργία 
της εγκατάστασης κάθε κόμβου σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, η διακοπή της 

λειτουργίας της εγκατάστασης, η εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών προγραμμάτων τα 
οποία θα συντάσσονται από τον ανάδοχο, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας και θα 
εγκρίνονται από την υπηρεσία ώστε να υπάρχει προσαρμογή κάθε κόμβου στα εκάστοτε 

κυκλοφοριακά δεδομένα. 

 
Η άμεση επέμβαση και η εντός 5 ωρών αποκατάσταση βλάβης με όλο τον απαραίτητο 

εξοπλισμό και με το απαραίτητο καλαθοφόρο όχημα αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 
Η τακτική και προληπτική συντήρηση τής εγκατάστασης, ανά τρίμηνο, κάθε οδικού 

κόμβου, η αντικατάσταση κάθε φθαρμένου υλικού, εφ όσον τα υλικά αυτά εντάσσονται 
στα μικρουλικά και δεν περιλαμβάνονται σε άρθρα τού τιμολογίου τής μελέτης και η 
αντικατάσταση, ανά τρίμηνο, των ηλεκτρικών λαμπτήρων των σηματοδοτών. Αν τα 

απαιτούμενα υλικά για την αποκατάσταση της βλάβης αναφέρονται σε άρθρα τού 
τιμολογίου της μελέτης ο ανάδοχος θα ενημερώσει την υπηρεσία και θα αντικαταστήσει 

το υλικό ύστερα από εντολή της υπηρεσίας. 

 
Η διάθεση συνεργείου ειδικευμένου προσωπικού, το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 
έναν ηλεκτρονικό γνώστη τόσο των αναλογικών όσο και των ψηφιακών κυκλωμάτων, σε 

ετοιμότητα, για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης που θα παρουσιασθεί. 

 
Η ημερήσια επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και η ενημέρωση της υπηρεσίας για την 

ύπαρξη βλάβης ή την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.Η ανά τετράμηνο αλλαγή των 
λαμπτήρων αντικραδασμικού τύπου όλων των φαναριών οχημάτων και πεζών. 

 
Άρθρο 3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 

Αντικατάσταση καταρριφθέντων ιστών, κατεστραμμένων φαναριών φωτεινής 
σηματοδότησης και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Μετατόπιση ιστών σηματοδότησης σε 

περίπτωση κυκλοφοριακών έργων κ.λ.π. Αναζήτηση και αποκατάσταση βραχυκυκλώματος 
στα υπόγεια καλωδιακά δίκτυα. Θέση σε κανονική λειτουργία των σηματοδοτών μετά από 

διακοπή λόγω βλάβης ή εργασιών σ’ αυτούς. Η επισκευή συσκευών φωτεινής 
σηματοδότησης πού έχουν υποστεί ζημιά από πρόσκρουση αυτοκινήτου. 

 

Άρθρο 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Διευκρινίζεται ότι αν κατά την εμφάνιση ή την αποκατάσταση βλάβης χρειάζεται να 

γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης από τη Δ.Ε.Η τότε ο ανάδοχος θα φροντίσει τόσο για 
τη διακοπή όσο και για την επανηλεκτροδότηση της εγκατάστασης υπογράφων τη σχετική 
δήλωση προς τη Δ.Ε.Η. ότι έγινε η αποκατάσταση της βλάβης της εγκατάστασης. 

 
Το είδος και τα τεχνικά στοιχεία των υλικών πού θα αντικαθίστανται θα είναι όμοια με 
αυτά πού υπάρχουν στις εγκαταστάσεις και θα τυγχάνουν την έγκριση της υπηρεσίας. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα τεύχη της εργολαβίας και τις 
έγγραφες εντολές και οδηγίες της υπηρεσίας. Ο εργολάβος οφείλει να τηρεί κατά την 
εκτέλεση του έργου τους ισχύοντες κανονισμούς και φέρει όλη την ευθύνη για τροχαίο 

ατύχημα πού θα οφείλεται σε μη σωστή λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών. 

 



Ο εργολάβος υποχρεούται επίσης να φροντίσει έγκαιρα για τη παραγγελία των υλικών 
πού χρειάζονται και δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο εμπόριο ώστε η τυχόν καθυστέρηση 

άφιξης των υλικών να μην επιδράσει στην έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών και τη 
συνεχή συντήρηση των εγκαταστάσεων.  

 
Τέλος ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει γραφείο με τηλέφωνο και fax και ειδικευμένο 
προσωπικό τουλάχιστον δυο ατόμων εκ των οποίων το ένα θα είναι αδειούχος 

ηλεκτρολόγος εναέριων και υπογείων δικτύων το δε άλλο αδειούχος ηλεκτρονικός. Με 
την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην 

υπηρεσία τις άδειες επαγγέλματος των ανωτέρω δυο ατόμων καθώς και τα μισθωτήρια 
συμβόλαια εργασίας για όσο χρόνο διαρκέσει η εργολαβία. Τα ανωτέρω άτομα πρέπει να 
είναι εφοδιασμένα με κινητό τηλέφωνο ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση επαφή μαζί 

τους. 
 

Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει διαθέσιμο κατάλληλο καλαθοφόρο όχημα για την εκτέλεση 
των εργασιών όπου αυτό απαιτείται. 
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ΕΙΔΙΚΗ    ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 

Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) περιλαμβάνει τους όρους, 

σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο, το έργο: 

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020», 

προϋπολογισμού 300.000,00€, με το ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 

των απροβλέπτων (15%) και της αναθεώρησης. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από 

πιστώσεις του ΠΔΕ ΣΑΕΠ 517, Κ.Α 2018ΕΠ51700000. 

Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας – Τεχνικές Προδιαγραφές 

2.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ολική ή 

μερική εφαρμογή σχεδίου, το οποίο, κατά την κρίση του, είναι σε ασυμφωνία με άλλα 

σχέδια ή με το τιμολόγιο και την τεχνική περιγραφή, να ζητήσει, εγγράφως, από τη 

διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, οδηγίες. Σε αντίθετη περίπτωση είναι υποχρεωμένος 

να εφαρμόσει την επί του θέματος απόφαση της Υπηρεσίας σε οποιονδήποτε χρόνο και 

με οποιονδήποτε τρόπο του υποδειχθεί και με δικά του μέσα και δαπάνες.  

2.2. Τα σχέδια, η τεχνική περιγραφή, καθώς και οποιαδήποτε στοιχεία και οδηγίες για την 

εκτέλεση των εργασιών δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδικών 

κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του έργου. 

2.3. Διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι έστω και αν κάτι δεν ορίζεται από τα σχέδια 

λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, είτε από τις οδηγίες του αρμοδίου 

οργάνου του Εργοδότη, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου οφείλει να είναι άρτιο, 

τόσο ως προς την κατασκευή και τέλεια εμφάνιση του, όσο και ως προς την έντεχνη 

σύνδεση του με τα υπόλοιπα τμήματα του έργου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, 

οτιδήποτε μη έντεχνο θα αποκαθίσταται με πλήρη εξ αρχής ανακατασκευή, μη 

αποδεκτής της μείωσης τιμής τιμολογίου ή άλλης ρυθμίσεως. 

