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

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

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

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΔΟΥ 
ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
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 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις 
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή 
τους. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

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

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

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

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  
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(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 
όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων 
εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την 
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται 
για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 
εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, 
οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 
εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας 
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση 
των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

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

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, 
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 
τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις 
για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση 
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη 
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του 
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του 
Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των 
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης 
των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών 
(καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, 
κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική 
διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης 
των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες 
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών 
επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

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

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

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες 
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, 
τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει 
τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και 
οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν 
περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 

αυτοκινήτων 
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 

προσωπικού  
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 
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(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 

κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 

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

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 
από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους 
του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν 
Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο. 

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

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

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας 
του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το 
λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας 
του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης 
ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση 
η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε 
ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους 
του παρόντος. 
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Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
Εκτός πόλεως   
 · οδοί καλής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,20  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  
 · οδοί κακής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,25  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
 · εργοταξιακές οδοί   
 - απόσταση < 3 km 0,22  
 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά 
μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 
ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) 
 
1. Γενικά 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων 
(ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-
ασφάλισης της οδού. 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα, απολήξεις 
αρχής και πέρατος, οι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήματα 
Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).  

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

 Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 

 Λειτουργικό πλάτος: 

o κατηγορία W1:  0,60 m 

o κατηγορία W2:  0,80 m 

o κατηγορία W3:  1,00 m 

o κατηγορία W4:  1,30 m 

o κατηγορία W5:  1,70 m 

o κατηγορία W6:  2,10 m 

o κατηγορία W7:  2,50 m 

o κατηγορία W8:  3,50 m 

 Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 

 Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα 

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται 
από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου. 

Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη 
οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).  

Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και 
διαφορετικής δυναμικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά, θα κατατάσσονται 
στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης. 

Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά τρέχον μέτρο 
τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων στηθαίων με 
προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες 
διαμόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. 

Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η δαπάνη της 
αντισκωριακής προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 
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2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος 

Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να 
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της 
πλευρικής διαμόρφωσης: 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο  

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

 Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της 
οριογραμμής του οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική 
διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή τεχνικών έργων 

Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να 
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της 
πλευρικής διαμόρφωσης : 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη. 

 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 

 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για 
την περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη 

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

 Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την περίπτωση 
γέφυρας ή τοίχου στέψης. 

 Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας  

 Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το προβλεπόμενο στην 
εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον το σχετικό ΣΑΟ της 
μελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ θα 
περιλαμβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαμόρφωσης του κιγκλιδώματος 
(συρματόσχοινο κλπ), σε σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης. 

4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 

Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές 
διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά 
παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της νησίδας. 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 
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 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 

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

 Διασφάλιση της ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων κατασκευών 
(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και, με την 
προϋπόθεση ότι το δομικό πλάτος του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, 
μεγαλύτερο μέχρι 0,10 m, σε σχέση με το ΣΑΟ της μελέτης. 

 Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής διατομής της 
μελέτης, μεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραμμής του οδοστρώματος 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης 
αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4, ως εξής : 

 
 
 

Άρθρο Ε-1.1  Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 
που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους 
 

 
Α/Τ 1.1 Άρθρο Ε-1.1.1  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 

πλάτους W7 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 
   Αριθμητικά:    35,00 

 
 

Α/Τ 1.2 Άρθρο Ε-1.1.2  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 
πλάτους W6 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 
  Αριθμητικά:   37,50 

 
 
 

Α/Τ 1.3 Άρθρο Ε-1.1.3  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 
πλάτους W5 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   40,00 
 
 

Α/Τ 1.4 Άρθρο Ε-1.1.4  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 
πλάτους W4 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά  
  Αριθμητικά:   41,50 
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Α/Τ 1.5 Άρθρο Ε-1.1.5  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 
πλάτους W3 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα τρία ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   43,00 
 
 

Α/Τ 1.6 Άρθρο Ε-1.1.6  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 
πλάτους W2 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   45,00 
 
 

Άρθρο Ε-1.2  Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 
που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους 
 
 

Α/Τ 1.7 Άρθρο Ε-1.2.1  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού 
πλάτους W5 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   50,00 

 
 

Α/Τ 1.8 Άρθρο Ε-1.2.2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού 
πλάτους W4 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   60,00 
 

 
Α/Τ 1.9 Άρθρο Ε-1.2.3  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού 

πλάτους W3 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   70,00 

 
 
 
Άρθρο Ε-1.3  Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους 
 

Α/Τ 1.10 Άρθρο Ε-1.3.1  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού 
πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά: 85,00 
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Α/Τ 1.11 Άρθρο Ε-1.3.2  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού 

πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   90,00 
 
 

Α/Τ 1.12 Άρθρο Ε-1.3.3  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού 
πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν έντεκα ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   110,00 
 
 

Α/Τ 1.13 Άρθρο Ε-1.3.4  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού 
πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά: 125,00 

 
 
 

Άρθρο Ε-1.4  Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1 που 
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγ. σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους 

 
Α/Τ 1.14 Άρθρο Ε-1.4.1 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού 

πλάτους W7 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   65,00 

 
 
Α/Τ 1.15 Άρθρο Ε-1.4.2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού 

πλάτους W6 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   70,00 

 
 
Α/Τ 1.16 Άρθρο Ε-1.4.3 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού 

πλάτους W5 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   75,00 
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Άρθρο Ε-1.5  Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που 
τοποθετούνται με έμπηξη, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους 
 

 

Α/Τ 1.17 Άρθρο Ε-1.5.1 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού 
πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   80,00 

 
 
Α/Τ 1.18 Άρθρο Ε-1.5.2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού 

πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   95,00 
 

Α/Τ 1.19 Άρθρο Ε-1.5.3 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού 
πλάτους W4  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:  100,00 
 
 

Α/Τ 1.20 ΣΧΕΤΙΚΟ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού 
πλάτους W2  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό είκοσι ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:  120,00 
 
 
 
 

Άρθρο Ε-1.6  Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που 
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγ. σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με 
το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους 

 
Α/Τ 1.20 Άρθρο Ε-1.6.1  Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεντρικής νησίδας, κοινής 

δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης 
Η2, λειτουργικού πλάτους W8  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   50,00 

 
 

Α/Τ 1.21 Άρθρο Ε-1.6.2  Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, 
χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας 
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5  
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   55,00 

 
 

Α/Τ 1.22 Άρθρο Ε-1.6.3  Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, 
χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας 
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4  

 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   60,00 

 
 

Α/Τ 1.23 Άρθρο Ε-1.6.4 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρικής νησίδας, 
χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας 
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   75,00 

 
 

Α/Τ 1.24 Άρθρο Ε-1.6.5  Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρικής νησίδας, 
χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας 
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 
  Αριθμητικά:   85,00 
 
