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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 
1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες 
που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης. 
 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

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

έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  
 

1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις 
απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου.  

  
 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 

μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και 
λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 

 
1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
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γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων 
κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 
τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

 
1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης 

γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς  Όρους. 

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

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Έργου. 

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

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

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

φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, 
χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

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

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την 
κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, 
οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε 
αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή 
τους από το Έργο.  

 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
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1.10 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

 
 (α)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  
(β)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εμποδίων,  
(γ)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

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

(δ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 
 
1.11 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 

στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν  τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

 
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

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

 
1.12 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-
ΦΑΥ). 
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1.13 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 

έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του 
χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως 
στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 
1.14 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

 
1.15 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

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

 
1.16 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 

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

 
1.17 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
1.18 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

- 
 
1.19 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση 

του Αναδόχου στο 'Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται 
στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.20 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά 

όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

 
1.21 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
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(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 

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

1.22 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 

 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 
φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του 
Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή 
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των 
εργασιών. 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ 
τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των 
τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

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

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

ΟΜΑΔΑ A: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Ε-9  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  

 
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με 

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

 η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,  

 η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 

  και η στερέωσή της επί του ιστού. 
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
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(ΑΡΘΡΟ A-1) 
Ε-9.3  Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 
Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 
α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,60 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,40 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,45 m 
ε. κυκλικές  διαμέτρου 0,45 m 
 

ΕΥΡΩ                (Ολογράφως): Τριάντα τέσσερα και πενήντα λεπτά 

      (Αριθμητικά): 34,50€ 

 

 Ε-10  ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

 

(ΑΡΘΡΟ A-2) 
Ε-10.1  Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 
 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: 
thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 
m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης 
σήμανσης’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για 
την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της 
πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 
12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής 
(περιλαμβάνεται) 

 η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και 
διαμέτρου 30 cm 

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

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα ένα και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικά): 31,10€ 
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ΟΜΑΔΑ B: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 

60.20 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 
(ΑΡΘΡΟ B-1) 
60.20.10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

 
Εγκατάσταση ενός τοπικού ρυθμιστή κυκλοφορίας χωρητικότητας όπως αναφέρεται 
παρακάτω, οποιασδήποτε συνθέσεως (είτε με προμήθεια του Aναδόχου, 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 o 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. 

Τιμή ανά εγκατεστημένο ρυθμιστή σε πλήρη λειτουργία.  

60.20.10.04 Προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστή «μεγάλης» χωρητικότητας 
εξοπλισμένου κατάλληλα μέχρι οκτώ (8) ομάδες σηματοδοτών και 
επεκτάσιμος με αντίστοιχες δομικές μονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κ.λπ. βοηθ. 
εξοπλισμό μέχρι τριάντα δύο (32) ομάδες σηματοδοτών. 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα Χιλιάδες «OLOGR» 

 (Αριθμητικά): 9.000,00€ 

 

 
(ΑΡΘΡΟ B-2) 
60.20.11  Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδος εξόδου για τέσσερις (4) ομάδες 

σηματοδοτών, για την επέκταση της χωρητικότητας του ρυθμιστή 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 

Προμήθεια, τοποθέτηση και πλήρη σύνδεση σε ρυθμιστή οποιουδήποτε τύπου ενός τεμαχίου 
μονάδος εξόδου μετά των σχετικών καλωδιώσεων κ.λπ. βοηθ. εξοπλισμού για την επέκταση 
της χωρητικότητας τούτου για ρύθμιση τεσσάρων (4) επιπλέον σηματοδοτικών ομάδων,  
σύμφωνα με την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν. Τεχνική Προδιαγραφή. 
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Τιμή ανά εγκατεστημένη μονάδα επέκτασης ρυθμιστή σε πλήρη λειτουργία.  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια 
                                     Αριθμητικά: 800,00€ 

(ΑΡΘΡΟ B-3) 
60.20.12 Μονάδα φωρατή οχημάτων επαγωγικού βρόχου χωρητικότητας τεσσάρων 

καναλιών ανίχνευσης. 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 

Προμήθεια, τοποθέτηση και πλήρη σύνδεση μονάδας φωρατή οχημάτων, τύπου επαγωγικού 
βρόχου των 4 καναλιών, σε ρυθμιστή οποιουδήποτε τύπου και εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας 
της εγκατάστασης ανίχνευσης του κόμβου, σύμφωνα με την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική 
Προδιαγραφή. 

Τιμή ανά εγκατεστημένη μονάδα σε πλήρη λειτουργία.  

ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): Επτακόσια πενήντα 

                         (Αριθμητικά):750,00€ 

 

60.20.20  ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ  

 
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 κ.λ.π.)  

 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  
Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο σηματοδότη  
 

(ΑΡΘΡΟ B-4)  
60.20.20.01  Χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm και 

φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι). 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια είκοσι 

                    (Αριθμητικά): 520,00€ 
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(ΑΡΘΡΟ B-5) 
60.20.20.02  Χαμηλός σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και φωτ.ενδείξεων                       

(κο-πρ). 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια ενενήντα 

                    (Αριθμητικά): 390,00€ 

 

(ΑΡΘΡΟ B-6) 
60.20.20.03  Χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και φωτ. 

ενδείξεων (κι-κι). 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια εβδομήντα 

 (Αριθμητικά): 270,00€ 

 
 (ΑΡΘΡΟ B-7) 
60.20.20.04  Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, Φ 300 mm και φωτ. 

ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι), με πλαίσιο ανάρτησης. 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια πενήντα 

 (Αριθμητικά): 750,00€ 

 
(ΑΡΘΡΟ B-8) 
60.20.20.05  Αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 300 mm  και 

φωτ.ενδείξεων (κι-κι), ), με πλαίσιο ανάρτησης. 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια ογδόντα 

 (Αριθμητικά): 480,00€ 

 

60.20.30  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. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίου. 
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(ΑΡΘΡΟ B-9) 
60.20.30.01  Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου E1VV-R (ΝΥΥ) 

πολύκλωνου, διατομής 21Χ1,5 mm2 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-48) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικά): 7,60€ 

 
(ΑΡΘΡΟ B-10) 
60.20.30.04  Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-U (ΝΥΥ) 

μονόκλωνου, διατομής 5Χ1,5 mm2 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-48) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικά): 5,60€ 

 
 (ΑΡΘΡΟ B-11) 
60.20.30.04Σχ.  Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-U 

(ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 5Χ2,5 mm2 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-48) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικά): 6,20€ 

 
(ΑΡΘΡΟ B-12) 
60.20.30.06Σχ.  Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Α-2Υ(L)2Y 

(ΡΕΤ), 6 έως 10 ζευγών, διατομής εκάστου αγωγού 0,6 mm2 

   (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-48) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πέντε  και πενήντα  λεπτά 

 (Αριθμητικά): 5,50€ 

 
(ΑΡΘΡΟ B-13) 
60.20.40.21  Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα 

   (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν είκοσι  

 (Αριθμητικά): 120,00€ 

 
(ΑΡΘΡΟ B-14) 

60.20.35 Κατασκευή βρόχου ανίχνευσης εντός του ασφαλτικού οδοστρώματος με 
μέτρα προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης. 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-102) 

Κατασκευή επαγωγικού βρόχου ανίχνευσης της κυκλοφορίας εντός του ασφαλτικού 
οδοστρώματος της οδού. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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 η προμήθεια των ενσωματουμένων υλικών και η διάθεση του απαιτουμένου 
εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων ασφαλείας για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση προστασίας του χώρου 
εργασίας.  

 η διάνοιξη στο οδόστρωμα αύλακος για τον σχηματισμό του βρόχου, βάθους έως 7 cm 
με χρήση αρμοκόφτη 

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

 η προμήθεια και τοποθέτηση στον αύλακα του βρόχου του αναγκαίου αριθμού σπειρών 
καλωδίου τύπου ΗΟ7V-K (ΝΥΑF), διατομής 1,5 mm2 και η σύνδεση αυτού, εντός του 
φρεατίου, με το καλώδιο τύπου Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), (2 έως 6 ζευγών) 

 Ο εγκιβωτισμός των αγωγών των καλωδίων εντός του αύλακα των βρόχων με κατάλληλο 
υλικό (ασφαλτοεποξειδικό) για την προστασία τους, κατά τους κανονισμούς. 