2.4. Ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, θα ισχύουν οι διατάξεις των προτύπων 

προδιαγραφών και κανονισμών που εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Επίσης θα ισχύσουν 

οι αναφερόμενες στην μελέτη (Τιμολόγιο, Τεχνική Περιγραφή, Προδιαγραφές) 

προδιαγραφές εκτέλεσης των επιμέρους εργασιών. Εάν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές 

υπάρχουν διατάξεις, περιορισμοί ή και αριθμητικά όρια, που έρχονται σε αντίθεση ή 

αντίφαση μεταξύ τους, τότε θα ισχύσουν οι όροι και οι διατάξεις του Τιμολογίου και 

της Τεχνικής Περιγραφής. 

2.5. Για την κατασκευή του έργου, τις δοκιμές των μηχανημάτων, τους ελέγχους ποιότητας 

και αντοχής των υλικών θα ισχύσουν οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί. Οπου δεν 

υπάρχουν ή είναι ελλιπείς θα συμπληρώνονται από τους Γερμανικούς Κανονισμούς 

DIN, VDE, DVI κ.λ.π. ή τους Κανονισμούς της χώρας προέλευσης. 

Άρθρο 3 : Αυξομειώσεις Εργασιών – Νέες Εργασίες  

Ο Εργοδότης δικαιούται, όποτε κρίνει απαραίτητο λόγω τοπικών συνθηκών η άλλων 

αναγκών, να τροποποιεί τα εγκεκριμένα σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα. Έχει 

επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να καταργεί στοιχεία του σχεδιασμού των μελετών 
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είτε για την αισθητική και λειτουργική βελτίωση, είτε για την αντιμετώπιση μη γνωστών 

στο στάδιο αυτό (των Μελετών) κατασκευαστικών προβλημάτων, που συναρτώνται ιδίως 

με τα δίκτυα υποδομής και με τα πιθανά αρχαιολογικά ευρήματα. 

Άρθρο 4: Ποιότητα και προέλευση υλικών, έτοιμων ή ημικατεργασμένων 

προϊόντων 

4.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση κατάλληλων σε ποιότητα και 

επαρκών σε ποσότητα υλικών, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες 

εκτέλεσης του Έργου. Όλα τα υλικά κ.λ.π. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της 

καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. 

4.2 Όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι αρίστης ποιότητας, απολύτως 

σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των 

Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ανάπτυξης και της απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου 

οργάνου της επίβλεψης ως προς την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 

ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λ.π. 

4.3 Σε περίπτωση, που ο Εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την 

εκτέλεση των έργων, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος 

επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών 

αυτών, έστω και αν δι' αυτών των υλικών εκτελεσθούν έργα απολογιστικά.. Ο Ανάδοχος δεν 

φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται 

σ' αυτόν από τον Εργοδότη, εφόσον το αναφέρει έγκαιρα και εγγράφως. 

4.4 Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο με πρωτόκολλο, 

μετά δε την παραλαβή τους από τον Ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε 

βλάβη, ζημιά ή απώλεια, που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά. 

4.5  Πριν από κάθε παραγγελία υλικών, εν γένει, τα υλικά αυτά θα εγκρίνονται από τα αρμόδια 

όργανα του Εργοδότη, ως εξής: 

Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιομηχανικής παραγωγής, θα προσκομίζονται ενημερωτικά 

φυλλάδια και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματα. 

Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο, θα 

προσκομίζονται δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. Τα παραπάνω δείγματα κ.λ.π. που θα 

εγκρίνονται από τον Εργοδότη, θα φυλάσσονται από τον Ανάδοχο μέχρι την παραλαβή του 

Έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του. 

4.6 Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση του, κάθε υλικό που δεν θα είναι 

σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. 

4.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, μηχανημάτων, 

συσκευών κ.λ.π. να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς 

παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία 

παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 

4.8 Σχετικά με τα υλικά και τα δείγματα των εργασιών που έγκαιρα, δηλαδή πολύ πριν την 

εκτέλεση τους, θα κατασκευάσει ο εργολάβος με δικές του δαπάνες ισχύουν 

απαραιτήτως και τα ακόλουθα: 

4.8.1 Οι εγκρίσεις των υλικών θα γίνονται από τα αρμόδια όργανα του Εργοδότη, 

ύστερα από την προσκόμιση από τον Ανάδοχο πιστοποιητικών από κατάλληλα 
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και αρμόδια εργαστήρια για όλες τις εργαστηριακές δοκιμές που θα κριθούν 

αναγκαίες. 

4.8.2 Όσον αφορά στα δείγματα των εργασιών, ο εργολάβος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να κατασκευάσει έγκαιρα όποιο δείγμα εργασίας του ζητηθεί από τα 

αρμόδια όργανα του Εργοδότη, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η επιθυμητή 

μορφολογία και ποιότητα. Καμία χρονική δικαιολογία δεν δικαιούται να 

επικαλεσθεί ο Ανάδοχος για να μην κατασκευάσει δείγματα. 

4.8.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει άνετη και ελεύθερη είσοδο και 

δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου στα αρμόδια όργανα του Εργοδότη 

στα εργοστάσια ή εργοτάξια παραγωγής υλικών και δειγμάτων. 

Άρθρο 5 : Ακαταλληλότητα Υλικών - Ελαττώματα 

5.1 Εάν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων και μέχρι την οριστική παραλαβή τους 

παρουσιαστούν ελλείψεις ή ελαττώματα της κατασκευής, που δεν αποκαθίστανται απ' 

τον Ανάδοχο, κοινοποιείται σ' αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η 

οποία προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την 

αποκατάσταση τους. 

5.2 Ο Ανάδοχος, υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό 

σεβάρος και για λογαριασμό του "άνευ ετέρου" και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος 

κατασκευαστής. Οι ίδιες διαδικασίες εφαρμόζονται, κατ' αναλογία, και για την 

περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των 

έργων, όσο διάστημα τον βαρύνει η συντήρηση αυτή. 

Άρθρο 6: Εργαστηριακές δοκιμές υλικών και έργων – Έλεγχοι Κατασκευής 

6.1 Ο Ανάδοχος οφείλει, εφ' όσον του ζητηθεί, να διαθέσει με μέριμνα και δαπάνες του, τα 

κατάλληλα όργανα, συσκευές και προσωπικό, προς εκτέλεση δειγματοληψιών και 

δοκιμών ελέγχου. 

6.2 Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα υποβάλλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός 

δύο ημερών από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό 

διάστημα για τον έλεγχο, άλλως δεν θα λαμβάνονται υπ' όψη. Οι πάσης φύσεως 

δοκιμές και τα ακριβή στοιχεία των Θέσεων και του είδους των δοκιμών, 

καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις 

τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. 

6.3 Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές που θα γίνουν από τον 

Ανάδοχο, η Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων και σε εργαστηριακή 

εξέταση τους για ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο των εκτελουμένων εργασιών. 

