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ΑΡΘΡΑ
1. ΗΜΑΝΗ-ΑΦΑΛΔΙΑ
A.T.

:1

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Δ01.3.4

Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο ηερληθώλ έξγωλ, ζύκθωλα κε ην πξόηππν
ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2, ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Η2, ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W4, θαηεγνξίαο
ζθνδξόηεηαο πξόζθξνπζεο Α
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΝΟΓΟ 2653

1. Γεληθά
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πζηεκάησλ πγθξάηεζεο Ορεκάησλ (ΑΟ)
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1317, ζύκθσλα κε ηελ βαζηδόκελε ζηηο ΟΜΟΔ-ΑΟ κειέηε ζήκαλζεο-αζθάιηζεο ηεο νδνύ.

ην παξόλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη: ζηεζαία αζθαιείαο κεηαιιηθά ή από ζθπξόδεκα, απνιήμεηο αξρήο
θαη πέξαηνο, νη ζπλαξκνγέο, ηα πξνζσξηλά ζηεζαία αζθαιείαο θαη ηα πζηήκαηα Απνξξόθεζεο
Δλέξγεηαο Πξόζθξνπζεο (.Α.Δ.Π.).

Σα ζηεζαία αζθαιείαο, ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2 δηαθξίλνληαη κε βάζε ηα αθόινπζα
ραξαθηεξηζηηθά:

*
*
*
*
*
*
*
*

Ιθαλόηεηα ζπγθξάηεζεο : Ν2, Η1, Η2, Η4b
Λεηηνπξγηθό πιάηνο:
θαηεγνξία W1:
0,60 m
θαηεγνξία W2:
0,80 m
θαηεγνξία W3:
1,00 m
θαηεγνξία W4:
1,30 m
θαηεγνξία W5:
1,70 m
θαηεγνξία W6:
2,10 m
θαηεγνξία W7:
2,50 m
θαηεγνξία W8:
3,50 m

- Καηεγνξία ζθνδξόηεηαο πξόζθξνπζεο: Α, Β, C
- Γηακόξθσζε: κνλόπιεπξα, ακθίπιεπξα
Σα ΑΟ ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-5 θαη ζα ζπλνδεύνληαη από ηα
πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 5 ηνπ πξνηύπνπ.

Οη ηηκέο κνλάδνο αλαθέξνληαη ζε πιήξσο εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα, ζύκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ
θαηαζθεπαζηή (installation manual) θαη πεξηιακβάλνπλ ηα πξνβιεπόκελα από ηελ κειέηε
νπηζζναλαθιαζηηθά ζηνηρεία (ιεπθά ή θόθθηλα).

Σα επηκεηξνύκελα κήθε ησλ ζπλαξκνγώλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ ή/θαη δηαθνξεηηθήο
δπλακηθήο ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ πξόζθξνπζε νρεκάησλ ζ' απηά, ζα θαηαηάζζνληαη ζηνλ βαξύηεξν ηύπν
ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο.

Σα εηδηθά ηεκάρηα απνιήμεσλ αξρήο θαη πέξαηνο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο αλά ηξέρνλ κέηξν
ηηκέο κνλάδνο. Σα ζηνηρεία βύζηζεο επηκεηξώληαη σο κήθε ησλ αληηζηνίρσλ ζηεζαίσλ κε πξνζαύμεζε
5%. Η πξνζαύμεζε απηή λνείηαη όηη θαιύπηεη πιήξσο ηηο πξόζζεηεο δαπάλεο δηακόξθσζεο θαη
εγθαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ βύζηζεο.

ηελ ηηκή κνλάδαο ησλ ραιύβδηλσλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο
αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο απηώλ κε ζεξκό βαζύ γαιβάληζκα θαηά ΔΛΟΣ EN ISO 1461.