 η εν συνέχεια πλήρωση του αύλακα μέχρι της επιφάνειας του οδοστρώματος με 
πολυμερή αμμάσφαλτο (υλικό επούλωσης της τομής ψυχράς εφαρμογής). 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα   

(Αριθμητικά): 30,00 € 

60.20.40  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(ΑΡΘΡΟ B-15) 
60.20.40.41 Προμήθεια και εγκατάσταση  ηλεκτρικού ερμάριου μικτονόμησης και 

στέγασης γνώμονα ΔΕΗ τύπου ΙΑ. 
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 

 
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού μεταλλικού ερμαρίου, για την μικτονόμηση των 
καλωδίων ισχύος τροφοδότησης των σηματοδοτών και για την στέγαση του ηλεκτρικού πίνακα 
της εγκατάστασης φωτ. σηματοδότησης και του γνώμονα της ΔΕΗ,με κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά και διαστάσεις σύμφωνα με την προδιαγραφή Φ.Σ. 8/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ, και 
συγκεκριμένα: 
- Διπλό τοίχωμα (εσωτερικό - εξωτερικό χιτώνιο) από μαύρη λαμαρίνα και εσωτερικό 

μεταλλικό ικρίωμα για την στερέωση των οριολωρίδων.  
- Εξωτερικό χιτώνιο των καλωδίων ισχύοπλήρως γαλβανισμένο (μετά την κατασκευή του), 

με βαθμό προστασίας ΙΡ44 
- Θύρα με περιμετρικά παρεμβύσματα στεγανοποίησης και ανοξείδωτη κλειδαριά 

ασφαλείας 
- Βάση έδρασης μεταλλική ή από σκυρόδεμα,σύμφωνα με την Μελέτη. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια , προσκόμιση επί τόπου, τοποθέτηση και 
στερέωση του ηλεκτρικού μεταλλικού ερμαρίου, η προμήθεια και εγκατάσταση της μεταλλικής 
βάσεως, ή η κατασκευή της βάσης έδρασης από σκυρόδεμα, η βαφή του με δύο στρώσεις 
εποξειδικήςείτε ηλεκτροστατικής βαφής και η τοποθέτηση μέσα στο κιβώτιο των 
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απαιτουμένων για κάθε περίπτωση εξαρτημάτων (εσωτερικές καλωδιώσεις, εξωτερικά 
καλώδια παροχής και τροφοδότησης των σηματοδοτών, γέφυρες γειώσεως, 
οριολωρίδεςμικτονόμησης των καλωδίων σηματοδότησης κλπ.). 
Οι εργασίες μικτονόμησης και σύνδεσης των καλωδίων σηματοδοτήσεως που καταλήγουν στο 
κιβώτιο τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 
ΕΥΡΩ    (Ολογράφως): Τετρακόσια δεκαπέντε  
                        (Αριθμητικά): 415,00 €  

 
 (ΑΡΘΡΟ B-16) 
60.20.40.51 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της 

εγκατάστασης φωτ . Σηματοδότησης εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ  
 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-102) 

 
Προμήθεια,τοποθέτηση και σύνδεση στεγανού μεταλλικού ή πλαστικού πίνακα παροχής της 
εγκατάστασης φωτ. σηματοδότησης προστασίας ΙΡ44, σε  ερμάριο τύπου ΙΑ. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του ηλεκτρικού πίνακα μετά των απαιτουμένων εξαρτημάτων 
στερέωσης του και η εγκατάστασή του στο ερμάριο μικτονόμησης, συμπεριλαμβανομένης της 
στερέωσής και της ηλεκτρικής σύνδεσής του.  
 
Ο πίνακας θα περιέχει ένα μικροαυτόματο 25Α, ένα μικροαυτόματο 16A, ένα ρευματοδότη με 
επαφές γείωσης, ένα διπολικό διακόπτη ράγας 40 Α, μία τηκόμενη ασφάλεια ράγας 25Α 
πορσελάνης, καθώς και στυπιοθλίπτες για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων.  

 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ             (Ολογράφως): Εκατό 

                          (Αριθμητικά): 100,00 € 

(ΑΡΘΡΟ B-17) 
60.20.40.10  Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από 

πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm 
  

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων 
καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και 
ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου 
παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή 
ευθύγραμμα τμήματα.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η 
εκτύλιξη και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που 
απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας 
επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) 
και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που 
παρεμβάλλονται. 
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Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 

60.20.40.12  Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm 

                                 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 
 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά και πενήντα   

 (Αριθμητικά): 7,50€ 

 

60.20.50  ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

(ΑΡΘΡΟ B-18) 
60.20.50.01  Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης  

  (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

Τοποθέτηση απλού ιστού σηματοδότησης από σιδηροσωλήνα ονομ. διαμέτρου 4’’, μήκους 
4,20μ. (χωρίς την προμήθειά του), ή αποξήλωση αντίστοιχου υπάρχοντος  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 
α)  Η κατασκευή βάσεως (σε περίπτωση εγκατάστασης νέου απλού ιστού), με τον ακόλουθο 

τρόπο: 

 Με τον εγκιβωτισμό του ιστού (σε διαδοχικές στρώσεις) με σκυρόδεμα, ήτοι: 

- Την διάνοιξη του κατάλληλου ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως.  
- Την τοποθέτηση του ιστού στο όρυγμα, συμπεριλαμβανομένων των 

αγκυρώσεών του.  
- Την κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα (σε διαδοχικές στρώσεις) για τον 

εγκιβωτισμό του κλωβού αγκύρωσης του ιστού στις διαστάσεις που προβλέπονται 
στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης (περιλαμβάνεται η αξία του σκυροδέματος 
C12/15) 

 Εναλλακτικά, με την τοποθέτηση του ιστού εντός κενού, επιχωμένου εντός του 
εδάφους σε κατακόρυφη θέση, σιμεντοσωλήνα Ø40 cm, βάθους 1,00 m, και την εν 
συνεχεία πάκτωσή του με άμμο μέχρι του άνω χείλους του σιμεντοσωλήνα, καθώς και 
το σφράγισμα του σωλήνα με δακτύλιο από σκυρόδεμα, πάχους 10 cm. Περι-
λαμβάνεται και η διάνοιξη οπής Ø10 cm στο τοίχωμα του σωλήνα για την διέλευση των 
καλωδίων από το πλησιέστερο φρεάτιο προς το εσωτερικό του ιστού.   

β)  Η καθαίρεση της βάσης υφιστάμενου ιστού, προκειμένης της αποξήλωσής του, η 
αποσύνδεση των καλωδίων του, η απελευθέρωση του ιστού από τα αγκύρια, η επούλωση 
του λάκκου και των οπών  που θα δημιουργηθούν κατά την καθαίρεση της βάσης του και 
η αποκατάσταση της επιφανείας του εδάφους γύρω από τον ιστό στην προτέρα της 
κατάσταση.  
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γ)  Σε περίπτωση νέου ιστού, η προμήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του της 
αναγκαίας οριολωρίδας με 21 ακροδέκτες, καθώς και η σύνδεση σε αυτή την τελευταία 
των απαιτούμενων νέων καλωδίων διατομής 21x1,5 mm2 ή σε περίπτωση αποξήλωσης 
ενός ιστού η αποσύνδεση των υπαρχόντων καλωδίων. 

δ)  Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόμενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η 
διαμόρφωση σπειρωμάτων, σε όσες απ’ αυτές τις οπές απαιτείται με σπειροτόμο, σε τρεις 
φάσεις (3 διαδοχικά σπειρώματα) για την τοποθέτηση των σηματοδοτών σύμφωνα με τη 
μελέτη.  

ε)  Οι μεταφορές επί τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις αποθήκες της 
Υπηρεσίας, καθώς και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων.  

 
Τιμή ανά ιστό σηματοδότησης (τεμ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα 

(Αριθμητικά): 60,00€ 

 
 

(ΑΡΘΡΟ B-19) 
 

60.20.50.02  Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα  

  (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

Τοποθέτηση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα (χωρίς την προμήθειά του), ή αποξήλωση 
αντίστοιχου υπάρχοντος 
Στην τιμή μονάδας, εφόσον πρόκειται περί νέου ιστού, περιλαμβάνονται: 
α)  Η κατασκευή της εκ σκυροδέματος βάσεως, ήτοι: 

- Η διάνοιξη του ορύγματος της βάσεως σε έδαφος πάσης φύσεως,   
- Η κατασκευή της βάσης από σκυρόδεμα για τον εγκιβωτισμό του κλωβού αγκύρωσης 

του ιστού στις διαστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, 
(περιλαμβάνεται η αξία του σκυροδέματος C12/15). 