6.4 Κανένας έλεγχος ή δοκιμασία που θα αφορά σε υλικό ή εργασία, δεν θα παρέχει στον 

Ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωση παράτασης προθεσμίας, για οποιοδήποτε 

χρονικό διάστημα θα χρειασθεί για την εκτέλεση της διαπίστωσης αν ένα υλικό ή 

εργασία είναι δόκιμα ή όχι. 
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Άρθρο 7: Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου 

7.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του 

Έργου και να το υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός 10 ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η Υπηρεσία αποφαίνεται, κατόπιν ελέγχου, με την έκδοση 

σχετικής εγκριτικής απόφασης. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 

σε δώδεκα (12) μήνες. 

7.2 Το Χρονοδιάγραμμα αυτό κλιμακώνεται σε τμηματικές προθεσμίες, που θα ορισθούν 

από τη Σύμβαση, και συντάσσεται με βασική επιδίωξη τη δημιουργία των 

απαιτούμενων επιπέδων ελέγχου κατά ομάδες εργασιών, οι οποίες αποτελούν αυτοτελή 

και ολοκληρωμένα τμήματα του έργου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση 

του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών με την μικρότερη δυνατή όχληση στις 

λειτουργούσες χρήσεις. 

7.3 Το ανωτέρω Χρονοδιάγραμμα, μετά την έγκριση του από την Υπηρεσία, θα καταστεί 

συμβατικό στοιχείο και αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να το τηρεί και να το εφαρμόζει πιστά. Τυχόν μελλοντική τροποποίηση 

του Χρονοδιαγράμματος θα γίνει μόνο μετά από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής του 

έργου. 

7.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν υποβάλλει έγκαιρα το παραπάνω Χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του έργου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. 

7.5 Στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην υπηρεσία μηνιαία έκθεση προόδου 

με βάση το χρονοδιάγραμμα (δηλαδή σύγκριση-αξιολόγηση του προγραμματισμού σε 

σχέση με την πραγματική εξέλιξη των δραστηριοτήτων- εργασιών), στην οποία θα 

φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συμφωνία ή όχι με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα 

κατασκευής των Έργων. 

Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των όποιων διαφοροποιήσεων ως και τα μέτρα που 

προτείνονται να ληφθούν για την κάλυψη των τυχόν καθυστερήσεων καθώς επίσης και 

η αναμόρφωση (επικαιροποίηση) του Χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση 

καθυστερήσεων του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιταχύνει τις εργασίες 

εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και λαμβάνοντας τα απαραίτητα 

μέτρα, χωρίς καμιά πρόσθετη αποζημίωση. 

Άρθρο 8: Προθεσμίες αποπεράτωσης – Παράταση προθεσμιών 

8.1 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης 

των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες. Όταν λήξει η προθεσμία 

περάτωσης του έργου και εφ' όσον αυτό έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τις συμβατικές 

υποχρεώσεις και έχει υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται από την 

σύμβαση, εκδίδεται από την Δ/νουσα υπηρεσία βεβαίωση περατώσεως των εργασιών 

μετά και την σχετική αναφορά των επιβλεπόντων του Έργου. 

Άρθρο 9 : Υπέρβαση προθεσμιών – Ποινικές ρήτρες 

9.1 Με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου 

του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητα του, τη συνολική και τις τυχόν 

τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες 
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καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των 

ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών 

προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών 

τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί μέσα στη 

συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της. 

9.2 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της 

συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας 

αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ήμερων ίσα με το είκοσι τοις εκατό (20%) 

της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες 

ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η 

ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης 

ημερήσιας αξίας του έργου. 

Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της 

σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την 

αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης άξιας (Φ.Π.Α), προς τη συνολική προθεσμία 

του έργου. 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν 

επιτρέπεται να υπερβούν συνολικό ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού 

της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικό και το 

ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος 

για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των 

τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) 

του ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

9.3 Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του 

έργου και εφόσον προβλέπεται σχετικά στα συμβατικά τεύχη, μπορεί με τη σύμβαση να 

περιοριστούν οι ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή των ποινικών ρητρών μέχρι το μισό, 

με ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ημερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρουμένου του 

ανωτάτου ορίου της ποινικής ρήτρας. 

Άρθρο 10: Έκπτωση αναδόχου - Ενστάσεις 

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με 

τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που του δίνονται σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη ή το 

νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. Ιδιαίτερα ο Ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος, σε περιπτώσεις: 

- καθυστέρησης με δική του υπαιτιότητα , πέραν του μηνός από της υπογραφής της 

συμβάσεως, της έναρξη των εργασιών ή της υποβολής του χρονοδιαγράμματος, 

- υπέρβασης  με  υπαιτιότητα  του,  για  χρόνο  περισσότερο  του  μηνός,  του 

προβλεπόμενου στη σύμβαση χρόνου για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του 

ανάπτυξης, 

- υπέρβασης με υπαιτιότητα του, κατά δύο τουλάχιστον μήνες, έστω και μιας αποκλειστικής 
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προθεσμίας του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, 

- όπου διαπιστώνεται ύπαρξη συστηματικών κακοτεχνιών στις εργασίες, μη ανταπόκριση 

των υλικών που χρησιμοποιεί στις εγκεκριμένες προδιαγραφές, 

- όπου διαπιστώνεται επανειλημμένη παρέκκλιση από τα εγκεκριμένα σχέδια, συστηματική 

παράλειψη ως προς την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων, μη τήρηση 

κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος. 

Για την έκπτωση του αναδόχου καθώς και για το δικαίωμα κατάθεσης της σχετικής 

ένστασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4412/2016 

Άρθρο 11: Έδρα του αναδόχου και τρόπος επικοινωνίας  

11.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει την διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης του 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, προκειμένου να του κοινοποιούνται τα 

έγγραφα της Υπηρεσίας. 

11.2 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

δηλώσει στον Εργοδότη τον Αντίκλητο του, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων 

του, καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. 

Άρθρο 12: Ειδικές υποχρεώσεις σε προσωπικό – Διεύθυνση του Έργου 

12.1 Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο 

Ανάδοχος θα συστήσει γραφείο εργοταξίου, το οποίο και θα διατηρεί σε όλη την 

διάρκεια του έργου και μέχρι την προσωρινή παραλαβή του. 

12.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να στελεχώσει τα γραφεία του στο εργοτάξιο με επιτελείο 

από ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό αναγκαίο για τη διεύθυνση, παρακολούθηση 

και εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει "Μηχανικό 

Ασφάλειας του Έργου" σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.  

12.3 Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα 

με την ισχύουσα Νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να 

εφοδιαστεί με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα με μέριμνα του 

Αναδόχου και σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική και λοιπή Νομοθεσία. 

12.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελήσει ή δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 

άρθρου αυτού, η Υπηρεσία μπορεί, εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική 

συμπεριφορά, να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλασίου της δαπάνης για 

προσωπικό που, ενώ θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε 

ανεξάρτητα αν πρόκειται για μόνιμο ή περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου. 