2. Δπηινγή ΑΟ νδηθώλ έξγσλ ζηελ εμσηεξηθή νξηνγξακκή νδνζηξώκαηνο
Σα εθαξκνδόκελα πζηήκαηα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΑΟ), ζηα νδηθά έξγα ζα πξέπεη λα ηεξνύλ ηηο
αθόινπζεο απαηηήζεηο ησλ, ελδεηθηηθά παξνπζηαδόκελσλ ζηε κειέηε, ΑΟ θαη ηεο πιεπξηθήο
δηακόξθσζεο:
- Ιθαλόηεηα πγθξάηεζεο ίζε ή κεγαιύηεξε
- Καηεγνξία θνδξόηεηαο Πξόζθξνπζεο ίζε ή αζθαιέζηεξε
- Λεηηνπξγηθό Πιάηνο ίζν ή κηθξόηεξν
- Πιάηνο πιεπξηθήο δηακόξθσζεο, κε ηηο επ' απηήο θαηαζθεπέο (πδξαπιηθώλ, Η/Μ θιπ) ζύκθσλα κε ηε
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κειέηε
- Διάρηζην πιάηνο δώλεο, κεηαμύ ηεο εκπξόζζηαο όςεο ηνπ ζηεζαίνπ αζθάιεηαο θαη ηεο νξηνγξακκήο
ηνπ νδνζηξώκαηνο, ίζν πξνο ην πξνβιεπόκελν ζηελ εθαξκνδόκελε ηππηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο ή
κεησκέλν, ην πνιύ, θαηά 0,10 m.
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- Ιθαλόηεηα πγθξάηεζεο ίζε ή κεγαιύηεξε
- Καηεγνξία θνδξόηεηαο Πξόζθξνπζεο ίζε ή αζθαιέζηεξε
- Λεηηνπξγηθό Πιάηνο ίζν ή κηθξόηεξν
- Πιάηνο πιεπξηθήο δηακόξθσζεο, κε ηηο επ' απηήο θαηαζθεπέο (πδξαπιηθώλ, Η/Μ θιπ), γηα ηελ
πεξίπησζε ηνίρσλ ζηέςεο, ζύκθσλα κε ηε κειέηε
- πλνιηθό πιάηνο πεδνδξνκίνπ, γηα ηελ πεξίπησζε γέθπξαο, ζύκθσλα κε ηε κειέηε
- Διάρηζην πιάηνο ισξίδαο ηνπνζέηεζεο θηγθιηδώκαηνο 0,25 m, γηα ηελ πεξίπησζε γέθπξαο ή ηνίρνπ
ζηέςεο
- Διάρηζην πιάηνο δηαδξόκνπ θπθινθνξίαο πεδώλ 0,75 m (ή κεγαιύηεξν αλ πξνδηαγξάθεηαη
δηαθνξεηηθά) γηα ηελ πεξίπησζε γέθπξαο
- Διάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γέθπξαο, πξν ηνπ ΑΟ, ίζν κε ην πξνβιεπόκελν ζηελ εθαξκνδόκελε
ηππηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο ή κεησκέλν, ην πνιύ, θαηά 0,10 m

Γηα εθαξκνδόκελα ΑΟ, πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην θηγθιίδσκα (εθ' όζνλ ην ζρεηηθό ΑΟ ηεο κειέηεο
δελ απαηηεί ζρεηηθή ζπλεξγαζία), ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ εθαξκνδόκελνπ ΑΟ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε
επηπιένλ δαπάλε ηεο ζρεηηθήο θαηάιιειεο δηακόξθσζεο ηνπ θηγθιηδώκαηνο (ζπξκαηόζρνηλν θιπ), ζε
ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηεο κειέηεο.