β)  Η τοποθέτηση του ιστού επί των αγκυρίων της νέας βάσης. Σε περίπτωση αποξήλωσης του 
υπάρχοντος ιστού περιλαμβάνεται και η χρήση γερανού. Όταν δεν προβλέπεται η 
επανατοποθέτηση ιστού στην θέση αποξήλωσης περιλαμβάνεται και η αποκοπή του 
εξέχοντος τμήματος των αγκυρίων πάκτωσης του καταργούμενου ιστού πάνω από την 
επιφάνεια του πεζοδρομίου ή του ερείσματος της οδού.  

 
γ)  Σε περίπτωση νέου ιστού, η προμήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του ιστού 

οριολωρίδας των 21 ακροδεκτών, καθώς και η σύνδεση των απαιτούμενων νέων 
καλωδίων διατομής 21x1,5 mm2 ή σε περίπτωση αποξήλωσης ενός ιστού η αποσύνδεση 
των υπαρχόντων καλωδίων. 

 
 δ)  Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόμενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η 

διαμόρφωση σπειρωμάτων, σε όσες απ’ αυτές τις οπές απαιτείται με σπειροτόμο σε τρεις 
φάσεις (3 διαδοχικά σπειρώματα) για την τοποθέτηση των σηματοδοτών σύμφωνα με τη 
μελέτη.  

 
ε)  Οι μεταφορές επί τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις αποθήκες της 
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Υπηρεσίας, καθώς και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων.  
 

Τιμή ανά ιστό σηματοδότησης (τεμ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν Πενήντα 

 (Αριθμητικά): 150,00€ 

 
(ΑΡΘΡΟ B-20 ) 
60.20.50.11  Προμήθεια απλών ιστών σηματοδότησης 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

Προμήθεια γαλβανισμένων χαλύβδινων απλών ιστών σηματοδότησης, από σιδηροσωλήνα DN 

Ø 4’’ (Ø 114 mm), πάχους τουλάχιστον 4,5 mm και μήκους 4,20 m κατασκευασμένων σύμφωνα 

με το πρότυπο ΦΣ 6/75 του τ.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 μm, στην απόχρωση που θα 

καθορισθεί από τον ΚτΕ.  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η διαμόρφωση θυρίδας για την τοποθέτηση οριολωρίδας μικτονόμησης των καλωδίων 

- Άνοιγμα στο κάτω τμήμα για την διέλευση των καλωδίων  

- Τάπα από ανοξείδωτο υλικό στην κορυφή του και επιθέματα (τακάκια) για την 

ενίσχυση των θέσεων στήριξης των φωτ. σηματοδοτών, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που 

προβλέπονται στο σχέδιο του πρότυπου ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ. 

- Οι διατάξεις αγκύρωσης του ιστού, εφόσον προβλέπεται πάκτωσή του σε βάση από 

σκυρόδεμα. 

 

Τιμή ανά ιστό, έτοιμο προς τοποθέτηση, με τα εξαρτήματά του. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια πενήντα   

 (Αριθμητικά): 250,00€   

 
(ΑΡΘΡΟ B-21) 
60.20.50.12  Προμήθεια ιστών σηματοδότησης με βραχίονα 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

Προμήθεια γαλβανισμένων χαλύβδινων ιστών σηματοδότησης με βραχίονα, 

κατασκευασμένων σύμφωνα με το πρότυπο ΦΣ 7/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, με τα παρακάτω κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: 

- Ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC 

free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υμένα 60 μm, στην απόχρωση που θα 

καθορισθεί από τον κύριο του έργου.  
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- Κορμός ιστού κολουροκωνικός με διατομή κανονικού εξαγώνου, Ø 225 mm στην βάση και 

Ø 130 mm στην κορυφή, μήκους 4,0 m, πάχους 5 mm, συγκολλημένος σε πέλμα διαστ. 

500x500 mm από έλασμα πάχους 20 mm ενισχυμένο με 4 πτερύγια, με προσαρμοσμένο 

στην κορυφή του ιστού σωλήνα Ø 4’’, μήκους 0,40 m. .  

- Βραχίονας κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα ονομ.διαμέτρου Ø 3’’ πάχους 

τοιχώματος 4 mm, καμπύλος, με οριζόντια προβολή 4,40 m και κατακόρυφη (μαζί με την 

χοάνη του) 2,25 m.  

- Θυρίδα ιστού για την τοποθέτηση της οριολωρίδας του και επιθέματα (τακάκια) για την 

στερέωση των σηματοδοτών.  

- Κλωβός αγκύρωσης ιστού με 4 αγκύρια Μ24 x 1,00 m και 8 περικόχλια ιδίας διαμέτρου 

(περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας). 

 

Τιμή ανά ιστό, έτοιμο προς τοποθέτηση, με τα εξαρτήματά του. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια είκοσι   

 (Αριθμητικά): 520,00€  

(ΑΡΘΡΟ B-22) 
60.20.50.30  Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από 
οδόστρωμα  

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-2269 Β) 
 
Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα, 

χωρίς την προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, σύμφωνα με τα 

σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

α. Η ευθύγραμμη και συνεχής τομή του οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα, άοπλο ή 

οπλισμένο σκυρόδεμα αποκλειστικά με χρήση ασφαλτοκόπτη. 

β. Η καθαίρεση του αποκοπτόμενου τμήματος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή μέχρι 

βάθους 0,40 m, με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε έδαφος, η συλλογή των 

προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής και η αποκομιδή τους προς οριστική απόθεση σε 

οποιαδήποτε απόσταση 

γ.  Η πλήρωση με άμμο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθμισμένο υλικό και η  συμπύκνωση των 

στρώσεων έδρασης και εγκιβωτισμού των σωληνώσεων. 

δ. Η πλήρωση του ορύγματος με σκυρόδεμα C 12/15, μέχρι στάθμης -0,10 m υπό την ερυθρά 

της οδού και στην συνέχεια η διάστρωση και συμπύκνωση θερμού ασφαλτοσκυροδέματος 

για την πλήρη αποκατάσταση της τομής (με την σχετική ασφαλτική προεπάλειψη). 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα 

υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ. 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο πλήρως κατασκευασμένης διάβασης (χωρίς τις σωληνώσεις) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα   

(Αριθμητικά): 30,00€  

 

60.20.75 ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 
(ΑΡΘΡΟ B-23) 

 
60.20.75.01  Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζών 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 104) 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση επάνω σε ιστό και σύνδεση κομβίου πεζών, σύμφωνα με τη 
τεχνική προδιαγραφή ΦΣ-29, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτουμένων εργασιών και 
μικροϋλικών και της πληροφοριακής πινακίδας χρήσης του κομβίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα   

 (Αριθμητικά): 170,00€ 

 
   

  
(ΑΡΘΡΟ B-24) 
Ν.ΑΡ. 1   Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση  μελέτης  κατάλληλου αλγοριθμου και 

προγραμματισμών κυκλοφοριακών χρονοπρογραμμάτων στο κόμβο, όπως 
αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή της επενεργούμενης  σηματοδότησης με 
βελτιστοποίηση .  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 105) 
 
Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση  μελέτης  κατάλληλου αλγοριθμου και 

προγραμματισμων κυκλοφοριακών χρονοπρογραμμάτων στο κόμβο , όπως αναφέρεται στην 

τεχνική περιγραφή της επενεργούμενης  σηματοδότησης με βελτιστοποίηση και  σύμφωνα με 

τα κυκλοφοριακά στοιχεία που θα λάβει ο Πάροχος  μετά από την επί τόπου μελέτη του 

κόμβου για τις επί μέρους δραστηριότητες στις οποίες οφείλει να προβαίνει ο Πάροχος που 

αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά. Οι εν λόγω υπηρεσίες που θα παρέχονται και θα 

αποζημιώνονται με το παρόν άρθρο είναι: 

Για την εκπόνηση των αναγκαίων ποσοτικά (χωρίς περιορισμό)  κυκλοφοριακών 

προγράμματων στο κόμβο (νυχτερινό πρόγραμμα, πρόγραμματα ωρών αιχμής κυκλοφορίας με 

βάση επενεργειών, προγράμματα χειμερινής και θερινής περιόδου, πρόγραμμα ωρών ήπιας 

κυκλοφορίας, πρόγραμμα αργιών κ.λ.π.) σύμφωνα με τα στοιχεία και τις μετρήσεις που θα 

λάβει ο Πάροχος και θα υποβάλλει στην υπηρεσία σε μορφή τεύχους το οποίο θα είναι 

εγκεκριμένο από την αρμόδια προς έγκριση αρμόδιας Υπηρεσίας, την εφαρμογή στον 
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ρυθμιστή κυκλοφορίας στον κόμβο, την δοκιμή τον έλεγχο, τις βελτιώσεις μετά την εφαρμογή 

και την οριστική παραλαβή του από την υπηρεσία. Τα στοιχεία τα οποία θα υποβάλλει με την 

μορφή τεύχους είναι: 

· Διάγραμμα δομής χρόνων των κινήσεων σε γραμμική μορφή. 