12.5 Το βραδύτερο σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης 

κατασκευής του Έργου θα αναλάβει τα καθήκοντα του και ο Προϊστάμενος του 

Εργοταξιακού Γραφείου, για τον οποίο ισχύουν τα παρακάτω: 

α. Για την έγκριση του Προϊσταμένου Μηχανικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην 

Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, όλες τις πληροφορίες, 

πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που πιστοποιούν τα προσόντα και 

την πείρα του. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να 

μην δώσει την έγκριση της για τον προτεινόμενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά 

την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν 
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είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. 

β. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου θα είναι αποκλειστικής 

απασχόλησης για το συγκεκριμένο έργο, η δε απουσία του από το εργοτάξιο 

οφείλει να είναι αιτιολογημένη και να οφείλεται μόνο σε λόγους που έχουν να 

κάνουν με εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπ’ όψη έργο. 

γ. Όταν ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω θα 

υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα είναι Μηχανικός εκ του 

υπολοίπου προσωπικού και θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.  

δ. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος 

με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα 

του εργοταξίου περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, 

οδηγιών ή παρατηρήσεων τής Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής 

κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του 

έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κ.λ.π.).  

ε. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου είναι αρμόδιος για την έντεχνη, 

άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των 

απαιτουμένων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, 

καθώς και κάθε τρίτου. Π1 αυτό ο Προϊστάμενος αυτός πρέπει να υποβάλει στην 

Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται τον διορισμό του και τις 

ευθύνες του. 

Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση 

της για τον ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να το απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο του οποίου ο 

διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Επίσης η 

Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει τη στελέχωση  του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, 

όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των 

ανωτέρω προσώπων του Αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο 

από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του,  ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε 

αποκλειστικά  και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στον Εργοδότη.  

12.6 Σε επείγουσες περιπτώσεις που απαιτείται άμεση επέμβαση του Αναδόχου για 

εργασίες αποκατάστασης βλαβών, ο Ανάδοχος οφείλει να επεμβαίνει εντός δύο (2) 

ωρών από τη σχετική εντολή της υπηρεσίας. Οι φθορές που εντοπίζονται 

αποκαθίστανται άμεσα όπου είναι εφικτό ή αν δεν είναι δυνατή η άμεση 

αποκατάσταση σημαίνονται αμέσως και επισκευάζονται προσωρινά. 

Άρθρο 13: Μελέτες έργων – Υποχρεώσεις αναδόχου – Εντολές Υπηρεσίας 

Διευκρινίσεις – Τροποποιήσεις Μελετών  

13.1 Αμέσως μετά την υπογραφή της Εργολαβικής σύμβασης, η Υπηρεσία θα παραδώσει 

στον Ανάδοχο όλα τα στοιχεία της μελέτης. 

13.2 Ο Ανάδοχος, πριν από την εφαρμογή της μελέτης, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε 

συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση 

ασυμφωνίας, να ζητήσει έγγραφα και έγκαιρα από τον Εργοδότη τη σχετική 
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διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, παρά μόνο 

μετά από έγγραφη εντολή του Εργοδότη, αφού σύμφωνα με τη σύμβαση 

αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης του 

Έργου. 

13.3 Αν, για σοβαρούς λόγους, ο Ανάδοχος δεν συμφωνεί με οδηγίες και εντολές της 

Υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως, στο συντομότερο 

δυνατό χρόνο και πάντως όχι μετά παρέλευση δεκαημέρου, τις απόψεις του προς την 

Υπηρεσία, υποβάλλοντας συγχρόνως κάθε στοιχείο που τις τεκμηριώνει. 

13.4 Για κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια ή διευκρίνιση πάνω στα σχέδια ή τα λοιπά 

συμβατικά στοιχεία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητά έγκαιρα και πάντως 

πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών, γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία και 

να συμμορφώνεται απόλυτα προς αυτές. Δεν θα αναγνωρισθεί καμία οδηγία. 

απόφαση ή εντολή που δόθηκε μόνο προφορικά. 

Άρθρο 14: Μελέτη Εφαρμογής των έργων 

14.1 Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης υποχρεούται να 

εκπονήσει και να υποβάλει στον Εργοδότη αναλυτικά τεχνικά στοιχεία (περιγραφές, 

σχέδια, τεχνικά φυλλάδια,) για τον εξοπλισμό που πρόκειται να ενσωματώσει στο έργο 

καθώς και σχέδια κάθε επιμέρους μονάδας, προκειμένου αυτά να τύχουν της έγκρισης 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

14.2 Ο Ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος για την εκπόνηση όλων των βοηθητικών σχεδίων, 

που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση της κατασκευής του έργου, όπως είναι 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα σχέδια που αφορούν την οργάνωση του εργοταξίου 

του, τη διάταξη των εγκαταστάσεων κατασκευής επί τόπου του έργου, τα θεμέλια για 

την τοποθέτηση του εξοπλισμού του κτλ. 

14.3 Στο πλαίσιο της εργολαβίας, για τα σημεία όπου έχει διαπιστωθεί εκτεταμένη κλοπή 

καλωδίων, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 11 (παράγραφοι 11.3 και 11.4) της 

Διακήρυξης ο Ανάδοχος θα κάνει έλεγχο της εγκατάστασης οδοφωτισμού για να 

διαπιστωθούν οι φθορές και οι ελλείψεις. Αφού τις καταγράψει, θα υποβάλει στην 

υπηρεσία προς έγκριση τα ηλεκτρολογικά σχέδια σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η 

αποκατάσταση του οδοφωτισμού στα σημεία αυτά.. Ο ανάδοχος, θα πρέπει να 

ενημερώσει έγκαιρα την υπηρεσία για το πρόγραμμα αποτύπωσης της εγκατάστασης, 

προκειμένου να παρακολουθείται από την υπηρεσία. Η περιγραφόμενη στο παρόν 

άρθρο αποτύπωση, δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα αλλά είναι ανηγμένη στα άρθρα του 

τιμολογίου. 

Άρθρο 15 : Κατασκευαστικά Σχέδια – Λήψη φωτογραφιών  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την περάτωση των εργασιών και πριν από την 

προσωρινή παραλαβή, να συντάξει, με δαπάνες του, και να παραδώσει, σε δύο (2) 

αντίγραφα, στην Υπηρεσία τα απαιτούμενα Σχέδια "Ως Κατασκευάστηκε", εάν 

κατασκευασθεί κάποιο καινούργιο δίκτυο, καθώς και το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό των 

εργασιών συντήρησης. 
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Άρθρο16: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 

16.1 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, που περιλαμβάνονται στα Γενικά έξοδα και δεν 

συνεπάγονται καμία πρόσθετη αμοιβή, εμπεριέχονται: 

α) Η κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση σε άριστο επίπεδο καθ' όλη τη διάρκεια 

του Έργου και η εν καιρώ καθαίρεση και αποκομιδή όλων των επιπρόσθετων 

προστατευτικών κατασκευών του εργοταξίου και της προσωρινής σήμανσης κατά το 

στάδιο της εκτέλεσης του Έργου. 