4. Eπηινγή ΑΟ ζηηο θεληξηθέο θαη πιεπξηθέο δηαρσξηζηηθέο λεζίδεο
Σν εθαξκνδόκελν ύζηεκα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΑΟ), ζηηο θεληξηθέο θαη πιεπξηθέο δηαρσξηζηηθέο
λεζίδεο ζα πξέπεη λα ηεξνύλ ηηο αθόινπζεο απαηηήζεηο ησλ, ελδεηθηηθά παξνπζηαδόκελσλ ζηε κειέηε,
ΑΟ θαη ηεο ζρεηηθήο δηακόξθσζεο ηεο λεζίδαο.
- Ιθαλόηεηα πγθξάηεζεο ίζε ή κεγαιύηεξε
- Καηεγνξία θνδξόηεηαο Πξόζθξνπζεο ίζε ή αζθαιέζηεξε
- Λεηηνπξγηθό Πιάηνο ίζν ή κηθξόηεξν
- Πιάηνο πιεπξηθήο δηακόξθσζεο κε ηηο επ' απηήο θαηαζθεπέο ζύκθσλα κε ηε κειέηε
- Γηαζθάιηζε ηεο αλεκπόδηζηεο θαηαζθεπαζηκόηεηαο ησλ πξνβιεπόκελσλ θαηαζθεπώλ (πδξαπιηθώλ,. Η/Μ
θιπ.) πίζσ από ην ΑΟ, ζύκθσλα κε ηε κειέηε θαη, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην δνκηθό πιάηνο ηνπ
εθαξκνδόκελνπ ΑΟ είλαη ίζν ή, ην πνιύ, κεγαιύηεξν κέρξη 0,10 m, ζε ζρέζε κε ην ΑΟ ηεο κειέηεο.
- Γηαζθάιηζε ηνπ ειάρηζηνπ πιάηνπο ισξίδαο, ηεο εθαξκνδόκελεο ηππηθήο δηαηνκήο ηεο κειέηεο,
κεηαμύ ηεο όςεσο ηνπ ΑΟ θαη ηεο νξηνγξακκήο ηνπ νδνζηξώκαηνο

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνπνζεηεκέλνπ ΑΟ, αλάινγα κε ηνλ ηύπν θαη ηνλ ηξόπν ηνπνζέηεζεο απηνύ,
θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 4, σο εμήο :
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 125,00
(Οινγξάθωο) : εθαηόλ είθνζη πέληε
Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο ηερληθώλ έξγσλ, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2.
A.T.
ηεζαίν: 2αζθαιείαο ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Η2, ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W4, θαηεγνξίαο ζθνδξόηεηαο
πξόζθξνπζεο Α.
Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Δ01.6.9
Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Η2 πνπ
ηνπνζεηνύληαη κε έκπεμε, θαηεγ. ζθνδξόηεηαο πξόζθξνπζεο Α, ζύκθωλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο. 1317-2, ηνπνζεηνύκελν ζην βάζξν γέθπξαο ζήκαλζεο, ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Η2,
ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W4
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΝΟΓΟ 2653
1. Γεληθά
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πζηεκάησλ πγθξάηεζεο Ορεκάησλ (ΑΟ)
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1317, ζύκθσλα κε ηελ βαζηδόκελε ζηηο ΟΜΟΔ-ΑΟ κειέηε ζήκαλζεο-αζθάιηζεο ηεο νδνύ.

ην παξόλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη: ζηεζαία αζθαιείαο κεηαιιηθά ή από ζθπξόδεκα, απνιήμεηο αξρήο
θαη πέξαηνο, νη ζπλαξκνγέο, ηα πξνζσξηλά ζηεζαία αζθαιείαο θαη ηα πζηήκαηα Απνξξόθεζεο
Δλέξγεηαο Πξόζθξνπζεο (.Α.Δ.Π.).

Σα ζηεζαία αζθαιείαο, ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2 δηαθξίλνληαη κε βάζε ηα αθόινπζα
ραξαθηεξηζηηθά:

*
*
*
*

Ιθαλόηεηα ζπγθξάηεζεο : Ν2, Η1, Η2, Η4b
Λεηηνπξγηθό πιάηνο:
θαηεγνξία W1:
0,60 m
θαηεγνξία W2:
0,80 m
θαηεγνξία W3:
1,00 m
θαηεγνξία W4:
1,30 m
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*
*
*
*

θαηεγνξία
θαηεγνξία
θαηεγνξία
θαηεγνξία

W5:
W6:
W7:
W8:

1,70
2,10
2,50
3,50

m
m
m
m

- Καηεγνξία ζθνδξόηεηαο πξόζθξνπζεο: Α, Β, C
- Γηακόξθσζε: κνλόπιεπξα, ακθίπιεπξα
Σα ΑΟ ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-5 θαη ζα ζπλνδεύνληαη από ηα
πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 5 ηνπ πξνηύπνπ.

Οη ηηκέο κνλάδνο αλαθέξνληαη ζε πιήξσο εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα, ζύκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ
θαηαζθεπαζηή (installation manual) θαη πεξηιακβάλνπλ ηα πξνβιεπόκελα από ηελ κειέηε
νπηζζναλαθιαζηηθά ζηνηρεία (ιεπθά ή θόθθηλα).