 

Α/Τ 1.25 Άρθρο Ε-1.6.7  Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοποθετούμενο με 
έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W6 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
 Αριθμητικά: 50,00 

 
 

Α/Τ 1.26 Άρθρο Ε-1.6.8  Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοποθετούμενο με 
έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 
 Αριθμητικά:   55,00 

 
 

Α/Τ 1.27 Άρθρο Ε-1.6.9 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας τοποθετούμενο στο βάθρο 
γέφυρας σήμανσης, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού 
πλάτους W4  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
 Αριθμητικά:   60,00 

 
 

Α/Τ 1.28 Άρθρο Ε-1.6.10  Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας τοποθετούμενο στο βάθρο 
γέφυρας σήμανσης, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού 
πλάτους W3  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
 Αριθμητικά:   70,00 
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Άρθρο Ε-1.7  Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας κεκλιμένης κεντρικής νησίδας, 
τοποθετούμενα με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους 
 
 
Α/Τ 1.29 Άρθρο Ε-1.7.1  Αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοποθετούμενο με 

έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 
 Αριθμητικά: 95,00 

 
 

Α/Τ 1.30 Άρθρο Ε-1.7.2  Αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρικής νησίδας, 
τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, 
λειτουργικού πλάτους W4  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δεκαπέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 
 Αριθμητικά:  115,00 
 
 

Άρθρο Ε-1.30  Προκατασκευασμένα στηθαία οδών από σκυρόδεμα σύμφωνα με το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, μονόπλευρα (ερείσματος ή νησίδας με 
εκατέρωθεν στηθαία) ή αμφίπλευρα (στενής νησίδας με μια σειρά 
στηθαίων)  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους 
 
 

Α/Τ 1.31 Αρθρο E-1.30.1  Στηθαία οδών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, 
ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, ύψους 
0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, με 
δυνατότητα επίχωσης όπισθεν 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι ευρώ και μηδέν λεπτά 
 Αριθμητικά: 120,00 

 
 
Α/Τ 1.32 Αρθρο E-1.30.2  Στηθαία οδών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με 

ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W6, ύψους 
0,80 m,  κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα ευρώ και μηδέν λεπτά 
 Αριθμητικά: 110,00 
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Α/Τ 1.33 Αρθρο Ε-1.30.3 Στηθαία οδών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με 

ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, ύψους 
0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, 
αγκυρούμενα ή εγκιβωτισμένα 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
 Αριθμητικά: 130,00 

 
 
Α/Τ 1.34 Αρθρο Ε-1.30.4 Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με 

ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3, ύψους 
0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, 
αγκυρούμενα ή εγκιβωτισμένα 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
 Αριθμητικά: 140,00 

 
 
Α/Τ 1.35 Αρθρο Ε-1.30.5 Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με 

ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W1, ύψους 
0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, 
αγκυρούμενα ή εγκιβωτισμένα 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα ευρώ και μηδε 
 Αριθμητικά:   150,00 

 
 
Α/Τ 1.36 Άρθρο Ε-2  Πρόσθετη αποζημείωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή 

κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 
 

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

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

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

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

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 
  Αριθμητικά:   2,65 
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Άρθρο Ε-3  Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151) 
Τιμή ανά μέτρο μήκους 

 
 

Επιμελημένη αποξήλωση εγκατεστημένου μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας, στα 
τμήματα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και σε χρόνο κατάλληλο, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
παραμόρφωση, φθορά κλπ των εγκατεστημένων στηθαίων, ορθοστατών και λοιπών υλικών 
σύνδεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-05-02-00 "Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας με ή 
χωρίς επανατοποθέτηση αυτών". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που αποξηλώνεται. 
 
 
Α/Τ 1.37 Αρθρο E-3.1  Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με 

έμπηξη 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 
  Αριθμητικά: 2,30 
 

 
Α/Τ 1.38 Άρθρο E-3.2  Αποξήλωση χαλυβδίνου στηθαίου γεφυρών  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντα ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 Αριθμητικά:  15,80 

 
 

Άρθρο Ε-4  Κιγκλιδώματα 
 

Α/Τ 1.39 Άρθρο Ε-4.1  Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 
 
 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γεφυρών, γαλβανισμένοι, με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα, thread 
size = 2’’, dεξ = 60,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,2 mm), με τα απαιτούμενα τεμάχια περιβολής από 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου στους ορθοστάτες των κιγκλιδωμάτων.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σιδηροσωλήνων και των ειδικών τεμαχίων 

σύνδεσης/στερέωσης (όλα γαλβανισμένα) 
 η τοποθέτηση και στερέωση των σιδηροσωλήνων στους ορθοστάτες του 

κιγκλιδώματος με μηχανικά μέσα ή/και ηλεκτροσυγκόλληση 
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 η αποκατάσταση του γαλβανίσματος στις θέσεις συγκόλλησης με υλικό βάσεως 
ψευδαργύρου εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ. 

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

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως εγκατεστημένου γαλβανισμένου σωλήνα κιγκλιδωμάτων. 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα ευρώ και μηδέν λεπτά 
 Αριθμητικά: 11,00 

 
 

Α/Τ 1.40 Άρθρο Ε-4.2  Σιδηρά κιγκλιδώματα 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2652) 
 
 

Σιδηρά κιγκλιδώματα από μορφοσίδηρο και ελάσματα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1, 
διαμορφωμένα σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

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

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού κιγκλιδώματος  
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
 Αριθμητικά: 2,50 

 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 

Α/Τ 1.41 Άρθρο Ε-6  Πλαστικοί οριοδείκτες οδού  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.1) 
 
 

Tοποθέτηση πλαστικού οριοδείκτη οδού με δύο αντανακλαστικά στοιχεία, κόκκινο και 
αργυρόλευκο, σύμφωνα με την μελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) και την ΕΤΕΠ 05-
04-04-00 ‘’Οριοδείκτες οδού’‘. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των οριοδεικτών,  

 η μεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης,  
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 η διάνοιξη οπής πάκτωσης, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του οριοδείκτη,  

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

 και η συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής. 

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλαστικό οριοδείκτη. 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά 
  Αριθμητικά: 10,50 

 
 

Α/Τ 1.42 Άρθρο Ε-11  Χιλιομετρικοί δείκτες πλήρως αντανακλαστικοί με μικροπρισματική 
αντανακλαστική μεμβράνη Τύπου 3  

 

Χιλιομετρικοί δείκτες πλήρως αντανακλαστικοί, με μικροπρισματικό αντανακλαστικό υπόβαθρο 
(τύπου 3), με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση (ΕΤΑ) και σήμανση CE, κατασκευασμένοι σύμφωνα με 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες 
σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

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

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

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

 
Α/Τ 1.43 Άρθρο Ε-11.1  Χιλιομετρικός δείκτης διαστάσεων 0,32x0,475 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 
 Αριθμητικά:  25,00 
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Άρθρο Ε-15 Ανακλαστήρες Οδοστρώματος 
 

Ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας), προσωρινοί ή μόνιμοι, με λεία την άνω επιφάνεια της 
κεφαλής και με εσοχές για την προσαρμογή των ανακλαστικών στοιχείων, με μορφή, διαστάσεις, 
σήμανση και φωτομετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών στοιχείων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1463-1. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται οι δαπάνες προμηθείας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των 
ανακλαστήρων και της κόλλας δύο συστατικών, χάραξης των σημείων τοποθέτησης στο 
οδόστρωμα, τοπικού καθαρισμό της επιφάνειας και τοποθέτησης και συγκόλλησης των 
ανακλαστήρων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένου ανακλαστήρα. 
 