β) Οι δαπάνες για την κατασκευή και εγκατάσταση ασφαλούς προσωρινής 

περίφραξης στα τμήματα που θα εκτελούνται εργασίες, και για όλο το χρονικό 

διάστημα που θα απαιτηθεί, μέχρι την ολοκλήρωση των κατασκευών. Η μορφή και ο 

τρόπος κατασκευής της ως άνω προσωρινής περίφραξης θα εγκριθεί από την 

Επίβλεψη. 

16.2 Ο Ανάδοχος χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή θα πρέπει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα 

μέτρα για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των παρόδιων κτηρίων, 

καθώς και τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για τους επισκέπτες και το Προσωπικό 

τους. 

16.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του να εξασφαλίσει τους αναγκαίους 

χώρους εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα 

αναγνωρίσει καμία απαίτηση, καθυστέρηση ή τροποποίηση του προγράμματος ή 

καταβολή αποζημίωσης, που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα. 

16.4 α) Τα μη χρήσιμα προϊόντα κατεδαφίσεως, τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα προς 

κατασκευή επιχωμάτων προϊόντα εκσκαφής και λοιπά πάσης φύσεως ακατάλληλα 

υλικά θα αποτεθούν διαστρωμένα καταστρώσεις όπως στην ΠΤΠ XI ορίζεται με 

μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου σε θέσεις που θα εγκριθούν από την 

Υπηρεσία και λοιπές αρμόδιες αρχές. 

β) Για τα υλικά από τα ποτάμια και χείμαρρους η απόθεση των ακατάλληλων υλικών 

θα γίνεται μέσα σ'αυτά σε θέσεις που θα ορίζει η υπηρεσία Η  διάστρωση των υλικών 

που είναι για απόθεση να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η απόθεση των 

υλικών των λατομείων, θα γίνεται σε θέσεις που θα βρίσκει με ευθύνη και δαπάνη 

του ο ανάδοχος σε οποιαδήποτε απόσταση που θα επιτρέπεται όμως από την 

υπηρεσία ή τις λοιπές αρμόδιες αρχές. 

16.5 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί ο ίδιος στις αναγκαίες ενέργειες για την 

έγκαιρη ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κλπ των εγκαταστάσεων του έργου από τους 

οργανισμούς κοινής ωφέλειας καθώς και σε όλες τις απαραίτητες επαφές με τους 

οργανισμούς κοινής ωφέλειας για μετατοπίσεις, συνδέσεις και αποξηλώσεις δικτύων 

και να υποδεικνύει εγγράφως στον Εργοδότη τις ενέργειες που πρέπει να κάνει 

αυτός, προσκομίζοντας για υπογραφή τα απαιτούμενα έντυπα αιτήσεων, δηλώσεων 

κ.λ.π. 

16.6 Επίσης, θα πρέπει να παρακολουθεί και επισπεύδει κατά το δυνατόν την διαδικασία 

της ρευματοδότησης, ειδοποιώντας για όλα εγγράφως τον Εργοδότη και ιδιαίτερα για 

τις τυχόν παρουσιαζόμενες δυσκολίες και περιπλοκές, υποδεικνύοντας συγχρόνως τις 

απαραίτητες ενέργειες για την άρση τους. 
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16.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός δεκαπέντε ημερών, από την υπογραφή της 

σύμβασης, στην προσαρμογή του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), και τη 

σύνταξη Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 

Άρθρο 17: Ειδικές δαπάνες αναδόχου 

17.1. Στις δαπάνες του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες 

που βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν:  

1. Οι δαπάνες οι σχετικές με το εργολαβικό συμφωνητικό.  

2. Αποζημιώσεις ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών: α) των περιοχών λήψεως 

αδρανών και αργών υλικών β) των θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και 

εργοταξίων γενικά.  

3. Οι δαπάνες αποζημιώσεως για οποιεσδήποτε πηγές λήψεως υλικών (αδρανών και 

λίθινων υλικών και νερού) καθώς και των οδών προσπελάσεως προς αυτές. 

17.2. Οίκοθεν νοείται ότι σε περίπτωση ζημιών ή ατυχημάτων κατά την εκτέλεση του 

έργου και την παραγωγή και μεταφορά υλικών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για 

κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση να 

καταβάλει αποζημιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες. 

17.3. Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις, οι οποίες τυχόν προκύψουν κατά το στάδιο 

εκτέλεσης των εργασιών από την ανάγκη εκμεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών, 

θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Άρθρο 18: Νυκτερινή και υπερωριακή εργασία – Πρόσθετος 
εξοπλισμός 

18.1 Για την εξασφάλιση του απαιτουμένου ρυθμού προόδου του Έργου και την τήρηση 

των συμβατικών προθεσμιών με τα αναγκαία περιθώρια προς κάλυψη απρόβλεπτων 

δυσχερειών, ο Ανάδοχος οφείλει όταν και όπου απαιτείται να χρησιμοποιεί 

περισσότερες της μίας βάρδιες εργασίας, να εφαρμόζει υπερωριακή ή νυκτερινή 

εργασία και να προβαίνει σε ενίσχυση του εξοπλισμού και των εργοταξιακών 

εγκαταστάσεων του. 

18.2 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση για οποιεσδήποτε 

επιβαρύνσεις του προκαλούμενες από την ανωτέρω αύξηση σε εργατικά, εξοπλισμό, 

υλικά, καύσιμα, κ.λ.π. έστω και αν τέτοια αύξηση (σε βάρδιες, ώρες εργασίας, 

εξοπλισμού, εγκαταστάσεις} είναι πέραν των προβλέψεων του εγκριθέντος από τον 

Εργοδότη Προγράμματος Εκτέλεσης Εργασιών. 

18.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στην Υπηρεσία, εγγράφως, 

οποιαδήποτε αλλαγή στις ώρες εργασίας (χρησιμοποίηση νυκτερινής βάρδιας, 

εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές κ.λ.π.), καθώς και αλλαγές στο κύριο μηχανικό 

εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του. 

18.4 Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις προβλεπόμενες αττό την κείμενη 

Νομοθεσία διατάξεις ως προς νυκτερινή και υπερωριακή εργασία (π.χ. αποζημιώσεις 

προσωπικού, μέτρα ασφαλείας κ.λ.π.). Εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο κατά την κρίση 

της Υπηρεσίας να εκτελέσει εργασία νυκτερινή, υπερωριακή ή κατά τις Κυριακές και 
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εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις εντολές της 

Υπηρεσίας για την εκτέλεση με δαπάνες του, των παρά πάνω εργασιών. 

18.5 Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να οργανώσει το εργοτάξιο κατά τέτοιο 

τρόπο και ει δυνατόν εντός του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού, ούτως 

ώστε να χρησιμοποιηθούν νυκτερινά συνεργεία και συνεργεία αργιών, με στόχο η 

ενόχληση καταστημάτων και η διακοπή κυκλοφορίας να περιοριστεί στο ελάχιστο. 