· Οριζοντιογραφία του κόμβου υπό κλίμακα(1:250,200, ή 500) με την διάταξη των 

  σηματοδοτών. 

· Πίνακες αντιμαχομένων και ενδιαμέσων χρόνων. 

· Εντυπο μετρήσεων των κυκλοφοριακών φόρτων συμπληρωμένο με τους φόρτους που  

ελήφθησαν στον συγκεκριμμένο κόμβο σύμφωνα με τις προδιαγραφές (ανά 15 λεπτά 

φόρτοι και κάθε κίνηση ξεχωριστά). 

· Διάγραμμα φάσεων. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο κόμβος είναι τηλεχειριζόμενος από το Κ.Φ.Σ. ο Πάροχος 

είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτήσει τα προγράμματα και στον Η/Υ του Κέντρου Φωτεινής 

Σηματοδότησης. Η τιμή που αναφέρεται παρακάτω ισχύει ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας του 

προς εφαρμογή προγράμματος ( με ή χωρίς επενέργεια), καθώς και σε περίπτωση δομικής 

αλλαγής ενός υφισταμένου απλού (χωρίς επενέργεια) κυκλοφοριακού προγράμματος που 

εφαρμόζεται σε κόμβο εν λειτουργία. 

 

Για την μελέτη - εκπόνηση μέχρι Δεκάξι (16) κυκλοφοριακών προγραμμάτων ανά κόμβο. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρεις χιλιάδες   

(Αριθμητικά): 3.000,00€ 

 
(ΑΡΘΡΟ B-25) 
Ν.ΑΡ.2           Προμήθεια και τοποθέτηση Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και 

Επιτήρησης Αναγγελίας Βλαβών (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.)  
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 105) 
 
Για την προμήθεια, τον προγραμματισμό, την τοποθέτηση, τη λειτουργία, την άρση βλαβών 

καθώς και την εκτέλεση κάθε άλλης προμήθειας και εργασίας που απαιτείται για την 

εγκατάσταση συστήματος για το Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης και Επιτήρησης Αναγγελίας 

Βλαβών (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.). Μέσω του συστήματος θα επιτυγχάνεται η συλλογή, καταγραφή, 

ανάλυση, επεξεργασία, αποθήκευση και παροχή στοιχείων από την κυκλοφορία, η επιτήρηση 

και αναγγελία βλαβών των H/Y, των ρυθμιστών, φωρατών καθώς και τήρηση αρχείου αυτών, η 

αφή, σβέση ρυθμιστών, η εφαρμογή κυκλοφοριακών προγραμμάτων, η επιλογή 

προγράμματος για κόμβο ή ομάδα κόμβων και η ομαδοποίηση κόμβων ώστε να είναι δυνατή η 

εφαρμογή διαφορετικής στρατηγικής ελέγχου της κυκλοφορίας για κάθε ομάδα κόμβων. Το 

σύστημα θα δύναται να ρυθμίζει  ρυθμιστές κυκλοφορίας, οι οποίοι θα συνδεθούν είτε 

ενσύρματα είτε ασύρματα με το νέο Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β..  
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Το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. θα βασίζεται σε αρχιτεκτονική Client-Server και οι μονάδες του συστήματος 

θα συνδέονται μέσω δικτύων LAN ή WAN. Οι H/Y ένας ή περισσότεροι (τουλάχιστον ένας 

Server και ένας Client) θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας με επεξεργαστές τουλάχιστον 2GHz, 

ελάχιστη μνήμη 4GB, DVD-RW, σκληρούς δίσκους ελάχιστης χωρητικότητας 500GB και 

λειτουργικό σύστημα Windows ή τύπου Unix. Ο/Οι Server του συστήματος θα είναι 

τεχνολογίας RAID5 ή RAID6. Το σύστημα θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον οθόνη TFT 21in, 

πληκτρολόγιο, ποντίκι και (2) εκτυπωτές για την εκτύπωση όλων των κυκλοφοριακών 

δεδομένων (π.χ. πίνακας βλαβών, προγράμματα φωτεινής σηματοδότησης) και λοιπών 

στοιχείων όπως αυτά θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.. Το σύστημα 

θα διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για backup καθώς και μονάδα αδιάλειπτης παροχής 

ενέργειας (UPS). Πριν την εγκατάσταση ο εξοπλισμός θα πρέπει να λάβει έγκριση τύπου από 

τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για χρήση στο παρόν έργο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα 

συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ειδικές απαιτήσεις του έργου.  

Μέσω του συστήματος και χωρίς επιπλέον εξοπλισμό θα είναι δυνατή η ασύρματη 

επικοινωνία του Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.  με τους ρυθμιστές που θα εγκατασταθούν με το παρόν έργο 

αλλά και με τους ρυθμιστές που είναι ήδη εγκατεστημένοι στο έργο και είναι εφικτό να 

συνδεθούν με το νέο (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.).. Επίσης θα είναι δυνατή και η ενσύρματη επικοινωνία 

μέσω χάλκινου καλωδιακού δικτύου, με τους ρυθμιστές που θα εγκατασταθούν με το παρόν 

έργο αλλά και με τους ρυθμιστές που είναι ήδη εγκατεστημένοι στο έργο.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα τέλη επικοινωνίας που θα απαιτηθούν για την 

ασύρματη επικοινωνία του Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. με τους ρυθμιστές που θα εγκατασταθούν με το 

παρόν έργο αλλά και με τους ρυθμιστές που είναι ήδη εγκατεστημένοι στο έργο καθώς και για 

την αποστολή μηνυμάτων SMS από το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. σε μέχρι 20 κινητά τηλέφωνα, καθ’ όλη 

τη χρονική περίοδο από την εγκατάστασή του Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. μέχρι τη βεβαιωμένη περαίωση 

των εργασιών του έργου.  

 
Τιμή ανά τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα χιλιάδες    

 (Αριθμητικά): 10.000,00 € 

 
(ΑΡΘΡΟ B-26) 

 
Ν.ΑΡ.3           Προμήθεια συσκευών για επικοινωνία με το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 105) 
Για την προμήθεια έξυπνων φορητών συσκευών (PC, Τablet PC, Laptop) εξοπλισμένων με το 

κατάλληλο λογισμικό για να είναι εφικτή η επικοινωνία και η απομακρυσμένη σύνδεση με το 

Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.. Με τις συσκευές αυτές θα είναι δυνατή και η Τηλεπιτήρηση των κόμβων της 

Φωτεινής Σηματοδότησης.  

Οι συσκευές θα πρέπει να λάβουν έγκριση τύπου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για χρήση 

στο παρόν έργο. 
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Τιμή ανά τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια       

 (Αριθμητικά): 700,00 € 

 
(ΑΡΘΡΟ B-27) 
Ν.ΑΡ.4            Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης του ρυθμιστή για τη 

σύνδεσή του  με το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.  
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 105) 
 

Για την προμήθεια του αναγκαίου υλικού (Hardware & Software), συμπεριλαμβανομένου και 
του απαραίτητου λογισμικού - εξοπλισμού επικοινωνίας για ενσύρματη ή ασύρματη 
επικοινωνία του ρυθμιστή που στο έργο και είναι εφικτό να συνδεθούν με το  (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.).  
Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται ο επαναπρογραμματισμός του  ρυθμιστή 
κυκλοφορίας σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα Φ/Σ του κόμβου.  
Πριν την εγκατάσταση η μονάδα θα πρέπει να λάβει έγκριση τύπου από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία για χρήση στο παρόν έργο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ειδικές απαιτήσεις 
του έργου.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Χίλια διακόσια        

(Αριθμητικά)  : 1.200,00 € 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Γ: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 

 

Γενικοί όροι: 

Στην τιμή μονάδος των παρακάτω εργασιών  της ομάδας Γ περιλαμβάνεται ανοιγμένα: 

α) η εργασία εξασφάλισης επισκεψιμότητας φρεατίων οδοφωτισμού, ο έλεγχός τους, τυχόν 

καθαρισμός τους  κλπ 

β) η δαπάνη χρήσης ανυψωτικού μηχανήματος, η δαπάνη τοποθέτησης εργοταξιακής 

σήμανσης – εκτροπής κυκλοφορίας  η οποία εφαρμόζεται με βάση σχέδια σήμανσης που 

συντάσονται από τον ανάδοχο και εγκρίνονται από την αποκεντρωμένη  διοίκηση και την 

τροχαία.  