Σα επηκεηξνύκελα κήθε ησλ ζπλαξκνγώλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ ή/θαη δηαθνξεηηθήο
δπλακηθήο ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ πξόζθξνπζε νρεκάησλ ζ' απηά, ζα θαηαηάζζνληαη ζηνλ βαξύηεξν ηύπν
ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο.

Σα εηδηθά ηεκάρηα απνιήμεσλ αξρήο θαη πέξαηνο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο αλά ηξέρνλ κέηξν
ηηκέο κνλάδνο. Σα ζηνηρεία βύζηζεο επηκεηξώληαη σο κήθε ησλ αληηζηνίρσλ ζηεζαίσλ κε πξνζαύμεζε
5%. Η πξνζαύμεζε απηή λνείηαη όηη θαιύπηεη πιήξσο ηηο πξόζζεηεο δαπάλεο δηακόξθσζεο θαη
εγθαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ βύζηζεο.

ηελ ηηκή κνλάδαο ησλ ραιύβδηλσλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο
αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο απηώλ κε ζεξκό βαζύ γαιβάληζκα θαηά ΔΛΟΣ EN ISO 1461.

2. Δπηινγή ΑΟ νδηθώλ έξγσλ ζηελ εμσηεξηθή νξηνγξακκή νδνζηξώκαηνο
Σα εθαξκνδόκελα πζηήκαηα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΑΟ), ζηα νδηθά έξγα ζα πξέπεη λα ηεξνύλ ηηο
αθόινπζεο απαηηήζεηο ησλ, ελδεηθηηθά παξνπζηαδόκελσλ ζηε κειέηε, ΑΟ θαη ηεο πιεπξηθήο
δηακόξθσζεο:
- Ιθαλόηεηα πγθξάηεζεο ίζε ή κεγαιύηεξε
- Καηεγνξία θνδξόηεηαο Πξόζθξνπζεο ίζε ή αζθαιέζηεξε
- Λεηηνπξγηθό Πιάηνο ίζν ή κηθξόηεξν
- Πιάηνο πιεπξηθήο δηακόξθσζεο, κε ηηο επ' απηήο θαηαζθεπέο (πδξαπιηθώλ, Η/Μ θιπ) ζύκθσλα κε ηε
κειέηε
- Διάρηζην πιάηνο δώλεο, κεηαμύ ηεο εκπξόζζηαο όςεο ηνπ ζηεζαίνπ αζθάιεηαο θαη ηεο νξηνγξακκήο
ηνπ νδνζηξώκαηνο, ίζν πξνο ην πξνβιεπόκελν ζηελ εθαξκνδόκελε ηππηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο ή
κεησκέλν, ην πνιύ, θαηά 0,10 m.

3. Δπηινγή ΑΟ ζηελ νξηνγξακκή ηερληθώλ έξγσλ
Σα εθαξκνδόκελα πζηήκαηα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΑΟ), ζηα ηερληθά έξγα, ζα πξέπεη λα ηεξνύλ ηηο
αθόινπζεο απαηηήζεηο ησλ, ελδεηθηηθά παξνπζηαδόκελσλ ζηε κειέηε, ΑΟ θαη ηεο πιεπξηθήο
δηακόξθσζεο :
- Ιθαλόηεηα πγθξάηεζεο ίζε ή κεγαιύηεξε
- Καηεγνξία θνδξόηεηαο Πξόζθξνπζεο ίζε ή αζθαιέζηεξε
- Λεηηνπξγηθό Πιάηνο ίζν ή κηθξόηεξν
- Πιάηνο πιεπξηθήο δηακόξθσζεο, κε ηηο επ' απηήο θαηαζθεπέο (πδξαπιηθώλ, Η/Μ θιπ), γηα ηελ
πεξίπησζε ηνίρσλ ζηέςεο, ζύκθσλα κε ηε κειέηε
- πλνιηθό πιάηνο πεδνδξνκίνπ, γηα ηελ πεξίπησζε γέθπξαο, ζύκθσλα κε ηε κειέηε
- Διάρηζην πιάηνο ισξίδαο ηνπνζέηεζεο θηγθιηδώκαηνο 0,25 m, γηα ηελ πεξίπησζε γέθπξαο ή ηνίρνπ
ζηέςεο
- Διάρηζην πιάηνο δηαδξόκνπ θπθινθνξίαο πεδώλ 0,75 m (ή κεγαιύηεξν αλ πξνδηαγξάθεηαη
δηαθνξεηηθά) γηα ηελ πεξίπησζε γέθπξαο
- Διάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γέθπξαο, πξν ηνπ ΑΟ, ίζν κε ην πξνβιεπόκελν ζηελ εθαξκνδόκελε
ηππηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο ή κεησκέλν, ην πνιύ, θαηά 0,10 m