 

Α/Τ 1.44 Άρθρο Ε-15.1  Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με μια 
ανακλαστική επιφάνεια  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6532) 
 
 

Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος με μία ανακλαστική επιφάνεια χρώματος λευκού, 
κόκκινου ή πορτοκαλί σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης - ασφάλισης.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αφαίρεση των ανακλαστήρων από το οδόστρωμα, όταν εκλείψει ο 
λόγος τοποθέτησής τους, μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και μηδέν λεπτά 
 Αριθμητικά: 4,00 

 
 
Α/Τ 1.45 Άρθρο Ε-15.2  Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με δυο 

ανακλαστικές επιφάνειες  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6532) 
 
 

Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος με δύο ανακλαστικές επιφάνειες, χρώματος λευκού, 
κόκκινου ή πορτοκαλί σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης - ασφάλισης. Στην τιμή περιλαμβάνεται 
και η αφαίρεση των ανακλαστήρων από το οδόστρωμα, όταν εκλείψει ο λόγος τοποθέτησής τους, 
μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 Αριθμητικά: 4,50 

 
 

Α/Τ 1.46 Άρθρο Ε-15.3  Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό 
έμπηξης, με μια ανακλαστική επιφάνεια  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6532) 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 Αριθμητικά: 5,80 
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Α/Τ 1.47 Άρθρο Ε-15.4  Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό 
έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6532) 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και τριάντα λεπτά 
 Αριθμητικά: 6,30 

 
 
Α/Τ 1.48 Άρθρο Ε-19 Ανακλαστικές οριολωρίδες επί στηθαίων  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6532) 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση ανακλαστικών οριολωρίδων επι στηθαίων ασφαλείας μεταλλικών ή από 
σκυρόδεμα (New Jersey), χρώματος λευκού ή κόκκινου, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 υπόστρωμα από φύλλα αλουμινίου πάχους τουλάχιστον 0,5 mm, με αναδιπλωμένες 
άκρες για την προστασία της επικολλημένης αντανακλαστικής μεμβράνης 

 μικροπρισματική αντανακλαστικής μεμβράνη Τύπου 3, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση 
(ΕΤΑ) και σήμανση CE  

 ελάχιστες διαστάσεις ανακλαστικής λωρίδας: ύψος 15 cm και μήκος 80 cm  

Τιμή ανά στοιχείο (τεμ) αντανακλαστικής μεμβράνης 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά 
  Αριθμητικά:   15,80 

 
 
Α/Τ 1.49 Σχετικό Αντικατάσταση ανακλαστήρα μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 
 
Για ένα τεμάχιο νέου ανακλαστήρα συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αφαίρεσης του παλαιού 
φθαρμένου ανακλαστήρα. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

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

 
 
Α/Τ 1.50 Σχετικό Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης με ενισχυμένη βάση ύψους 80cm 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6532) 
 

Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης ύψους 80cm για ρύθμιση και έλεγχο της οδικής κυκλοφορίας, με 
υψηλή ελαστικότητα και αντοχή η οποία αποτρέπει την θραύση. Κατάλληλα για οριοθέτηση 
δρόμων, τεχνικών έργων και χώρων στάθμευσης. Είναι ιδανικά για έλεγχο και ρύθμιση της 
κυκλοφορίας οχημάτων στους δρόμους αλλά και για άλλες εφαρμογές όπως για εργοταξιακή 
χρήση, παρεμπόδιση στάθμευσης κλπ. Το υλικό κατασκευής είναι ειδικά επεξεργασμένο ώστε να 
παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου του έργου και η 
τοποθέτηση του πλαστικού κολωνακιού σήμανσης. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένου πλαστικού κολωνακιού σήμανσης. 
 

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

 
 
Α/Τ 1.51 Σχετικό Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης με ενισχυμένη βάση ύψους 45cm 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6532) 
 

Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης ύψους 45cm για ρύθμιση και έλεγχο της οδικής κυκλοφορίας, με 
υψηλή ελαστικότητα και αντοχή η οποία αποτρέπει την θραύση. Κατάλληλα για οριοθέτηση 
δρόμων, τεχνικών έργων και χώρων στάθμευσης. Είναι ιδανικά για έλεγχο και ρύθμιση της 
κυκλοφορίας οχημάτων στους δρόμους αλλά και για άλλες εφαρμογές όπως για εργοταξιακή 
χρήση, παρεμπόδιση στάθμευσης κλπ. Το υλικό κατασκευής είναι ειδικά επεξεργασμένο ώστε να 
παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου του έργου και η 
τοποθέτηση του πλαστικού κολωνακιού σήμανσης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένου πλαστικού κολωνακιού σήμανσης. 
 

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

 
 
Α/Τ 1.52 Σχετικό Ελαστικός διαχωριστής κυκλοφορίας (ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6532) 
 
Ελαστικοί διαχωριστές λωρίδων κυκλοφορίας διπλής όψεως σε σχήμα πτερυγίου (lane dividers) με 
3 αντανακλαστικές λωρίδες λευκού χρώματος ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό σε συνθήκες 
χαμηλού φωτισμού. Κατασκευασμένοι από πλαστικό ή ελαστικό που τους επιτρέπει να 
επανέρχονται στην αρχική τους θέση μετά από μηχανικές καταπονήσεις. Χρησιμοποιούνται σε 
διάφορες οδικές εφαρμογές μόνιμης ή προσωρινής χρήσης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου του έργου και η 
τοποθέτηση του ελαστικού διαχωριστή κυκλοφορίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένου ελαστικού διαχωριστή κυκλοφορίας. 
 