 

(Άρθρο Γ-1) 
ΗΜ-62.10.26.01Σχετ.: Αντικατάσταση λαμπτήρα Νa 100W φωτιστικού σήραγγας 
συμμετρικής δέσμης 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-59) 
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Αντικατάσταση λαμπτήρα Na φωτιστικού σώματος σήραγγας  ισχύος  100W,  δηλαδή 

εκτοποθέτηση της παλαιάς κατεστραμμένης λυχνίας από το φωτιστικό σώμα, προμήθεια και 

τοποθέτηση νέου λαμπτήρα και παράδοση για λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμ 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Εξήντα  

   (Αριθμητικά): 60,00 € 

 

(Άρθρο Γ-2) 
ΗΜ-62.10.26.02Σχετ.: Αντικατάσταση λαμπτήρα Νa 150W φωτιστικού σήραγγας 
συμμετρικής δέσμης 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-59) 

Αντικατάσταση λαμπτήρα Na φωτιστικού σώματος σήραγγας  ισχύος  150W,  δηλαδή 

εκτοποθέτηση της παλαιάς κατεστραμμένης λυχνίας από το φωτιστικό σώμα, προμήθεια και 

τοποθέτηση νέου λαμπτήρα και παράδοση για λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμ. 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Εξήντα  

 (Αριθμητικά): 60,00 

 

(Άρθρο Γ-3) 
ΗΜ-62.10.26.03Σχετ. : Αντικατάσταση λαμπτήρα Νa 250W φωτιστικού σήραγγας 
συμμετρικής δέσμης 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-59) 

Αντικατάσταση λαμπτήρα Na φωτιστικού σώματος σήραγγας  ισχύος  250W,  δηλαδή 

εκτοποθέτηση της παλαιάς κατεστραμμένης λυχνίας από το φωτιστικό σώμα, προμήθεια και 

τοποθέτηση νέου λαμπτήρα και παράδοση για λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμ 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Εβδομήντα  

  (Αριθμητικά): 70,00 

 

(Άρθρο Γ-4) 
ΗΜ-62.10.26.04Σχετ. : Αντικατάσταση λαμπτήρα Νa 400W φωτιστικού σήραγγας 
συμμετρικής δέσμης 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-59) 

Αντικατάσταση λαμπτήρα Na φωτιστικού σώματος σήραγγας  ισχύος  400W,  δηλαδή 

εκτοποθέτηση της παλαιάς κατεστραμμένης λυχνίας από το φωτιστικό σώμα, προμήθεια και 

τοποθέτηση νέου λαμπτήρα και παράδοση για λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμ 
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ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Εβδομήντα  

            (Αριθμητικά): 70,00 

 

 

(Άρθρο Γ-5) 
ΗΜ-62.10.35 Σχετ. : Συντήρηση ηλεκτρικού πίνακα φωτισμού σήραγγας  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-54) 

Συντήρηση ηλεκτρικού πίνακα φωτισμού σήραγγας ήτοι αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων 

εξαρτημάτων, έλεγχος λειτουργίας με χρήση οργάνων, αφαίρεση των εξαρτημάτων που 

παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους με νέα, για την αποκατάσταση της 

κανονικής λειτουργίας τους. 

Α) Εξαρτήματα που τυχόν αντικαθίσταται μπορεί να είναι τα εξής: 

- φυσίγγια ασφαλειών 

- ραγοδιακόπτες φορτίου 

- μικροαυτόματοι ράγας (αυτομάτων ασφαλειών) 

- ενδεικτική λυχνία τύπου ράγας 

- στυπιοθλίπτης 

- ράγα ηλεκτρικού πίνακα 

- ηλεκτρονόμοι φορτίου 

- φωτοκύτταρο 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται η Β) ανακαίνιση της βαφής, ήτοι: 

- Η προετοιμασία της επιφάνειας για βαφή, δηλαδή την αφαίρεση επικολλημένων αφισσών, 

την απόξεση- αφαίρεση των παλαιών χρωμάτων και καθαρισμό όλων των επιφανειών με 

κατάλληλα μέσα μέχρι βαθμού SA 2 1/2 κατά ISO 8501-1 και στοκάρισμα όπου απαιτείται. 

- Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης- παραμόρφωσης από κτύπημα κλπ του κυρίως σώματος του 

πίλλαρ και της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή μεντεσέδων, επισκευή 

μηχανισμού μανδάλωσης, κλπ). 

- Η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer) και διπλής 

στρώσης βαφής εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υμένα 120 μm 

Γ) Επίσης στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται η επισκευή του, ως εξής: 

- Η αφαίρεση επικολλημένων αφισσών και ο καθαρισμός όλων των επιφανειών 

- Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης- παραμόρφωσης από κτύπημα κλπ 
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- Η επισκευή της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή μεντεσέδων, επισκευή 

μηχανισμού μανδάλωσης, κλπ.), ή εναλλακτικά, η αντικατάστασή της με νέα. 

- Την προμήθεια, μεταφορά, αποξήλωση της παλιάς και εγκατάσταση νέας θύρας  

Η αποζημίωση των επιμέρους εργασιών μετά από παρακολούθηση και καταγραφή δύναται 

να υπολογίζεται αναλογικά  ως εξής:  

35% της συνολικής τιμής για τα εξαρτήματα 

20% της συνολικής τιμής για την ανακαίνιση της βαφής 

45% της συνολικής τιμής για τις επισκευές  

Τιμή ανά πίνακα (τεμ) (Για τις εργασίες α), β), γ)) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα  

 (Αριθμητικά): 350,00 

(Άρθρο Γ-6) 
ΗΜ-62.10.35Σχετ. : Συντήρηση γενικού πίνακα χαμηλής τάσης 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-54) 

Συντήρηση Γ.Π.Χ.Τ. ήτοι:  

- Έλεγχος καλής λειτουργίας του γενικού διακόπτη Χ.Τ. 

- Έλεγχος καλής λειτουργίας επιμέρους διακόπτων ισχύος 

- Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων του Υ/Σ 

- Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί 

- Καθαρισμός μονωτήρων πίνακα 

- Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων 

- Έλεγχος πυκνωτών 

- Μέτρηση γειώσεων πίνακα χαμηλής τάσης 

- Έλεγχος έδρασης πίνακα 

- Καθαρισμός πίνακα και περιβάλλοντα χώρου 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση φθαρμένων καλωδίων ή διακοπτών ή 

οργάνων του ανωτέρω πίνακα. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην υπηρεσία 

συμπληρωμένο αναλυτικό φύλλο ελέγχου και μετρήσεων. 

Τιμή ανά τεμ 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες  
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         (Αριθμητικά): 2.000,00 

 

(Άρθρο Γ-7) 
ΗΜ-62.10.35 Σχετ.: Συντήρηση γενικού πίνακα μέσης τάσης  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-54) 

Συντήρηση Γ.Π.Μ.Τ. ήτοι:  

- Οπτικός έλεγχος κύριου εξοπλισμού Υποσταθμού 

- Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού 

- Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων 

- Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών 

- Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων προστασίας 

- Έλεγχος λειτουργίας πεδίου Πυκνωτών 

- Έλεγχος φωτισμού, πυρασφάλειας, σήμανσης, προστατευτικών μέσων 

- Ακουστικός έλεγχος 

- Μετρήσεις Μερικής Διάσπασης / Εκφόρτισης με όργανο UltraTEV για την (i) Μέτρηση 

Προσωρινής Τάσης Γείωσης (TEV – Transient Earth Voltage) για εσωτερική διάσπαση και 

(ii) Μέτρηση υπερήχων για επιφανειακή διάσπαση με έκδοση έκθεσης και περιορισμού 

διαρροών όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.  

- Καταγραφή κατάστασης εξοπλισμού  

- Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Μέσης Τάσεως (open - close)  

- Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών  

- Έλεγχος λειτουργίας των μηχανικών μανδαλώσεων πόρτας διακόπτη μέσης τάσης  

- Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών  

- Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπτών  

- Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών  

- Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί  

- Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων  

- Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μέσης Τάσης. 

- Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων  

- Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ.  

- Έλεγχος ατμοκιβωτίων πίνακα Μ.Τ.  

- Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ.  
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- Έλεγχος στάθμης ελαίου (εφόσον οι διακόπτες είναι ελαιοδιακοπτες)  

- Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ.  

- Έλεγχος γειώσεων πίνακα  

- Έλεγχος εδρασης πίνακα 

- Γενικός καθαρισμός του πίνακα Μ.Τ.και περιβάλλοντα χώρου 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην υπηρεσία 

συμπληρωμένο αναλυτικό φύλλο ελέγχου και μετρήσεων. 