18.6 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του εργοδότη 

σχετικά με θέματα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών, διακοπές κατά τις περιόδους 

που θα του υποδειχθούν καθώς και ανάπτυξη του εργοταξίου σε περισσότερα του 

ενός μέτωπα ανάλογα με τον προγραμματισμό των εργασιών 

Άρθρο 19: Δρόμοι προσπέλασης – Διεξαγωγή κυκλοφορίας  

19.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση, της σχετικής δαπάνης 

περιλαμβανομένης στο ποσοστό γενικών εξάδων, οφέλους κ.λ.π., να τηρήσει τα παρακάτω: 

19.1.1. Κατά τις μεταφορές των διαφόρων υλικών θα χρησιμοποιήσει μόνο τους 

υφισταμένους δρόμους ή, κατόπιν οδηγιών του Εργοδότου, προσωρινούς 

δρόμους, ή θα κατασκευάζει προσπελάσεις εφ' όσον το επιτρέψει ο Εργοδότης. 

Σε καμία περίπτωση δεν θα παρακωλύει, έστω και περιστασιακά την 

κυκλοφορία σε αυτούς. 

19.1.2. Όσον αφορά τους εν λειτουργία δρόμους, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του 

ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο 

έχει υπολογιστεί η αντοχή του οδοστρώματος. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη 

η διέλευση βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, 

ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες 

ενισχύσεις η/και να εξασφαλίσει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. 

Οπωσδήποτε εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (εντός των ανωτέρω 

περιορισμών), υποχρεούται στη συντήρηση των δρόμων αυτών καθ* όλη τη 

διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συμβάσεως, χωρίς οποιαδήποτε 

αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου. 

19.1.3. Οίκοθεν νοείται, ότι σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την 

παραγωγή - μεταφορά υλικών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή 

ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή 

δαπανών ή αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες. 

19.1.4. Στην περίπτωση που απαιτηθούν χωματουργικές εργασίες και τεχνικά έργα 

προσωρινής χρήσεως για την διαμόρφωση των εργοταξιακών χώρων και την εν 

γένει κάλυψη κατασκευαστικών αναγκών, οι δαπάνες θα επιβαρύνουν τον 

Ανάδοχο. Επίσης η κατασκευή των πάσης φύσεως οδών προσπελάσεως βαρύνει 

τον Ανάδοχο. 

19.2 Ο Ανάδοχος οφείλει, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης, να 

εξασφαλίσει επιπλέον τα παρακάτω: 

19.2.1 Σε κατάλληλα  σημεία τα οποία θα υποδείξει η Υπηρεσία θα τοποθετήσει 

πινακίδες με την επωνυμία και τα λοιπά στοιχεία του Έργου 

19.2.2 18.2.2 Να κατασκευάσει συμπαγή προστατευτικά στηθαία ασφαλείας, της 
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εγκρίσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σε όποιες περιοχές κινούνται πεζοί σε 

άμεση γειτνίαση με τον χώρο του εργοταξίου, είτε στην περιφέρεια είτε στο 

εσωτερικό του χώρου. Η εργοταξιακή αυτή περίφραξη θα είναι μορφής και 

τύπου που θα  καθοριστεί από τον Εργοδότη. 

Άρθρο 20: Προστασία περιβάλλοντος – Εργασίες που εκτελούνται από 
την υπηρεσία ή άλλους αναδόχους 

20.1 Ο Ανάδοχος οφείλει, κατά την εκτέλεση του Έργου, να ακολουθήσει τα 

προβλεπόμενα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

20.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει τη διέλευση άλλων εργοληπτών ή εργατικού 

προσωπικού που εκτελούν έργα του Εργοδότη ή άλλων κρατικών Υπηρεσιών. 

20.3 Ο Ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις Διατάξεις των περί 

Εργατών και Εργασίας Νομοθεσίας και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η 

εργασία να εκτελείται μεθοδικά για αποφυγή αμέσων ή έμμεσων ζημιών ή 

ατυχημάτων ή προκλήσεως πλημμύρων. Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή 

υποχρέωση για καταβολή αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες. 

20.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση του, από άλλους εργολήπτες που έχει 

εγκαταστήσει ο κύριος του Έργου ή διάφορες ΔΕΚΟ (ΟΤΕ,ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ κλπ), να 

διευκολύνει την εκτέλεση τους με τα μέσα που διαθέτει και να ρυθμίζει την εκτέλεση 

των εκτελουμένων απ
1
 αυτόν εργασιών ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η 

εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του Έργου ή άλλους εργολήπτες. 

Άρθρο 21: Καθαρισμός κατασκευών και εγκαταστάσεων 

21.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παράδοση για χρήση τμήματος του έργου, ή 

του όλου έργου, μετά την περαίωση του, ν' αφαιρέσει και ν' απομακρύνει από όλους 

τους χώρους του εργοταξίου και των γύρω δρόμων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, 

απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές κατασκευές και 

περιφράγματα πλεονάζοντα, χρήσιμα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει με ειδικευμένο 

προσωπικό όλους τους χώρους του εργοταξίου ώστε να τους παραδώσει απολύτως 

καθαρούς και γενικά να μεριμνήσει για ό,τι απαιτείται, ούτως ώστε το Έργο να 

παραδοθεί καθ' όλα έτοιμο για χρήση και λειτουργία. 

21.2 Αν μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω 

εργασίες μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό 

του Αναδόχου, της δαπάνης και της εν γένει αποζημίωσης εκ της προκληθείσης 

ανωμαλίας παρακρατούμενης από την αμέσως επόμενη πληρωμή. 

Άρθρο 22: Δοκιμές εγκαταστάσεων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά από την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων, να 

κάνει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες, τις δοκιμές του, οι οποίες θα 

επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποιήσεως των απαιτητών αποτελεσμάτων τους, 
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οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα 

Μηχανικό και τον Ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής. 

Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Εννοείται ότι η 

έννοια των κανονισμών περιλαμβάνει και κανονισμούς ή προδιαγραφές αρμοδίων Δημόσιων 

Επιχειρήσεων όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π. 

Ο ανάδοχος οφείλει, με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή 

τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη, σε δύο (2) 

αντίγραφα, πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων, που εκτελέσθηκαν από αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές 

καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου 

του έργου. 

Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να εκπαιδεύσει το 

προσωπικό του κυρίου του έργου τη χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων. 

Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο εργολάβος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά 

διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη 

αμοιβή γι' αυτό. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά, για την οποία ευθύνεται ο 

ίδιος (κατά την κρίση της Υπηρεσίας), μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό 

αυτό, ο κύριος του έργου έχει δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή (οποιουδήποτε 

οικονομικού ύψους) απευθείας σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Η προθεσμία 

της παραγράφου αυτής θα είναι κατ' ελάχιστον μία (1) ημέρα και το μέγιστο πέντε (5) 

ημέρες, κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 

Άρθρο 23: Χρόνος Εγγύησης και Συντήρησης έργων  

23.1 Ο χρόνος εγγύησης και συντήρησης των έργων καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες 

από την βεβαίωση περαίωσης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί με δικά 

του έξοδα τα έργα από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου μέχρι και τη λήξη της 

εγγύησης. 