Γηα εθαξκνδόκελα ΑΟ, πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην θηγθιίδσκα (εθ' όζνλ ην ζρεηηθό ΑΟ ηεο κειέηεο
δελ απαηηεί ζρεηηθή ζπλεξγαζία), ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ εθαξκνδόκελνπ ΑΟ ζα πεξηιακβάλεηαη
θαη
ε 26
ελίδα
22 από
επηπιένλ δαπάλε ηεο ζρεηηθήο θαηάιιειεο δηακόξθσζεο ηνπ θηγθιηδώκαηνο (ζπξκαηόζρνηλν θιπ), ζε
ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηεο κειέηεο.

Σιμολόγιο δημοπράηηζης

εθαξκνδόκελνπ ΑΟ είλαη ίζν ή, ην πνιύ, κεγαιύηεξν κέρξη 0,10 m, ζε ζρέζε κε ην ΑΟ ηεο κειέηεο.
- Γηαζθάιηζε ηνπ ειάρηζηνπ πιάηνπο ισξίδαο, ηεο εθαξκνδόκελεο ηππηθήο δηαηνκήο ηεο κειέηεο,
κεηαμύ ηεο όςεσο ηνπ ΑΟ θαη ηεο νξηνγξακκήο ηνπ νδνζηξώκαηνο

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνπνζεηεκέλνπ ΑΟ, αλάινγα κε ηνλ ηύπν θαη ηνλ ηξόπν ηνπνζέηεζεο απηνύ,
θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 4, σο εμήο :

Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Η2 πνπ ηνπνζεηνύληαη κε έκπεμε,
θαηεγ. ζθνδξόηεηαο πξόζθξνπζεο Α, ζύκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2.

Μνλόπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο ηνπνζεηνύκελν ζην βάζξν γέθπξαο ζήκαλζεο, ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο
Η2, ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W4
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 60,00
(Οινγξάθωο) : εμήληα
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο.
A.T.

:9

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Δ02

Πξόζζεηε απνδεκίωζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε θζαξκέλωλ ή θαηεζηξακκέλωλ κεηαιιηθώλ
ζηεζαίωλ αζθαιείαο
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΝΟΓΟ 2653

Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηκήκαηνο θζαξκέλνπ ε θαηεζηξακκέλνπ κεηαιιηθνύ ζηεζαίνπ
αζθαιείαο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ νδηθνύ άμνλα θαη νπνηνπδήπνηε κήθνπο.

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- Η απνμήισζε ηνπ αθαηάιιεινπ κεηαιιηθνύ ζηεζαίνπ ζην θαζνξηδόκελν από ηελ Τπεξεζία κήθνο
- Η πξόζζεηε δαπάλε ηνπνζέηεζεο λένπ ζηεζαίνπ θαηα ΟΜΟΔ-ΑΟ, ιόγσ ηνπ ζπνξαδηθνύ ραξαθηήξα ησλ
εξγαζηώλ

- Η πεξηζπιινγή ησλ απνμεισζέλησλ ζηνηρείσλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε
Τπεξεζία.

- Η δαπάλε ηεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο, ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, γηα ηελ
αζθαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο (λνείηαη όηη εθηειείηαη ππό θπθινθνξία).
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 2,90
(Οινγξάθωο) : δύν θαη ελελήληα ιεπηά
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) απνθαηάζηαζεο ζηεζαίσλ, εθαξκνδόκελε σο πξνζαύμεζε ησλ ηηκώλ κνλάδνο Δ
-1.xx ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ (ΝΔΣ ΟΓΟ)
A.T.
:8
Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Δ03.1

Απνμήιωζε κνλόπιεπξνπ ραιύβδηλνπ ζηεζαίνπ αζθαιείαο
Κωδικός αναθεώρηζης:

πνπ ηνπνζεηήζεθε κε έκπεμε

ΝΟΓΟ 2151

Δπηκειεκέλε απνμήισζε εγθαηεζηεκέλνπ κνλόπιεπξνπ ραιύβδηλνπ ζηεζαίνπ αζθαιείαο, ζηα ηκήκαηα πνπ
ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ Τπεξεζία θαη ζε ρξόλν θαηάιιειν, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα εθηέιεζεο ησλ
έξγσλ, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ώζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε παξακόξθσζε, θζνξά θιπ ησλ
εγθαηεζηεκέλσλ ζηεζαίσλ, νξζνζηαηώλ θαη ινηπώλ πιηθώλ ζύλδεζεο, ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-05-02-00
"Αθαίξεζε ραιύβδηλσλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο κε ή ρσξίο επαλαηνπνζέηεζε απηώλ".

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε εξγαζία επηκειεκέλεο απνζπλαξκνιόγεζεο ησλ ζηεζαίσλ θαη αθαίξεζεο ησλ νξζνζηαηώλ κε
εμόιθεπζε ή θαη κε βνεζεηηθή πεξηκεηξηθή εθζθαθή, ώζηε λα είλαη ζε θαηάζηαζε γηα λα
επαλαηνπνζεηεζνύλ,

- ε θόξησζε θαη ην ζηνίβαγκα ησλ απνζπλαξκνινγεκέλσλ πιηθώλ θαηά θαηεγνξίεο ζε θνξηεγό
απηνθίλεην θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηνλ Κύξην ηνπ Δξγνπ.

Απνμήισζε ραιύβδηλνπ ζηεζαίνπ αζθαιείαο πνπ ηνπνζεηήζεθε κε έκπεμε.
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο κνλόπιεπξνπ ραιύβδηλνπ ζηεζαίνπ αζθαιείαο πνπ απνμειώλεηαη
.
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Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 2,50
(Οινγξάθωο) : δύν θαη πελήληα ιεπηά

A.T.

:3

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Δ08.2.2

Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο κε αλαγξαθέο θαη ζύκβνια από αληαλαθιαζηηθή
κεκβξάλε ηύπνπ 2 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 6541

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιεπξηθώλ πιεξνθνξηαθώλ πηλαθίδσλ, πιήξσο αληαλα-θιαζηηθώλ, κε
αλαθιαζηηθό ππόβαζξν ηύπνπ 2, θαηαζθεπαζκέλσλ ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηηο ΟΜΟΔΚΑ, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 "Πηλαθίδεο ζηαζεξνύ πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)".

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε θαηαζθεπή ηεο πηλαθίδαο από επίπεδν θύιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηύπνπ AlMg2 ειαρίζηνπ πάρνπο
3mm, ε εκπξόζζηα όςε ηνπ νπνίνπ θαιύπηεηαη πιήξσο από αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηύπνπ 2 θαηα ΔΛΟΣ
ΔΝ 12899-1 θαη θέξεη αλαγξαθέο θαη ζύκβνια, από αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε (ν ηύπνο ηεο νπνίνο
θαζνξίδεηαη ζηελ ζπλέρεηα), ε δε πίζσ όςε έρεη ρξώκα θαηό (γθξη) θαη θέξεη ηνλ αύμνληα αξηζκό
ηεο πηλαθίδαο, ην όλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο.

- ε θαηαζθεπή πιαηζίνπ από κνξθνδνθνύο θξάκαηνο αινπκηλίνπ γηα ηελ ελίζρπζε θαη αλάξηεζε ηεο
πηλαθίδαο ζην θνξέα ζηήξημεο ρσξίο δηάηξεζε ηεο επηθάλεηαο ηεο

- ηα πάζεο θύζεσο εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο ηεο πηλαθίδαο, όια γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώ
θαηά ΔΝ ISO 1461.