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

 
 
Α/Τ 1.53 Σχετικό Ακουστική ταινία οδοστρώματος 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.1) 
 

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση ακουστικής ταινίας οδοστρώματος, χρώματος 
λευκού, που αποτελείται από δύο λωρίδες, οι οποίεςτοποθετούνται η μια πάνω από την άλλη, έτσι 
ώστε να έχουν μαζί ένα ελάχιστο πάχος της τάξεως των 5,4χλστ πάνω από την επιφάνεια της 
οδού. Το πλάτος της λωρίδας που επικολλάται επί του οδοστρώματος (βάση) θα είναι 12εκ. και το 
πλάτος της ταινίας που επικαλλάται πάνω από την προηγούμενη λωρίδα θα είναι 8εκ. Η ακουστική 
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ταινία οδοστρώματος θα είναι σύμφωνη με τη σχετική προδιαγραφή και τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση και των 
δύο λωρίδων που αποτελούν την ακουστική ταινία, η δαπάνη για την στερέωση, ήτοι την χάραξη 
των σημείων τοποθέτησης στο οδόστρωμα, τον τοπικό καθαρισμό της επιφάνειας και την 
επάλειψη των επιφανειών του οδοστρώματος και της ταινίας με κόλλα σε όσες στρώσεις 
απαιτείται, η δαπάνη για την προμήθεια της κόλλας, η δαπάνη συμπίεσης / κυλίνδρωσης, η 
δαπάνη μεταφοράς επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση των υλικών, η δαπάνη 
προσωρινής αποθήκευσης, η δαπάνη διευθέτησης της κυκλοφορίας, η δαπάνη καθυστερήσεων 
και μειωμένης απόδοσης κατασκευής λόγω των απαιτούμενων διευθετήσεων της κυκλοφορίας, 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της 
κατασκευής. 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους ακουστικής ταινίας οδοστρώματος, που αποτελείται από δύο λωρίδες. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και μηδέν λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 22,00€ 
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2η: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Α/Τ 2.1 Άρθρο ΣΤ 4.1.2 Ανανέωση κόμης δέντρων ύψους μέχρι 4,00 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354) 
 
Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα)  δέντρου ύψους μέχρι 4 m σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η 
δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπεται. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα ευρώ και μηδέν λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 9,00€ 

 
 
Α/Τ 2.2 Άρθρο ΣΤ 4.2.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή δέντρων ύψους από 4,00m μέχρι 8,00 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354) 
 
Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών 
καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 25,00€ 

 
 
Α/Τ 2.3 Άρθρο ΣΤ 4.3.2 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 8,00 - 12,00 m 

σε νησίδες, ερείσματα κτλ. 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354) 
 
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, 
ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη 
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις 
που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 87,50€ 
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Α/Τ 2.4 Άρθρο ΣΤ 4.5.1 Ανανέωση διαμόρφωση κόμης παλαιών ανεπτυγμένων θάμνων 
ύψους έως 1,70 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5353) 
 
Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η 
δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Μηδέν ευρώ και εξήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0,60€ 

 
 
Α/Τ 2.5 Άρθρο ΣΤ 4.5.2 Ανανέωση διαμόρφωση κόμης παλαιών ανεπτυγμένων θάμνων 

ύψους πάνω από 1,70 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5353) 
 
Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η 
δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2,75€ 
 

 
Α/Τ 2.6 Άρθρο ΣΤ 6.3.3 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 

χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5371) 
 
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο 
μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του 
έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που 
επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας.   

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 40,00€ 
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Α/Τ 2.7 Άρθρο ΣΤ 6.5 Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5371) 
 
Κοπής ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας, με κατάλληλα μηχανήματα ή/και με 
εργάτες, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη. Περιλαμβάνεται η κοπή  όλων  των ξυλωδών φυτών 
(Αύλανθος, Νικοτιάνα κ.λ.π.) και βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και κατακόρυφη σήμανση 
της οδού με χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων που προσαρμόζονται σε ελκυστήρα ή με εργάτες και 
εργαλεία, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από την 
κοπή και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 85,00€ 
 

 
Α/Τ 2.8 Άρθρο ΣΤ 8.1.2 Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα 

οδικών αξόνων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5390) 
 
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους 
από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 12,50€ 

 
 
Α/Τ 2.9 Άρθρο ΣΤ 8.2.2 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, 

πλακόστρωτα κλπ) σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών 
αξόνων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5390) 
 
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ), απομάκρυνσή τους 
από τους χώρους του έργου και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται,  σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 12,50€ 
 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΤΕΠ

Κωδικός ΝΕΤ Σύντομη περιγραφή Κωδ ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ1501-
" +  ΠΕΤΕΠ

ΟΜΑΔΑ A: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΟΔΟ/Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες 

02-02-01-00                   
Προσωρινή αναστολή ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00

ΟΔΟ/Α-3.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
βραχώδες χωρίς χρήση 
εκρηκτικών

02-02-01-00                   
Προσωρινή αναστολή ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00

ΟΔΟ/Α-4.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 
γαιώδες - ημιβραχώδες 08-01-01-00

ΟΔΟ/Α-4.2 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 
βραχώδες 08-01-01-00

ΟΔΟ/Α-4.4 Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία 
χειρός σε έδαφος πάσης 
φύσεως 08-01-01-00

ΟΔΟ/Α-12 Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων 15-02-01-01

ΟΔΟ/Α-14 Καθαρισμός και μόρφωση 
τάφρου τριγωνικής διατομής ή 
τάφρου ερείσματος, σε κάθε 
είδους έδαφος -

ΟΔΟ/Α-15 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος 
μέχρι και 3,0 m -

ΟΔΟ/Α-16 Άρση καταπτώσεων για κάθε 
είδους έδαφος -

ΟΔΟ/Α-17 Καθαρισμός πρανών ανοιχτών 
εκσκαφών -

ΟΜΑΔΑ B:ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΟΔΟ/Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 

έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,0 m 02-04-00-00

ΟΔΟ/Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα 
πεζοδρόμια 02-07-01-00 ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00

ΟΔΟ/Β-4.2 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών 
έργων και επιχώματα ζώνης 
αγωγών 02-07-03-00 ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00

ΥΔΡ/5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστό υλικό λατομείου -

ΣΧΕΤΙΚΟ Λιθορριπές προστασίας κοίτης 
και πρανών με λίθους λατομείου 
βάρους 500 - 1500 kg

-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ   NET - ΕΤΕΠ

Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στη στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ 
για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Η Εγκύκλιος 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ) με θέμα : «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των 

ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:…».
Η Εγκύκλιος 26/ΔΚΠ/οικ./154/11-12-2014 (ΑΔΑ:667Ζ1-ΚΦ7) με θέμα : «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των 

ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:…».
Η Εγκύκλιος 17/ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016 (ΑΔΑ:75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) με θέμα : «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής 

πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)».