23.2 Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει μετά το πέρας του χρόνου εγγύησης όπως ο 

νόμος ορίζει. 

23.3 Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά το έργο και να το διατηρεί σε ικανοποιητική 

κατάσταση. Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών από χρήση εκτελούνται μόνο μετά 

από έγκριση της Υπηρεσίας και των αρμοδίων αρχών, εφόσον απαιτηθεί. 

Άρθρο 24: Ημερολόγιο έργου - Παραλαβές 

24.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί επί τόπου του Έργου, ημερολόγιο στο οποίο θα 

σημειώνονται τα μηχανήματα, το προσωπικό, οι εκτελούμενες εργασίες, οι συνθήκες 

εκτέλεσης των εργασιών κ.λ.π. 

24.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην παράδοση των εκάστοτε εκτελουμένων 

εργασιών σε αντιπαράσταση με την Υπηρεσία και να τηρεί βιβλία παραλαβών. Τα 

βιβλία αυτά θα είναι "εις διπλούν", θα υπογράφονται επί τόπου από τον Ανάδοχο και 
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το αρμόδιο όργανο του Εργοδότη και θα τηρούν από ένα αντίγραφο ο καθένας. Στις 

ανωτέρω παραλαβές θα σημειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις των έργων και οι 

θέσεις των δοκιμών και των ελέγχων που έχουν εκτελεσθεί. 

24.3 Αμέσως μόλις τελειώσει αυτοτελές μέρος του έργου, θα συντάσσονται από τον 

Ανάδοχο και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω παραλαβών, 

σχετικά λεπτομερή σχέδια με την ένδειξη "όπως κατασκευάστηκε", στα οποία θα 

εμφαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες και οι διαστάσεις τους, και θα 

σημειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιμών, λεπτομερέστατα και συμπληρωμένα με 

σημειώσεις, όπου χρειάζεται. Τα ανωτέρω σχέδια θα συνοδεύονται από τεύχος με τα 

αναλυτικά αποτελέσματα των σημειουμένων δοκιμών και ελέγχων.  

24.4 Τα παραπάνω σχέδια και τεύχη θα περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αφανών 

εργασιών και η μη έγκαιρη σύνταξη τους θα στερεί από τον Ανάδοχο τη σχετική 

πληρωμή. 

Άρθρο 25: Τρόπος επιμέτρησης εργασιών 

Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων εργασιών ισχύουν αυτά που ορίζονται στα 

συμβατικά τεύχη, τα τιμολόγια της εργολαβίας, την Τεχνική Περιγραφή, τις σχετικές 

Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης κατά την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Άρθρο 26: Πρωτόκολλα αφανών εργασιών – Διοίκηση του έργου 

26.1 Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται κατά την εκτέλεση των 

εργασιών αυτών. 

26.2  Για τη διοίκηση του έργου έχουν γενική εφαρμογή τα σχετικά άρθρα του Ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 27: Εργολαβικά Ποσοστά - Επιβαρύνσεις 

27.1 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85 και 

(ενδεχομένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού 

τιμήματος θα γίνεται σε EURO. To έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

δημοσίων επενδύσεων περιφέρειας Θεσσαλίας από τους ΚΑΠ και λοιπούς πόρους 

2012 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 

(ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). 

27.2 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% για την αξία των 

εργασιών που εκτελούνται. 

27.3 Για τις απολογιστικές εργασίες θα προστίθεται στην πραγματική δαπάνη υλικών και 

ημερομισθίων εργολαβικό ποσοστό 18% μειωμένο κατά τη μέση τεκμαρτή έκπτωση 

της προσφοράς του Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 10 του Π.Δ. 609/85. 

Για τις διάφορες ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ, κ.λ.π.) του Εργοδότη επί 

των ημερομισθίων των απολογιστικών εργασιών, ο Ανάδοχος καταβάλλει για 

λογαριασμό της Υπηρεσίας το ανάλογο ποσόν το οποίο του αποδίδεται με 
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πιστοποίηση χωρίς εργολαβικό ποσοστό. Για αξία υλικών που τυχόν θα χορηγήσει η 

Υπηρεσία στον Ανάδοχο, δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 

Άρθρο 28: Λογαριασμοί - Πιστώσεις 

Οι λογαριασμοί συντάσσονται και υπογράφονται από τον Ανάδοχο και υποβάλλονται στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα κατά χρονικά διαστήματα, όχι 

μικρότερα του ενός (1) μήνα.  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά τον έλεγχο τους εγκρίνει, 

σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 3 & 8 του Ν. 4070/2012  

Άρθρο 29: Γνώση συνθηκών κατασκευής του έργου 

29.1 Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος: 

α. εκτίμησε δεόντως και έλαβε υπόψη του την ιδιαιτερότητα, τη σπουδαιότητα και τη 

σοβαρότητα του Έργου. Οι παράγοντες αυτοί είναι ουσιώδεις και χαρακτηρίζουν το 

Έργο τόσο στην εν γένει οργάνωση όσο και στην ποιότητα και εμφάνιση των 

κατασκευών. 

β. έλαβε υπόψη του τις ειδικές απαιτήσεις εκτέλεσης των Εργασιών και λειτουργίας 

του εργοταξίου, 

γ. έλαβε υπόψη του τις δυσχέρειες λειτουργίας του εργοταξίου από πλευράς 

κυκλοφοριακής, καθώς επίσης και τις ειδικές ανάγκες ρύθμισης της κυκλοφορίας 

στις περιμετρικές οδούς για την χωρίς εμπόδια διευκόλυνση των οχημάτων και την 

εν γένει απρόσκοπτη λειτουργία της περιοχής. 

δ. έχει εξετάσει και διερευνήσει πλήρως τη μελέτη του Έργου, έχει επισκεφθεί και 

ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του Έργου και έχει πλήρη γνώση των 

γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ό,τι αφορά τις 

πάσης φύσης πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής 

απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και 

αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού 

γενικά, καθώς και την εξασφάλιση νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών 

προσπέλασης. 

27.2 Επίσης εξυπακούεται, ότι ο Ανάδοχος έχει πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και της 

κατάστασης του εδάφους, του είδους και της ποιότητας των κατάλληλων και 

εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, των μέσων (μηχανημάτων, 

υλικών και υπηρεσιών), που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την 

εκτέλεση των εργασιών, την πιθανότητα απαγόρευσης χρήσης ορισμένων 

μηχανημάτων και όλων των άλλων παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με 

οποιοδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους. 

27.3 Η παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία σε ότι 

αφορά τους όρους της Σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη 

συμμόρφωση προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Άρθρο 30: Ασφαλίσεις – Πρόληψη Ατυχημάτων 

30.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 

όλο το προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με τις 
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κείμενες διατάξεις. 