- ε κεηαθνξά ησλ πηλαθίδσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζηεξέσζεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, θαηάιιεια
ζπζθεπαζκέλσλ γηα ηελ απνθπγή ραξάμεσλ θιπ θζνξώλ

- ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο επί ηνπ θνξέα ζηήξημεο
- ε πξνζσξηλή θάιπςε ηεο πηλαθίδαο κε αδηαθαλέο πιαζηηθό θύιιν θαη ε αθαίξεζε απηνύ (όηαλ
απαηηείηαη)
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 133,00
(Οινγξάθωο) : εθαηόλ ηξηάληα ηξία
Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο κε αλαγξαθέο θαη ζύκβνια από αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηύπνπ 2
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1.
A.T.
:4
Σηκή αλά
ηεηξαγσληθό
κέηξν
ηνπνζεηεκέλεο
πιεπξηθήο
πιεξνθνξηαθήο
πηλαθίδαο.
Άξζξν
: ΝΑΟΓΟ
Δ09.1
Πηλαθίδεο
επηθίλδπλωλ
ζέζεωλ, ηξηγωληθέο,
πιεπξάο
0,90 m
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 6541

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ξπζκηζηηθώλ ή έλδεημεο επηθηλδύλσλ ζέζεσλ κε αληαλαθιαζηηθό
ππόβαζξν από κεκβξάλε ηύπνπ ΙΙ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 "Πηλαθίδεο ζηαζεξνύ πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)"

ηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο θαη ησλ γαιβαληζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηήξημήο ηεο,
- ε πξνζθόκηζή ηεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο
- θαη ε ζηεξέσζή ηεο επί ηνπ ηζηνύ.
Σηκή αλά ηεκάρην πηλαθίδαο, αλάινγα κε ηνλ ηύπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο σο εμήο:
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά):
53,70
Πηλαθίδεο
επηθίλδπλσλ
ζέζεσλ, ηξηγσληθέο, πιεπξάο 0,90 m.
(Οινγξάθωο) : πελήληα ηξία θαη εβδνκήληα ιεπηά
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A.T.

:5

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Δ09.4

Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο κεζαίνπ κεγέζνπο
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 6541

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ξπζκηζηηθώλ ή έλδεημεο επηθηλδύλσλ ζέζεσλ κε αληαλαθιαζηηθό
ππόβαζξν από κεκβξάλε ηύπνπ ΙΙ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 "Πηλαθίδεο ζηαζεξνύ πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)"

ηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο θαη ησλ γαιβαληζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηήξημήο ηεο,
- ε πξνζθόκηζή ηεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο
- θαη ε ζηεξέσζή ηεο επί ηνπ ηζηνύ.
Σηκή αλά ηεκάρην πηλαθίδαο, αλάινγα κε ηνλ ηύπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο σο εμήο:
Ρπζκηζηηθέο πηλαθίδεο ησλ αθνινύζσλ δηαζηάζεσλ:
α. ηξηγσληθέο
(Ρ-1)
πιεπξάο 0,90 m
β. νθηαγσληθέο (Ρ-2)
εγγεγξακκέλεο ζε ηεηξάγσλν πιεπξάο 0,90 m
γ. ηεηξαγσληθέο (Ρ-3, Ρ-4) πιεπξάο 0,60 m
δ. ηεηξαγσληθέο (Ρ-6)
πιεπξάο 0,65 m
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 53,70
ε. θπθιηθέο
δηακέηξνπ 0,65 m
(Οινγξάθωο) : πελήληα ηξία θαη εβδνκήληα ιεπηά
A.T.

:6

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Δ10.2

ηύινο πηλαθίδωλ από γαιβαληζκέλν ζηδεξνζωιήλα DN 80 mm (3'')
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΝΟΓΟ 2653

ηύινο ζηήξημεο πηλαθίδσλ από ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, από ράιπβα
S195T, θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα), νλνκ. δηακέηξνπ DN 40 mm (ζπεηξώκαηνο: thread size R = 3",
dεμ = 89,9 mm, πάρνπο ηνηρώκαηνο 4,0 mm), κήθνπο θαη' ειάρηζηνλ 3,30 m, ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 0504-07-00 "Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο".