Παρατήρηση: Όπου αναφέρεται ΠΕΤΕΠ η αντίστοιχη ΕΤΕΠ είναι σε προσωρινή αναστολή

Σελίδα 1



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΤΕΠ

01-01-01-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00
01-01-04-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

ΟΔΟ/Β-30.2 Χάλυβας οπλισμού 
σκυροδέματος B500C 01-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00

ΟΔΟ/Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα 
B500C 01-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00

ΥΔΡ/16.40.01 Καθαρισμός αγωγών 
αποχέτευσης με χρήση 
αποφρακτικού μηχανήματος DN 
200-300 mm -

ΥΔΡ/16.40.02 Καθαρισμός αγωγών 
αποχέτευσης με χρήση 
αποφρακτικού μηχανήματος DN 
315-400 mm -

ΥΔΡ/16.40.03 Καθαρισμός αγωγών 
αποχέτευσης με χρήση 
αποφρακτικού μηχανήματος DN 
450-600 mm -

ΥΔΡ/16.08.01 Καθαρισμός φρεατίου μονού 
ανοίγματος -

ΥΔΡ/16.08.02 Καθαρισμός φρεατίου για κάθε 
επιπλέον άνοιγμα -

ΥΔΡ/16.30.01 Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α 
(με εσχάρα και πλευρικό 
άνοιγμα) ενός ανοίγματος -

ΥΔΡ/16.30.02 Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α 
(με εσχάρα και πλευρικό 
άνοιγμα) για κάθε επιπλέον 
άνοιγμα -

ΟΔΟ/Β-49 Χυτοσιδηρά καλύμματα 
φρεατίων, εσχάρες υπονόμων 08-07-01-01

ΟΔΟ/Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από 
σκυρόδεμα 05-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00

ΟΔΟ/Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, 
νησίδων κ.λ.π. 05-02-02-00 ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00

ΥΔΡ/12.01.01.03 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 - Ονομαστικής 
διαμέτρου D400 mm

-
ΥΔΡ/12.01.01.04 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 

εγκατάστασης και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ  
ΕΝ 1916 - Ονομαστικής 
διαμέτρου D500 mm

-

Σκυροδέματα (όλα τα άρθρα 
κατασκευών από σκυρόδεμα)

ΟΔΟ/Β-29
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ΥΔΡ/12.01.01.05 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 - Ονομαστικής 
διαμέτρου D600 mm

-
ΥΔΡ/12.01.01.07 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 

εγκατάστασης και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 - Ονομαστικής 
διαμέτρου D1000 mm

-
ΥΔΡ/12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από 

σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 08-06-02-02 ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02

ΥΔΡ/12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
250 mm 08-06-02-02 ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02

ΥΔΡ/12.10.06 Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
315 mm 08-06-02-02 ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02

ΥΔΡ/12.10.07 Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
355 mm 08-06-02-02 ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02

ΥΔΡ/12.10.08 Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
400 mm 08-06-02-02 ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02

ΟΔΟ/Β-65.1.1 Συρματοπλέγμα και σύρματα 
συρματοκιβωτίων με απλό 
γαλβάνισμα 08-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00

ΟΔΟ/Β-65.2 Κατασκευή φατνών 08-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00
ΟΔΟ/Β-65.3 Πλήρωση φατνών 08-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00
ΟΔΟ/Β-66.1 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου 

Φ1Ν (ΠΚΕ) -
ΟΔΟ/Β-93 Ανακατασκευή αρμών 

διαστολής καταστρώματος 
γέφυρας -

ΣΧΕΤΙΚΟ Προσωρινή αντικατάσταση 
αρμού γέφυρας από έγχυτο 
αρμό ασφαλτικής βάση(όλα τα 
άρθρα προσωρινής 
αντικατάστασης αρμού γέφυρας 
από έγχυτο αρμό ασφαλτικής 
βάσης)

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
ΟΔΟ/Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας 

μεταβλητού πάχους 05-03-03-00 ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00
ΟΔΟ/Γ-1.2 Υπόβαση οδοστρωσίας 

συμπυκωμένου πάχους 0,10 m
05-03-03-00 ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00

ΟΔΟ/Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους 05-03-03-00 ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00

ΟΔΟ/Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-
155) 05-03-03-00 ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00

ΟΔΟ/Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων 05-03-03-00 ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00
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ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
ΟΔΟ/Δ-1 Τομή οδοστρώματος με 

ασφαλτοκόπτη -
ΟΔΟ/Δ-2.1 Απόξεση ασφαλτικού 

οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 
σε βάθος έως 4 cm 05-03-14-00

ΟΔΟ/Δ-2.2 Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 
σε βάθος έως 6 cm 05-03-14-00

ΟΔΟ/Δ-2.3 Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 
σε βάθος έως 8 cm 05-03-14-00

ΟΔΟ/Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη 05-03-11-01
ΟΔΟ/Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική 

επάλειψη -
ΣΧΕΤΙΚΟ Αποκατάσταση λάκκων 

οδοστρώματος
ΟΔΟ/Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
05-03-11-04 ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04

ΟΔΟ/Δ-6 Ασφαλτικές στρώσεις 
μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά βάρος 05-03-11-04 ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04

ΟΔΟ/Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου 

05-03-11-04 ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04
ΟΔΟ/Δ-8.2 Ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με χρήση 
τροποποιημένης ασφάλτου

05-03-11-04 ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04
05-03-12-01 ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01
05-03-12-04
05-03-12-01 ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01
05-03-12-04

ΟΔΟ/Δ-12 Αδροποίηση επιφανείας 
υφισταμένων ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων με τη μέθοδο 
της σφαιριδιοβολής -

ΣΧΕΤΙΚΟ Σφράγιση ρωγμών ασφαλτικού 
τάπητα με ελαστομερή 
ασφαλτική μαστίχη 
εφαρμοζόμενη εν θερμώ

-

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΤΗΘΑΙΑ

ΟΔΟ/Ε-1 Συστήματα αναχαίτισης 
οχημάτων (ΣΑΟ)

ΟΜΟΕ-ΣΑΟ
ΣΧΕΤΙΚΟ Στηθαία ασφαλείας οδού - 

Μονόπλευρο στηθαίο οδού 
τύπου ΜΣΟ-8 (NEW JERSEY)

ΟΔΟ/Δ-9.2 Αντιολισθηρή ασφαλτική 
στρώση συμπυκνωμένου 
πάχους 0,04 m με χρήση 

Αντιολισθηρή ασφαλτική 
στρώση συμπυκνωμένου 
πάχους 0,04 m με χρήση κοινής 

ΟΔΟ/Δ-9.1
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ΣΧΕΤΙΚΟ Στηθαία ασφαλείας οδού - 
Αμφίπλευρο στηθαίο οδού 
τύπου ΑΣΟ-6 (NEW JERSEY)

ΣΧΕΤΙΚΟ Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας 
τεχνικών έργων Σ.Τ.Ε. - 
Άκαμπτα μεταλλικά στηθαία 
τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-1

ΣΧΕΤΙΚΟ Αντικατάσταση ανακλαστήρα 
μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας

ΟΔΟ/Ε-2 Πρόσθετη αποζημίωση για την 
αποκατάσταση φθαρμένων ή 
κατεστραμμένων μεταλλικών 
στηθαίων ασφαλείας 

ΟΜΟΕ-ΣΑΟ
ΟΔΟ/Ε-3.1 Αποξήλωση χαλύβδινου 

στηθαίου ασφαλείας που 
τοποθετήθηκε με έμπηξη 05-05-02-00

ΟΔΟ/Ε-3.2 Αποξήλωση χαλυβδίνου 
στηθαίου γεφυρών 05-05-02-00

ΟΔΟ/Ε-4.1 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων
-

ΟΔΟ/Ε-4.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα -
ΣΧΕΤΙΚΟ Αφαίρεση πινακίδας -
ΣΧΕΤΙΚΟ Αφαίρεση στύλου πινακίδας -
ΟΔΟ/Ε-6 Πλαστικοί οριοδείκτες οδού 05-04-04-00