Τιμή ανά τεμ 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια διακόσια πενήντα  

 (Αριθμητικά): 1.250,00 

(Άρθρο Γ-8) 
ΗΜ-65.10.50.02Σχετ. : Συντήρηση Μετασχηματιστή ονομαστικής ισχύος 630kVA  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-86) 

Συντήρηση Μετασχηματιστή ήτοι:  

- Έλεγχος ρητίνης Μετασχηματιστή και μαγνητικού πυρήνα  

- Καθαρισμός εσωτερικού πηνίων Μετασχηματιστή  

- Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων μέσης τάσης  

- Έλεγχος και καθαρισμός των καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης στο χώρο των 

Μετασχηματιστών  

- Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων του Μετασχηματιστή  

- Έλεγχος θερμοκρασίας  

- Έλεγχος εξαερισμού χώρου Μετασχηματιστή  

- Έλεγχος εδρασης Μετασχηματιστή  

- Εξωτερικός καθαρισμός του Μετασχηματιστή  

- Έλεγχος μονώσεων Μετασχηματιστή με MEGGER 5.000 ή 10.000 V 

- Έλεγχος συστημάτων προστασίας Μετασχηματιστή και δοκιμή σωστής λειτουργίας  

- Μέτρηση γειώσεων ουδέτερου κόμβου Μετασχηματιστή και μεταλλικών μερών  

- Έλεγχοι συσφίξεων  

- Μέτρηση μονώσεων Μετασχηματιστή  

- Μέτρηση αντιστάσεων Μετασχηματιστή (πηνία Μετασχηματιστών και Χ.Τ)  

- Μέτρηση μονώσεων καλωδίων μέσης τάσης  
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- Γενικός καθαρισμός του χώρου του Μετασχηματιστή και περιβάλλοντα χώρου 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην υπηρεσία 

συμπληρωμένο αναλυτικό φύλλο ελέγχου και μετρήσεων. 

Τιμή ανά τεμ 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξακόσια τριάντα  

         (Αριθμητικά): 630,00 

 

(Άρθρο Γ-9) 
ΗΜ-65.10.25.02Σχετ. : Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους ισχύος 250kVA  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-58) 

Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 250kVA ήτοι:  

- Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού  

- Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων  

- Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών  

- Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων αυτοματισμού και προστασίας  

- Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ένδειξης και μετρήσεων  

- Έλεγχος λειτουργίας πίνακα ισχύος και αυτοματισμού  

- Έλεγχος στάθμης υγρών μπαταρίας  

- Έλεγχος στάθμης καυσίμου  

- Έλεγχος στάθμης αντιψυκτικού και λαδιού λίπανσης  

- Έλεγχος διαρροών νερού, λαδιού και καυσίμου  

- Έλεγχος πάσης φύσεως σωλήνων 

- Έλεγχος φόρτισης μπαταριών  

- Έλεγχος αναθυμιάσεων  

- Έλεγχος φίλτρων καυσίμου  

- Έλεγχος φίλτρου αέρα  

- Έλεγχος φίλτρου λαδιού  

- Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου  

- Έλεγχος κατάστασης συσσωρευτών  

- Έλεγχος θερμοκρασίας νερού  

- Έλεγχος πίεσης λαδιού  
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- Έλεγχος στροφών κινητήρα ή συχνότητα γεννήτριας  

- Έλεγχος ιμάντων  

- Έλεγχος κολλάρων  

- Έλεγχος εκκινητή  

- Έλεγχος εναλλακτήρα  

- Έλεγχος βάσεων κινητήρα σε κατάσταση λειτουργίας  

- Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου  

- Αντικατάσταση φίλτρου αέρα  

- Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού  

- Αντικατάσταση λιπαντικού ελαίου  

- Έλεγχος κατάστασης ψυκτικού υγρού και αντικατάσταση εάν απαιτηθεί  

- Γενικός καθαρισμός ηλεκτρογεννήτριας και περιβάλλοντα χώρου  

- Έλεγχος συσφίξεων καλωδίων γενικού διακόπτη ηλεκτρογεννήτριας  

- Έλεγχος πίνακα μεταγωγής  

- Έλεγχος κυκλωμάτων προστασίας  

- Έλεγχος ετοιμότητας Η/Ζ  

- Έλεγχος και Μέτρηση γειώσεων ηλεκτρογεννήτριας  

- Εκκίνηση του Η/Ζ για 10-15 λεπτά με φορτίο 

- Αντικατάσταση μπαταρίας Η/Ζ  

- Γενικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας του Η/Ζ με φορτίο 

- Καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας (φορτίο, πιέσεις, θερμοκρασίες κλπ) 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην υπηρεσία 

συμπληρωμένο αναλυτικό φύλλο ελέγχου και μετρήσεων. 

Τιμή ανά τεμ 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια  

        (Αριθμητικά): 1.500,00 

(Άρθρο Γ-10) 
ΗΜ-65.10.25Σχετ. : Συντήρηση UPS ισχύος 15 kVA 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-58) 

Συντήρηση UPS 15kVA ήτοι:  

Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UPS 



  

 

 

ΕΡΓΟ:  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΚΡΙΤΣΑΣ 

 
  Σελ. 32 / 39 

 

 

1. Γενικός οπτικός έλεγχος συστήματος 

2. Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων ψύξης 

3. Έλεγχος ηλεκτρολογικών συνδέσεων και σύσφιξη 

4. Έλεγχος μεταγωγής από UPS σε By Pass και αντίστροφα 

5. Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών 

6. Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 

7. Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών και alarms 

 

Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UPS 

1. Έλεγχος αρχείου καταγραφής συμβάντων 

2. Έλεγχος λειτουργίας των ‘testpoints’ 

3. Έλεγχος λειτουργίας του πίνακα ενδείξεων 

4. Έλεγχος λειτουργίας μενού στον controller 

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

1. Γενικός οπτικός έλεγχος συσσωρευτών 

2. Έλεγχος και καταγραφή τάσης φόρτισης συσσωρευτών (VOLT) 

3. Έλεγχος και καταγραφή έντασης φόρτισης συσσωρευτών (AMP) 

4. Μέτρηση τάσης στοιχείων συσσωρευτών 

5. Φόρτιση και εκφόρτιση συσσωρευτών 

6. Έλεγχος θερμοκρασίας συσσωρευτών 

7. Έλεγχος συνδέσεων και σύσφιξη 

8. Καθαρισμός συσσωρευτών (σκόνες κ.λπ.) 

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

1. Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων 

2. Έλεγχος διακόπτη φορτίου 

3. Έλεγχος bypass 

4. Έλεγχος πεδίου ισχύος 

5. Ένδειξη τάσης Εισόδου A.C: L1-L2 / L2-L3 / L3-L1 

6. Έλεγχος τάσης Εξόδου A.C: L1-L2 / L2-L3 / L3-L1 

7. Ένδειξη αμπερόμετρου A.C: ΕΙΣΟΔΟΥ     L1/L2/L3 
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                                                   ΕΞΟΔΟΥ       L1/L2/L3 

8. Μέτρηση συχνότητας Εισόδου (Hz) 

9. Μέτρηση συχνότητας Εξόδου (Hz) 

10. Έλεγχος γείωσης 

Ε. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

1. Έλεγχος λειτουργίας υπό φορτίο με διακόπτη ΔΕΔΔΗΕ 

2. Γενικός καθαρισμός UPS 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην υπηρεσία 

συμπληρωμένο αναλυτικό φύλλο ελέγχου και μετρήσεων. 

Τιμή ανά τεμ 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια  

                     (Αριθμητικά): 400,00 

 
(Άρθρο Γ-11) 
ΗΜ-65.10.25Σχετ. : Αντικατάσταση Συσσωρευτών Μολύβδου σε UPS 15 KVA  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-58) 

Αντικατάσταση Συσσωρευτών Μολύβδου σε UPS 15 KVA ήτοι, αντικατάσταση 45 μπαταριών 

μολύβδου ανά εγκατάσταση UPS, αποσύνδεση υφιστάμενων μπαταριών, μεταφορά και 

παράδοσή τους σε κατάλληλο χώρο ανακύκλωσης (η πιστοποίηση γίνεται με την προσκόμιση 

αντιστοίχου εγγράφου), προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία νέας 

συστοιχίας μπαταριών. 