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
"ε πξνκήζεηα θαη πξνζθόκηζε ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηύινπ κε ειεθηξνζπγθνι-ιεκέλε θπθιηθή
ζηεθάλε ζηέςεο γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο, κε πξνδηαηξεκέλεο νπέο Φ12 mm γηα θνριίεο Φ9,5 mm
ζε απνζηάζεηο 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από ην άθξν ηεο θεθαιήο ηνπ, θαη νπή ζην θάησ άθξν γηα
ηελ δηέιεπζε ραιύβδηλεο γαιβαληζκέλεο ξάβδνπ Φ 14 mm κήθνπο 40 cm ή, ελαιιαθηηθά, ραιύβδηλε
ειεθηξνζπγθνιεκκέλε ιάκα 10 x 20 cm, γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηύινπ έλαληη ζπζηξνθήο
(πεξηιακβάλεηαη ε ξάβδνο ή ε ιάκα)

- ε δηάλνημε νπήο πάθησζεο ηνπ ζηύινπ ζε έδαθνο πάζεο θύζεσο, βάζνπο 60 cm θαη δηακέηξνπ 50 cm
- ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηύινπ εληόο ηεο νπήο, ε πξνζσξηλή ζηήξημε γηα λα παξεκέλεη θαηαθόξπθνο θαη ε
πιήξσζε ηεο νπήο κε ζθπξόδεκα C12/15 (εξγαζία θαη πιηθά)
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 49,30
(Οινγξάθωο) : ζαξάληα ελλέα θαη ηξηάληα ιεπηά
Σηκή αλά ηεκάρην γαιβαληζκέλνπ ζηύινπ πηλαθίδσλ.
A.T.

:7

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Δ17.1

Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε αλαθιαζηηθή βαθή
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 7788

Γηαγξάκκηζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο, λέα ή αλαδηαγξάκκηζε, νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κνξθήο θαη
δηαζηάζεσλ (δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή ζύκβνια), κε αληαλαθιαζηηθό πιηθό πιηθό πςειήο
νπηζζαλάθιαζεο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1424, ζπλνδεπόκελν κε πηζηνπνηεηηθό επηδόζεσλ
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1436, δνθηκώλ πεδίνπ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1824 θαη θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
1871, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ζήκαλζεο ηεο νδνύ θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-02-00 "Οξηδόληηα ζήκαλζε νδώλ".

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
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Σιμολόγιο δημοπράηηζης

- ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ δηαγξάκκηζεο, ε πξνζθόκηζή ηνπ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε πξνζσξηλή
απνζήθεπζε (αλ απαηηείηαη)

- ε δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνύ, κέζσλ θαη εμνπιηζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη
ηελ ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπο

- ν θαζαξηζκόο ηνπ νδνζηξώκαηνο από θάζε είδνπο ραιαξά πιηθά κε ρξήζε κεραληθνύ ζάξσζξνπ ή
απνξξνθεηηθήο ζθνύπαο ή/θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε

- ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηαγξάκκηζε (ζηίμε-πηθεηάξηζκα)
- ε εθαξκνγή ηεο δηαγξάκκηζεο κε δηαγξακκηζηηθό κεράλεκα, θαηάιιειν γηα ηνλ ηύπν ηνπ
ρξεζηκνπνηνπκέλνπ πιηθνύ

- ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ
- ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο από ηελ θπθινθνξία κέρξη ηελ πιήξε
ζηεξενπνίεζή ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε άξζε ηνπο.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά) : 3,80
Γηαγξάκκηζε
νδνζηξώκαηνο
αλαθιαζηηθή
(Οινγξάθωο)
ηξία θαηκε
νγδόληα
ιεπηά βαθή.
:
Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθό κέηξν έηνηκεο δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο.

Πάτρα

1/10/2019

Οη ζπληαμαζεο

Ο Πξνϊζηάκελνο Σκήκαηνο
πγθνηλωληάθωλ Έξγωλ

Ο Γ/ληήο Σερληθώλ Έξγωλ Π.Δ. Αραϊαο

ΥΡΙΣΙΝΑ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

Παναγιώηης Φλωράηος
Πολιηικός Μηχανικός

Αριζηοηέλης Κορκός
Αρχιηέκηονας Μηχανικός

ΤΦΑΝΣΗ ΥΡΤΑΝΘΗ
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
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