ΟΔΟ/Ε-8.2.2 Πλευρικές πληροφοριακές 
πινακίδες οδικής σήμανσης, 
πλήρως αντανακλαστικές, με 
υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ 
EN 12899-1 - Πλευρικές 
πληροφοριακές πινακίδες με 
αναγραφές και σύμβολα από 
αντανακλαστική μεμβράνη 
τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-
1 

-
ΟΔΟ/Ε-9.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, 

τριγωνικές, πλευράς 0,90 m
-

ΟΔΟ/Ε-9.2 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, 
τριγωνικές, πλευράς 1,20 m 

-
ΟΔΟ/Ε-9.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού 

μεγέθους -
ΟΔΟ/Ε-9.4 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου 

μεγέθους -
ΟΔΟ/Ε-9.5 Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου 

μεγέθους -
ΟΔΟ/Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. 

σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ 
‘’) -

ΟΔΟ/Ε-10.2 Στύλος πινακίδων από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
DN 80 mm (3’’) -
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ΟΔΟ/Ε-11.1 Χιλιομετρικοί δείκτες πλήρως 
αντανακλαστικοί με 
μικροπρισματική 
αντανακλαστική μεμβράνη 
τύπου 3 - Χιλιομετρικός δείκτης 
διαστάσεων 0,32x0,475 m

-
ΟΔΟ/Ε-14 Δικτύωματα στήριξης μεγάλων 

πλευρικών πινακίδων 
05-04-07-00 ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00

ΟΔΟ/Ε-15.1 Πλαστικός ανακλαστήρας 
οδοστρώματος προσωρινός, με 
μια ανακλαστική επιφάνεια 05-04-03-00

ΟΔΟ/Ε-15.2 Πλαστικός ανακλαστήρας 
οδοστρώματος προσωρινός, με 
δυο ανακλαστικές επιφάνειες 

05-04-03-00
ΟΔΟ/Ε-17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με 

ανακλαστική βαφή -
ΟΔΟ/Ε-17.2 Διαγράμμιση οδοστρώματος με 

θερμοπλαστικά ή 
ψυχροπλαστικά υλικό -

ΟΔΟ/Ε-19 Ανακλαστικές οριολωρίδες επί 
στηθαίων -

ΣΧΕΤΙΚΟ Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης 
με ενισχυμένη βάση ύψους 
80cm -

ΣΧΕΤΙΚΟ Ελαστικός διαχωριστής 
κυκλοφορίας (πτερύγια 
δρόμων) -

ΣΧΕΤΙΚΟ Καθρέπτης ασφαλείας με 
πλαίσιο διαμέτρου 60cm -

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
60.10.01.02 Χαλύβδινος ιστός 

οδοφωτισμού ύψους 9,00 m. 05-07-01-00,                      
05-07-02-00

ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00, ΠΕΤΕΠ 
05-07-02-00

60.10.01.03 Χαλύβδινος ιστός 
οδοφωτισμού ύψους 10,00 
m

05-07-01-00,                      
05-07-02-00

ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00, ΠΕΤΕΠ 
05-07-02-00

60.10.01.04 Χαλύβδινος ιστός 
οδοφωτισμού ύψους 12,00 
m 

05-07-01-00,                      
05-07-02-00

ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00, ΠΕΤΕΠ 
05-07-02-00

60.10.03.01 Ιστός ηλεκτροφωτισμού 
γεφυρών ύψους 6,00 m

05-07-01-00,                      
05-07-02-00

ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00, ΠΕΤΕΠ 
05-07-02-00

60.10.03.02 Ιστός ηλεκτροφωτισμού 
γεφυρών ύψους 9,00 m

05-07-01-00,                      
05-07-02-00

ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00, ΠΕΤΕΠ 
05-07-02-00

60.10.03.03 Ιστός ηλεκτροφωτισμού 
γεφυρών ύψους 10,00 m

05-07-01-00,                      
05-07-02-00

ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00, ΠΕΤΕΠ 
05-07-02-00

60.10.03.04 Ιστός ηλεκτροφωτισμού 
γεφυρών ύψους 12,00 m

05-07-01-00,                      
05-07-02-00

ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00, ΠΕΤΕΠ 
05-07-02-00

60.10.20.08 Φωτιστικά σώματα 
οδοφ.τύπου βραχίονα με 
λαμπτήρα ΝαΗΡ τύπου semi 
cut-off, ισχύος 250W

05-07-01-00,                      
05-07-02-00

ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00, ΠΕΤΕΠ 
05-07-02-00

Σελίδα 6



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΤΕΠ

 60.10.20.10 Φωτιστικά σώματα 
οδοφ.τύπου βραχίονα με 
λαμπτήρα ΝαΗΡ τύπου semi 
cut-off, ισχύος 400W

05-07-01-00,                      
05-07-02-00

ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00, ΠΕΤΕΠ 
05-07-02-00

σχ. 60.10.40.06 Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου 
βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED) 
Ισχύος 80−110 W, με 
βραχίονα 

σχ.60.10.40.05 Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου 
βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED) 
Ισχύος 80−110 W, χωρίς 
βραχίονα 

σχ.60.10.40.05 Φωτιστικά οροφής για 
φωτισμό διάβασης γέφυρας 
ισχύος 80-110W  

σχ.60.10.40.08 Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου 
βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED) 
Ισχύος 110−150 W, με 
βραχίονα 

σχ.60.10.40.07 Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου 
βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED) 
Ισχύος 110−150 W, χωρίς 
βραχίονα 

60.10.80.01 Πίλαρ οδοφωτισμού 4 
αναχωρήσεων 05-07-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00

60.10.85.01 Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων 
40Χ40cm -

60.10.85.02 Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων 
60Χ40cm -

σχ.60.20.40.01 Σιδηροσωλήνες 
γαλβανισμένοι ον. διαμ. 
DN50 (σπειρ. 2'') και πάχους 
3,2χτ. 