30.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία, τα αυτοκίνητα που 

θα χρησιμοποιήσει στο έργο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Διευκρινίζεται ότι 

σε καμία περίπτωση, ούτε ακόμη σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήματος, δεν 

δικαιούται ο Ανάδοχος να διεκδικήσει από τον κύριο του Έργου αποζημίωση για 

τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια μηχανήματος. 

Άρθρο 31 : Μέτρα προστασίας των κατασκευών – Ζημιές σε τρίτους και 
σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις 

31.1 Κάθε είδους εργασίες, όπως εργασίες, κατασκευής σήμανσης, καθαρισμό κ.λ.π. θα 

πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν 

εγκαταστάσεις κάθε φύσης οι οποίες παραμένουν σε λειτουργία. Τέτοιες 

εγκαταστάσεις είναι τα δίκτυα κοινωφελών οργανισμών όπως δίκτυα τροφοδοτικά ή 

διανομής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.π. και τα οποία για συντομία 

ονομάζονται δίκτυα Ο.Κ.Ω. Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή, αποσκοπεί στο να 

αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες, κ.λ.π. για τις οποίες ο 

Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Διευκρινίζεται εξάλλου ότι τα υφιστάμενα 

δίκτυα πάσης φύσεως θα παραμείνουν σε λειτουργία και θα διακόπτονται μόνον όταν 

θα έχει προηγηθεί νέα σύνδεση. 

31.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα της περιοχής 

κατάληψης των έργων ή / και κοντά σ' αυτά βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και του 

ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λ.π. Θα παραστεί ανάγκη επομένως, παράλληλα με τις 

εργασίες κατασκευής των έργων που θα εκτελούνται απ' αυτόν, να εκτελεσθούν από 

Εταιρίες ή Οργανισμούς ή Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για την μετατόπιση 

στύλων ή την απομάκρυνση γραμμών κ.λ.π. 

31.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να οχλεί τις παραπάνω Εταιρείες, Οργανισμούς 

Κοινής Ωφελείας κ.λ.π. για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω 

εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς να 

προβάλλει καμία αξίωση αποζημίωσης για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που 

παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παράλληλων αυτών 

εργασιών. Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα 

μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω Εταιρειών, Ο. Κ. 

Ω. κλπ. Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε 

τον Ανάδοχο. 

Άρθρο 32: Βλάβες και φθορές στα έργα 

32.1. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του Αναδόχου, σε 

οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την 

αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζημία ή τη 

φθορά στην πρότερα τους κατάσταση. 

32.2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του Έργου για 

οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών 

και γενικά για οποιαδήποτε ζημία του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή 
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ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων 

μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του 

φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 

32.3. Για τους παραπάνω λόγους και προς αποφυγήν φθορών σε περατωμένες κατασκευές 

στο Έργο, θα πρέπει ο Ανάδοχος να λάβει μέτρα προστασίας των κατασκευών αυτών 

μέχρι την παραλαβή του έργου. 

32.4. Οποιαδήποτε ζημία που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά την 

διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι 

υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει- Επίσης, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά 

αποζημίωση για ζημιές και καταστροφές που θα οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες, έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (π.χ. πλημμύρες - 

θύελλες, κ.λ.π.). 

32.5. Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε 

τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του 

προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Ο 

Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των Έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

ασφαλείας που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142/17.7-75), Π.Δ. 778/80 

(ΦΕΚ 193 Α/26.8.80) και 1073/81/(ΦΕΚ 260Α/16.9.81) και όποια άλλα διατάγματα 

έχουν εκδοθεί πρόσφατα, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς 

κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. 

Άρθρο 33: Εγγύηση και ευθύνη καλής εκτέλεσης 

33.1. Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ.1 περ. β’ του Ν4281/2014, για την υπογραφή της 

σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον Ανάδοχο εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης που ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης 

χωρίς να συνυπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι 

σύμφωνη προς τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης του εν λόγω έργου.  

33.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους κανόνες της τέχνης 

και σύμφωνα προς τις διατάξεις της παρούσας Ε.Σ.Υ., τα σχέδια της μελέτης, τις 

σχετικές προδιαγραφές και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη. Ο Ανάδοχος φέρει 

ακέραια την ευθύνη της καλής εκτέλεσης όλων των έργων. 

33.3. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την σύνταξη 

και εφαρμογή της μελέτης, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος 

υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία 

δεν τον απαλλάσσει καθόλου από την ευθύνη του. 

33.4. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση 

των απαραίτητων υλικών για τα οποία απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας, χωρίς πάλι 

η έγκριση αυτή να τον απαλλάσσει από τις κατά Νόμο ευθύνες του. 

33.5. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά 

σχέδια της μελέτης και με τυχόν συμπληρωματικά σχέδια που θα προκύψουν κατά το 

στάδιο της κατασκευής. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για τυχόν 

τροποποιήσεις της μελέτης που θα γίνουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία, δεν 
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δικαιούται καμία ιδιαίτερη αμοιβή μελέτης έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές 

προκύπτει οικονομικό όφελος για τον Εργοδότη. 32.7. Σε περίπτωση σύναψης 

υπεργολαβίας, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7, παράγραφος 1 του Ν3263/2004. 

Άρθρο 34 : Αρχαιολογική έρευνα και τεκμηρίωση 

Εφ' όσον κατά τις εργασίες εκσκαφών αποκαλυφθούν αρχαιολογικά στρώματα, ο Ανάδοχος 

οφείλει να διακόψει τις εργασίες του, και να λάβει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα που τυχόν θα 

του υποδειχθούν από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία για την προστασία των 

ευρημάτων, στοιχεία που είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί. Στην περίπτωση ανάγκης 

περαιτέρω αρχαιολογικής έρευνας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει με τα μέσα 

που θα του υποδειχθούν από τον Εργοδότη. Οι δαπάνες των εργασιών της αρχαιολογικής 

έρευνας θα εκτιμηθούν απολογιστικά και θα χρηματοδοτηθούν από τον Εργοδότη. 

Υλικά των εκσκαφών καθώς και εκείνα των ενδεχόμενων αρχαιολογικών ανασκαφών 

πιθανόν να χρειαστεί να μεταφερθούν σε χώρους που θα υποδείξει η αρμόδια 

Αρχαιολογική Υπηρεσία, για περαιτέρω έρευνα. 

 

Βόλος 

   

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΔΝΤΗΣ 

 

 

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 



Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 26/11/2019 10:12:03 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 86551

ΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & 

ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 
2018ΕΠ
5170000
0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

300.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 86551

ΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Π.Ε. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 

2018ΕΠ51
700000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

300.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
B07CB4C3575322F7A9065BAC18CB5136



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

ΤΕΧΝΙΚΑ - 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
B07CB4C3575322F7A9065BAC18CB5136



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

8.840,21 %

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

169.106,00 %

Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 177.946,21 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 32.030,32 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 209.976,53 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 31.496,48 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 241.473,01 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 462,47 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 241.935,48 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
B07CB4C3575322F7A9065BAC18CB5136