Τιμή ανά τεμ UPS 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ χιλιάδες πεντακόσια  

         (Αριθμητικά): 8.500,00€ 

(Άρθρο Γ-12) 
ΗΜ-62.10.20.01 Σχετ. : Συντήρηση Συστοιχίας Πυκνωτών αέργου ισχύος 200kVAR  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52) 

Η συντήρηση των Συστημάτων Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα: 

- Θερμογραφικός έλεγχος πριν την έναρξη και μετά την λήξη των εργασιών 

- Συντήρηση εσωτερικού χώρου πίνακα (καθαρισμός, συσφίξεις επαφών) 

- Έλεγχος πυκνωτών (μέτρηση χωρητικότητας, έλεγχος ασφαλειών) 

- Έλεγχος οργάνου αυτόματης αντιστάθμισης 
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Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα ανωτέρω: 

- Καθαρισμός των χώρων και των διατάξεων 

- Έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού 

- Έλεγχος συνθηκών χώρων 

Τιμή ανά τεμ  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια  

 (Αριθμητικά): 500,00€ 

 

 

(Άρθρο Γ-13) 
ΗΜ-62.10Σχετ. : Τεχνική υποστήριξη Συστήματος αυτοματισμού  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-105) 

Τεχνική υποστήριξη συστήματος αυτοματισμού από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο 

συνεργείο ήτοι, έλεγχος (καλωδιώσεων, συνδέσεων, εξοπλισμού), σύνταξη τεχνικής έκθεσης 

παρατηρήσεων εφόσον απαιτηθεί (τυχόν ελλείψεις εξοπλισμού, επιπλέον καλωδιώσεις, 

επιπλέον αισθητήρια, επιπλέον modules κλπ), έλεγχος ορθότητας κατασκευής βάσει 

παρατηρήσεων, προγραμματισμός και ρύθμιση του συστήματος βάσει των τελικών 

απαιτήσεων του χρήστη. 

Η επιλογή του συνεργείου θα τύχει της απόλυτης έγκρισης της υπηρεσίας. Μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει πλήρως την υπηρεσία για τον 

τρόπο λειτουργίας του συστήματος και θα είναι στη διάθεσή της σε περίπτωση που απαιτηθεί 

εκπαίδευση προσωπικού. 

Τιμή ανά τεμ  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια  

 (Αριθμητικά): 1.500,00€ 

(Άρθρο Γ-14) 
ΗΜ-62.10Σχετ. : Τεχνική υποστήριξη Συστήματος πυρανίχνευσης  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-105) 

Τεχνική υποστήριξη συστήματος πυρανίχνευσης από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο 

συνεργείο ήτοι, έλεγχος (καλωδιώσεων, συνδέσεων, εξοπλισμού), σύνταξη τεχνικής έκθεσης 

παρατηρήσεων εφόσον απαιτηθεί (τυχόν ελλείψεις εξοπλισμού, επιπλέον καλωδιώσεις, 

επιπλέον αισθητήρια, συνδεσμολογία πινάκων και συνδέσεις αυτών με λοιπά συστήματα κλπ), 

έλεγχος ορθότητας κατασκευής βάσει παρατηρήσεων, προγραμματισμός και ρύθμιση του 

συστήματος βάσει των τελικών απαιτήσεων του χρήστη. 
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Η επιλογή του συνεργείου θα τύχει της απόλυτης έγκρισης της υπηρεσίας. Μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει πλήρως την υπηρεσία για τον 

τρόπο λειτουργίας του συστήματος και θα είναι στη διάθεσή της σε περίπτωση που απαιτηθεί 

εκπαίδευση προσωπικού. 

Τιμή ανά τεμ  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξακόσια  

 (Αριθμητικά): 600,00€ 

(Άρθρο Γ-15) 
ΗΜ-667Σχετ. : Συντήρηση Πυροσβεστικού Συγκροτήματος 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52) 

Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος ήτοι:  

- Έλεγχος πίεσης δικτύου και καταγραφή  

- Έλεγχος στάθμης λαδιού πετρελαιοκινητήρα  

- Εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα  

- Εκκίνηση ηλεκτροκινητήρων  

- Έλεγχος διαρροής καυσαερίων ή λαδιών με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία  

- Έλεγχος στεγανών του άξονα της αντλίας για τυχόν διαρροές  

- Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις  

- Έλεγχος ένδειξης & λειτουργίας πιεζοστατών  

- Έλεγχος στάθμης υγρών μπαταρίας  

- Έλεγχος φορτιστή μπαταρίας  

- Έλεγχος πιεστικού δοχείου  

- Έλεγχος ενδείξεων του πίνακα αυτοματισμού 

- Αντικατάσταση ελαίου πετρελαιοκινητήρα με νέο τύπου 15W40  

- Καθαρισμός ανεμιστήρα και προστατευτικής σχάρας  

- Καθαρισμός πτερυγίων ψύξης του πετρελαιοκινητήρα  

- Έλεγχος διαρροής καυσαερίων ή λαδιών με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία  

- Έλεγχος στεγανών του άξονα της αντλίας για τυχόν διαρροές  

- Καθαρισμός φίλτρου αέρα (αν είναι μεταλλικό) ή αντικατάσταση  

- Αντικατάσταση φίλτρου καυσίμου  

- Αντικατάσταση φίλτρου ελαίου 
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- Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις 

- Γενικός καθαρισμός & συσφίξεις όλων των διακοπτών και των βοηθητικών κυκλωμάτων 

του πίνακα αυτοματισμού 

- Δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην υπηρεσία 

συμπληρωμένο αναλυτικό φύλλο ελέγχου και μετρήσεων. 

 Τιμή ανά τεμ  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια εξήντα  

 (Αριθμητικά): 460,00€ 

(Άρθρο Γ-16) 
ΗΜ-660ΣΧετ, Ν8201 : Αναγόμωση Πυροσβεστήρων Ξηράς Κόνεως 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52) 

Έλεγχος και αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως ήτοι: 

- Έλεγχος του δοχείου του πυροσβεστήρα εξωτερικά για τυχόν διαβρώσεις ή χτυπήματα 

που μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση του υλικού στο εσωτερικό της μπουκάλας. 

- Αποσυμπίεση του πυροσβεστήρα με την χρήση του κατάλληλου εργαλείου. 

- Άνοιγμα και αφαίρεση κλείστρου του πυροσβεστήρα με μεγάλη προσοχή. 

- Έλεγχος με φακό της κατάστασης της σκόνης. 

- Αφαίρεση της σκόνης με ειδικό μηχάνημα. 

- Αντικατάσταση λάστιχου που εφαρμόζει στην βάση του κλείστρου στην μούφα του 

πυροσβεστήρα. 

- Έλεγχος εμβόλων του κλείστρου και τα καθαρίζουμε από την σκόνη. 

- Τοποθέτηση δακτυλίου στο στόμιο του δοχείου που προβλέπει το υπουργείο και 

υποδεικνύει πως ο πυροσβεστήρας έχει συντηρηθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

διατάξεις. Ο δακτύλιος αυτός αλλάζει χρώμα κάθε χρόνο ώστε να είναι εύκολο να 

ελεγχθεί εάν ο πυροσβεστήρας έχει συντηρηθεί ή όχι κάθε χρόνο. 

- Επαναφορά της συμπίεσης στον πυροσβεστήρα βάσει μανόμετρου που υπάρχει στην 

βάση του κλείστρου για την σωστή συμπίεση του υλικού στο εσωτερικό του 

πυροσβεστήρα. 

- Σημείωση της ημερομηνίας αναγόμωσης την προβλεπόμενη ημερομηνία συντήρησης 

για το επόμενο έτος. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην υπηρεσία τα 

απαιτούμενα έντυπα αναγόμωσης. 

 Τιμή ανά τεμ  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα  

 (Αριθμητικά): 30,00€ 

 
(Άρθρο Γ-17) 
ΗΜ-667Σχετ. : Συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52) 

Συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης ήτοι:  

- Έλεγχος του δικτύου σωληνώσεων και των ακροφύσιων που είναι συνδεδεµένα µε το 

αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης 

- Έλεγχος και αποκατάσταση του συστήματος ενεργοποίησης εκάστης συστοιχίας το 

οποίο αποτελείται από ηλεκτροµηχανικό ενεργοποιητή, πνευµατικούς ενεργοποιητές 

και βαλβίδες ταχείας εκκένωσης. 

- Έλεγχος και πιθανή αντικατάσταση εφόσον απαιτείται των κλείστρων, βαλβίδων 

µανοµέτρου, µανοµέτρων, των φιαλών. 

-  Έκδοση των απαιτούµενων πιστοποιητικών για κάθε σύστηµα. καθώς και κάθε 

επιπλέον απαραίτητη εργασία, για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 

παραπάνω µόνιµου συστήµατος.  