σχ.60.20.40.11 Σωλήνες προστασίας 
υπογείων καλωδίων από 
πολυαιθυλένιο (HDPE) DN63 
mm

σχ. 60.20.40.12 Σωλήνες προστασίας 
υπογείων καλωδίων από 
πολυαιθυλένιο (HDPE) DN90 
mm
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62.10.01.01 Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00m -

62.10.03.01 Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα 
ή από την κορυφή 
εγκατεστημένου ιστού

-
62.10.04.01 Αφαίρεση βραχίονα από 

τοποθετημένο ιστό με ή 
χωρίς τα φωτιστικά -

62.10.04.02 Αφαίρεση βραχίονα από ιστό 
που βρίσκεται στο έδαφος με 
ή χωρίς τα φωτιστικά

-
62.10.10.02 Καθαρισμός Φ/Σ 

εγκατεστημένου σε ύψος 
άνω των 8,0m από το 
δάπεδο εργασίας -

62.10.15.01 Ανακαίνιση βαφής ιστού 
ύψους μέχρι 12m, στη θέση 
που βρίσκεται -

62.10.16.01 Πλήρης ανακαίν.  γαλβαν. 
και της βαφής ιστού με 
αφαίρ., μεταφ., και 
επανατοπ. για ιστό μέχρι 
12m -

62.10.17.01 Ανακαίνιση βαφής ή 
γαλβανίσματος βραχίονα για 
μονό βραχίονα -

62.10.17.02 Ανακαίνιση βαφής ή 
γαλβανίσματος βραχίονα για 
διπλό βραχίονα -

62.10.18 Αποκατάσταση στρέβλωσης 
κοχλία σε βάση σιδηροϊστού

-
62.10.20.01 Αντικατάσταση εσωτερικών 

οργάνων Φ/Σ νατρίου. 
Πυκνωτής διόρθωσης 
συντελεστή ισχύος -

62.10.20.02 Αντικατάσταση εσωτερικών 
οργάνων Φ/Σ νατρίου. 
Αντιπαρασιτικός πυκνωτής -

62.10.20.03 Αντικατάσταση εσωτερικών 
οργάνων Φ/Σ νατρίου. 
Στραγγαλιστικό πηνίο 
(BALLAST) -

62.10.20.04 Αντικατάσταση εσωτερικών 
οργάνων Φ/Σ νατρίου. 
Εκκινητής (STARTER) -

62.10.20.05 Αντικατάσταση εσωτερικών 
οργάνων Φ/Σ νατρίου. 
Εναυστήρας χωρίς εκκινητή 
(STARTER) -

62.10.20.06 Αντικατάσταση εσωτερικών 
οργάνων Φ/Σ νατρίου. 
Λυχνιολαβή -
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΤΕΠ

62.10.21.01 Αντικατάσταση καλύμματος 
θυρίδας ιστών . Κάλυμμα 
κυλινδρικής μορφής

-
62.10.22.01 Αντικατάσταση ακροκιβωτίου 

ιστού φωτισμού για ένα 
φωτιστικό σώμα

-
62.10.22.02 Αντικατάσταση ακροκιβωτίου 

ιστού φωτισμού για δύο 
φωτιστικά σώματα

-
62.10.26.03 Αντικατάσταση λαμπτήρων 

ατμών Να YΠ ισχύος 250W -
62.10.26.04 Αντικατάσταση λαμπτήρων 

ατμών Να YΠ ισχύος 400W -
62.10.35.01 Αντικατάσταση φυσιγγίων σε 

πίλλαρ φωτισμού -
62.10.35.02 Αντικατάσταση ασφάλειας 

ακροκιβωτίου ιστού 
φωτισμού -

62.10.35.03 Αντικατάσταση 
ραγοδιακοπτών φορτίου -

62.10.35.04 Αντικατάσταση 
μικροαυτομάτων ράγας 
(αυτομάτων ασφαλειών) -

62.10.35.05 Αντικατάσταση ενδεικτικής 
λυχνίας τύπου ράγας -

62.10.35.06 Αντικατάσταση στυπιοθλίπτη
-

62.10.35.07 Αντικατάσταση ράγας 
ηλεκτρικού πίνακα -

62.10.35.08 Αντικατάσταση 
ηλεκτρονόμων φορτίου -

62.10.35.09 Αντικατάσταση 
φωτοκυττάρου -

62.10.36 Ανακαίνιση βαφής 
ηλεκτρικών κιβωτίων Η/Φ 
(πίλλαρς) -

62.10.37 Επισκευή του κυρίως 
σώματος πίλλαρ Η/Φ και της 
θύρας ή/και αντικατάσταση 
θύρας -

62.10.40.01 Καλώδια τύπου H05VV-U,R 
(ΝΥΜ), ονομ. τάσης 
300/500V μόνωση & μανδύα 
PVC διατ.3Χ1,5 mm2 

-
62.10.40.02 Καλώδια τύπου H05VV-U,R 

(ΝΥΜ), ονομ. τάσης 
300/500V μόνωση & μανδύα 
PVC διατ.3Χ2,5 mm2 

-
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΤΕΠ

62.10.41.01 Καλώδια τύπου Ε1VV-U,R,S 
(ΝΥY), ονομ. τάσης 
600/1000V μόνωση μανδύα 
PVC διατ.3Χ1,5mm2 -

62.10.41.04 Καλώδια τύπου Ε1VV-U,R,S 
(ΝΥY), ονομ. τάσης 
600/1000V μόνωση μανδύα 
PVC διατ.4Χ10 mm2 -

62.10.48.03 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι 
πολύκλωνοι διατομής 
25mm2 -

σχ. 62.20.20 Αποκατάσταση στρέβλωσης 
απλού ιστού -

σχ. ΑΤΗΕ 9340.4 Χάλκινος αγωγός 35τ.χ.
σχ. ΑΤΗΕ 9389.1 Τηλεχειριζόμενος διακόπτης 

25Α
σχ. ΑΤΗΕ 9351 Κιβώτιο πίλλαρ
σχ. ΑΤΗΕ 9347 Κιβώτιο γνώμονα της ΔΕΗ
σχ. ΑΤΗΕ 9423 Κλείθρο για πίλλαρ
σχ. ΑΤΗΕ 9346 Χρονοδιακόπτης
σχ. ΑΤΗΕ 9429 Μετατόπιση ιστού
σχ. ΑΤΗΕ 9406 Απομάκρυνση σπασμένου 

ιστού
σχ. ΑΤΗΕ 9429 Τοποθέτηση ιστού 

υπηρεσίας
σχ. ΑΤΗΕ 9337.3.3 Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 τ.χ. 

σχ. ΑΤΗΕ 9337.3.5 Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ16 τ.χ. 

σχ. 62.20.30 Μούφα
σχ. ΑΤΗΕ 9377.3 Λαμπτήρας HQL 250W

σχ. ΑΤΗΕ 9377.4 Λαμπτήρας HQL 400W

σχ. ΑΤΗΕ 9377 Κάλυμμα φωτιστικού 
σώματος

σχ. ΑΤΗΕ 9381.2 Λαμπτήρας προβολέα 
1000W

σχ. ΑΤΗΕ 9409 Αποσύνδεση τροφοδοσίας 
ιστού

σχ. ΑΤΗΕ 9337.3.7 Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10 +1,5τ.χ. 

σχ. ΑΤΗΕ 9324 Μεταλλικό αγκύριο ιστού
σχ. ΑΤΗΕ 9313 Αγκύρωση σιδηροϊστού σε 

υπάρχουσα βάση
σχ. ΑΤΗΕ 9347 Στυλίσκος ΔΕΗ
σχ. ΑΤΗΕ 9413 Μετατόπιση πίλλαρ
σχ. ΑΤΗΕ 9409 Αποσύνδεση και 

επανασύνδεση ιστού
σχ.ΑΤΗΕ 8774.6.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή 

εντοιχισμένο πενταπολικό, 
διατομής 5Χ6mm2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΤΕΠ

σχ ΑΤΗΕΝ 
8951.12.7

Μετασχηματιστής Χ/Τ 
τριφασικός 380V προς 380V 
απομόνωσης προστασίας 
Ρ31 ισχύος 20KVA

σχ. ΑΤΗΕ 9330.1 Αντικατάσταση βραχίονα 
απλού

σχ. ΑΤΗΕ 9331.2 Αντικατάσταση βραχίονα 
διπλού

σχ. ΗΛΜ55 Βολτόμετρο αναλογικό 
πόρτας πίνακα φωτισμού με 
μεταγωγικό διακόπτη 7 
θέσεων

σχ. ΗΛΜ55 Αμπερόμετρο αναλογικό 
πόρτας πίνακα φωτισμού 

60.10.20.07 Φωτιστ. σώμ. οδ. τύπου 
βραχ. με λαμπτ. ΝαΗΡ 
τύπου semi cut-off, ισχύος 
250W χωρίς βραχίονα -

60.10.20.09 Φωτιστ. σώμ. οδ. τύπου 
βραχ. με λαμπτ. ΝαΗΡ 
τύπου semi cut-off, ισχύος 
400W χωρίς βραχίονα -

σχ.ΑΤΗΕ 8773.5.6 ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 
/ 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 
ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC 
διατομής 4 x 16 mm²

Σχ.ΑΤΗΕ 9402 Μετασχηματιστής λυχνίας 
φθορισμού σε αντικατάσταση 
κατεστραμμένου ισχύος 36 
W

Σχ.ΑΤΗΕ 9404 Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας 
φθορισμού σε αντικατάσταση 
κατεστραμμένου για 
λαμπτήρες 36W

Σχ.ΑΤΗΕ 9380 Λαμπτήρας φθορισμού 36W

Σχ: 62.10.41.01 Αντικατάσταση καλωδίων σε 
φωτιστικό

Σχ. ΑΤΗΕ 9433 Αντικατάσταση φωτιστικού 
σώματος οδοφωτισμού με 
λαμπτήρα Νατρίου Υψηλής 
Πίεσης ισχύος 180-400W της 
υπηρεσίας (χωρίς βραχίονα)

ΣΧΕΤΙΚΟ Αντικατάσταση Μονάδας 
Ελέγχου σταθμού 
τηλεμετρήσεων ΔΕΣΕnet 
τύπου Α
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΤΕΠ

ΣΧΕΤΙΚΟ Αντικατάσταση Μονάδας 
Ελέγχου σταθμού 
τηλεμετρήσεων ΔΕΣΕnet 
τύπου Β. Περιλαμβάνονται 
και δύο ψηφιακά αισθητήρια 
θερμοκρασίας

ΣΧΕΤΙΚΟ Αντικατάσταση 
αποδιαμορφωτή τύπου ράδιο-
πομποδέκτη (radio-modem) 
σταθμού τηλεμετρήσεων 
ΔΕΣΕnet

ΣΧΕΤΙΚΟ Αντικατάσταση κεραίας VHF 
δικτύου τηλεμετρήσεων 
ΔΕΣΕnet

ΣΧΕΤΙΚΟ Καλώδιο RG213

ΣΧΕΤΙΚΟ Αντικατάσταση ερμαρίου και 
πίνακα τροφοδοσίας, 
μικτονόμησης και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
σταθμού τηλεμετρήσεων 
ΔΕΣΕnet 

ΣΧΕΤΙΚΟ Αντικατάσταση στυλίσκου 
στήριξης κεραίας σταθμού 
τηλεμετρήσεων ΔΕΣΕnet

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΣ/ΣΤ 4.1.2 Ανανέωση κόμης δένδρων 

ύψους μέχρι 4 m 10-06-04-01 ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01
ΠΡΣ/ΣΤ 4.2.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή 

δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 
m 10-06-04-01 ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01

ΠΡΣ/ΣΤ 4.3.2 Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων - Μεγάλων 
δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε 
νησίδες, ερείσματα κλπ. 10-06-04-01 ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01

ΠΡΣ/ΣΤ 4.3.4 Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων - Μεγάλων 
δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε 
νησίδες, ερείσματα κλπ. 10-06-04-01 ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01

ΠΡΣ/ΣΤ 4.3.6 Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων - Μεγάλων 
δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε 
νησίδες, ερείσματα κλπ. 10-06-04-01 ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01

ΠΡΣ/ΣΤ 4.3.8 Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων - Μεγάλων 
δένδρων, ύψους πάνω από 20 
m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

10-06-04-01 ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01
ΠΡΣ/ΣΤ 4.5.1 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης 

παλαιών αναπτυγμένων 
θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m

10-06-04-02 ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02
ΠΡΣ/ΣΤ 4.5.2 Ανανέωση κόμης παλαιών 

αναπτυγμένων θάμνων, ύψους 
πάνω από 1,70 m 10-06-04-02 ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΤΕΠ

ΠΡΣ/ΣΤ 4.6.1 Διαμόρφωση θάμνων σε 
μπορντούρα με αυτοκινούμενα 
μέσα 10-06-04-02 ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02

ΠΡΣ/ΣΤ 4.6.2 Διαμόρφωση θάμνων σε 
μπορντούρα με μηχανικό 
χειροκίνητο ψαλίδι 
μπορντούρας 10-06-04-02 ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02

ΠΡΣ/ΣΤ 6.3.3 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε διαχωριστικές 
νησίδες και ερείσματα οδικών 
αξόνων 10-06-06-00

ΠΡΣ/ΣΤ 6.4 Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο 
μηχάνημα 10-06-06-00

ΠΡΣ/ΣΤ 6.5 Κοπή και απομάκρυνση 
ξυλωδών φυτών με μηχανήματα 
και εργάτες   -

ΠΡΣ/ΣΤ 8.1.2 Καθαρισμός χώρου φυτών σε 
διαχωριστικές νησίδες και 
ερείσματα οδικών αξόνων 10-06-07-00

ΠΡΣ/ΣΤ 8.2.2 Καθαρισμός περιβάλλοντος 
χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, 
πλακόστρωτα κλπ), σε 
διαχωριστικές νησίδες και 
ερείσματα οδικών αξόνων

10-06-07-00
ΠΡΣ/ΣΤ 8.2.3 Απομάκρυνση ζιζανίων από 

πλακόστρωτες επιφάνειες και 
ρείθρα με τα χέρια 10-06-07-00

ΠΡΣ/ΣΤ 8.5 Καθαρισμός στύλων από 
διαφημιστικά υλικά -

ΠΡΣ/ΣΤ 8.6 Καθαρισμός ρείθρων με 
μηχανικό σάρωθρο -
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