 Τιμή ανά τεμ.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξακόσια πενήντα  

 (Αριθμητικά): 650,00 

 

 
(Άρθρο Γ-18) 
Ν.ΑΡ5 : Πλήρωση Δεξαμενής 75 m3 με βυτίο 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5311) 

Πλήρωση Δεξαμενής 75 m3 με βυτίο ήτοι:  

Πλήρωση δεξαμενής πυρόσβεσης με βυτίο με την αξία, την μεταφορά του νερού επι τόπου, 

την σταλία του αυτοκινήτου και το γέμισμα της δεξαμενής με λάστιχο κατάλληλης διατομής σε 

ποσότητα 75m3 ανά δεξαμενή. 

Τιμή ανά τεμ  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια  

 Αριθμητικά: 600,00€ 
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(Άρθρο Γ-19) 
485 ΟΙΚ Σχετ. : Προμήθεια πετρελαίου κίνησης Η/Ζ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5311) 

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης σε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ήτοι, πλήρωση δεξαμενής 

καυσίμου με βυτίο με την αξία, την μεταφορά του πετρελαίου επι τόπου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και το γέμισμα της δεξαμενής με λάστιχο κατάλληλης διατομής. 

Τιμή ανά lt  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα και εικοσιπέντε  

 (Αριθμητικά): 1,25€ 

 
 
(Άρθρο Γ-20) 
ΗΜ-62.10Σχετ. : Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52) 

Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης ήτοι:  

- Οπτικός έλεγχος όλων των στοιχείων - υλικών - εξαρτηµάτων - συσκευών που 

απαρτίζουν τα δίκτυα, αντικατάσταση φθαρµένων τµηµάτων π.χ. κεφαλών 

καταιονισµού (sprinkler), στηριγµάτων αυτών κλπ. και πιθανή προµήθεια και 

εγκατάσταση νέων σε περίπτωση που βρεθούν ελλείψεις. 

- Οπτικός έλεγχος όλων των πυροσβεστικών φωλεών και συµπλήρωση αυτών σε 

περίπτωση που βρεθούν ελλείψεις. 

- Οπτικός έλεγχος όλων των πυροσβεστικών σταθµών (απλών & σύνθετων) και 

συµπλήρωση αυτών σε περίπτωση που βρεθούν ελλείψεις. 

- Οπτικός έλεγχος όλων των µειωτών πιέσεως και των µανοµέτρων αυτών, συντήρηση 

αυτών και πιθανή προµήθεια και εγκατάσταση νέων σε περίπτωση πλήρους 

καταστροφή των. 

- Αντικατάσταση (όπου απαιτείται) των συσσωρευτών των πινάκων. 

- Οπτικός έλεγχος του δικτύου και των συσκευών - ανιχνευτών που απαρτίζουν την 

εγκατάσταση. 

- Συντήρηση - καθαρισμός όλων των συσκευών. 

- Θέση σε λειτουργία των πινάκων. 

- Έλεγχος του δικτύου για περιπτώσεις ανοικτού κυκλώματος, βραχυκυκλώματος και 

αποκατάσταση αυτών. 

- Έλεγχος και εντοπισμός ασύνδετων συσκευών και αποκατάσταση των. 
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- Πιθανή αντικατάσταση φθαρμένων - κατεστραµµένων συσκευών (ανιχνευτών, κοµβίων, 

σειρήνων, κλπ.). 

- Έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών για κάθε σύστημα. 

Τιμή ανά τεμ.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια  

 (Αριθμητικά): 1.000,00€ 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ……/10/2021 
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	60.20.40.41 Προμήθεια και εγκατάσταση  ηλεκτρικού ερμάριου μικτονόμησης και στέγασης γνώμονα ΔΕΗ τύπου ΙΑ.

	(ΑΡΘΡΟ B-16)
	60.20.40.51 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης φωτ . Σηματοδότησης εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ

	(ΑΡΘΡΟ B-17)
	60.20.40.10  Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm
	60.20.40.12  Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm

	60.20.50  ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

	(ΑΡΘΡΟ B-18)
	60.20.50.01  Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης

	(ΑΡΘΡΟ B-19)
	60.20.50.02  Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα

	(ΑΡΘΡΟ B-20 )
	60.20.50.11  Προμήθεια απλών ιστών σηματοδότησης

	(ΑΡΘΡΟ B-21)
	60.20.50.12  Προμήθεια ιστών σηματοδότησης με βραχίονα

	(ΑΡΘΡΟ B-22)
	60.20.50.30  Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα
	60.20.75 ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

	(ΑΡΘΡΟ B-23)
	60.20.75.01  Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζών

	(ΑΡΘΡΟ B-24)
	Ν.ΑΡ. 1   Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση  μελέτης  κατάλληλου αλγοριθμου και προγραμματισμών κυκλοφοριακών χρονοπρογραμμάτων στο κόμβο, όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή της επενεργούμενης  σηματοδότησης με βελτιστοποίηση .

	(ΑΡΘΡΟ B-25)
	Ν.ΑΡ.2           Προμήθεια και τοποθέτηση Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και Επιτήρησης Αναγγελίας Βλαβών (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.)

	(ΑΡΘΡΟ B-26)
	Ν.ΑΡ.3           Προμήθεια συσκευών για επικοινωνία με το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.

	(ΑΡΘΡΟ B-27)
	Ν.ΑΡ.4            Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης του ρυθμιστή για τη σύνδεσή του  με το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.



	ΟΜΑΔΑ Γ: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
	(Άρθρο Γ-1)
	ΗΜ-62.10.26.01Σχετ.: Αντικατάσταση λαμπτήρα Νa 100W φωτιστικού σήραγγας συμμετρικής δέσμης
	(Άρθρο Γ-2)
	ΗΜ-62.10.26.02Σχετ.: Αντικατάσταση λαμπτήρα Νa 150W φωτιστικού σήραγγας συμμετρικής δέσμης
	(Άρθρο Γ-3)
	ΗΜ-62.10.26.03Σχετ. : Αντικατάσταση λαμπτήρα Νa 250W φωτιστικού σήραγγας συμμετρικής δέσμης
	(Άρθρο Γ-4)
	ΗΜ-62.10.26.04Σχετ. : Αντικατάσταση λαμπτήρα Νa 400W φωτιστικού σήραγγας συμμετρικής δέσμης
	(Άρθρο Γ-5)
	ΗΜ-62.10.35 Σχετ. : Συντήρηση ηλεκτρικού πίνακα φωτισμού σήραγγας
	(Άρθρο Γ-6)
	ΗΜ-62.10.35Σχετ. : Συντήρηση γενικού πίνακα χαμηλής τάσης
	(Άρθρο Γ-7)
	ΗΜ-62.10.35 Σχετ.: Συντήρηση γενικού πίνακα μέσης τάσης
	(Άρθρο Γ-8)
	ΗΜ-65.10.50.02Σχετ. : Συντήρηση Μετασχηματιστή ονομαστικής ισχύος 630kVA
	(Άρθρο Γ-9)
	ΗΜ-65.10.25.02Σχετ. : Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους ισχύος 250kVA
	(Άρθρο Γ-10)
	ΗΜ-65.10.25Σχετ. : Συντήρηση UPS ισχύος 15 kVA
	(Άρθρο Γ-11)
	ΗΜ-65.10.25Σχετ. : Αντικατάσταση Συσσωρευτών Μολύβδου σε UPS 15 KVA
	(Άρθρο Γ-12)
	ΗΜ-62.10.20.01 Σχετ. : Συντήρηση Συστοιχίας Πυκνωτών αέργου ισχύος 200kVAR
	(Άρθρο Γ-13)
	ΗΜ-62.10Σχετ. : Τεχνική υποστήριξη Συστήματος αυτοματισμού
	(Άρθρο Γ-14)
	ΗΜ-62.10Σχετ. : Τεχνική υποστήριξη Συστήματος πυρανίχνευσης
	(Άρθρο Γ-15)
	ΗΜ-667Σχετ. : Συντήρηση Πυροσβεστικού Συγκροτήματος
	(Άρθρο Γ-16)
	ΗΜ-660ΣΧετ, Ν8201 : Αναγόμωση Πυροσβεστήρων Ξηράς Κόνεως
	(Άρθρο Γ-17)
	ΗΜ-667Σχετ. : Συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης
	(Άρθρο Γ-18)
	Ν.ΑΡ5 : Πλήρωση Δεξαμενής 75 m3 με βυτίο
	(Άρθρο Γ-19)
	485 ΟΙΚ Σχετ. : Προμήθεια πετρελαίου κίνησης Η/Ζ
	(Άρθρο Γ-20)
	ΗΜ-62.10Σχετ. : Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης


