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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων (ρυθμιστικές, επικινδύνων 

θέσεων, πληροφοριακές) καθρέπτες κυκλοφορίας, στύλους πινακίδων, αναλάμπων φανός, πλέγμα 

περίφραξης, κώνους. 

 

 
Άρθρο Ε-9.3: Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 

Για μία πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας υψηλής αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με 
τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθμιστικές της 
κυκλοφορίας, της οποίας οι διαστάσεις ανάλογα με το σχήμα της είναι οι παρακάτω: 

α. για σχήμα τριγωνικό (Ρ-1), μήκος πλευράς 0,60μ., 
β. για κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς 0,60μ. 
γ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,40μ., 
δ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,45μ. 
ε. για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,45μ. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

                        (Αριθμητικά) :53,70 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο                                                                                                   ΟΔΟ2653 

Άρθρο Ε-10.1: Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 1/2΄΄ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

 
Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση σιδηρού ιστού στήριξης πινακίδων από 

σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο, μήκους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης (κατ' ελάχιστον 2,50 
μ.), ονομαστικής διαμέτρου 1 1/2΄΄, πάχους τοιχωμάτων 3,25 χλστ. περίπου με ημικυκλική στεφάνη κλπ., σύμφωνα 
με το σχέδιο Κ178α του πρώην τμήματος Α6 Κυκλοφορίας του Υ.Δ.Ε., όπως το σχέδιο αυτό τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με το από 14-2-77 σχέδιο της Δ/νσης Γ6 του Υ.Δ.Ε.. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου από 

οποιαδήποτε απόσταση με τις φορτοεκφορτώσεις και τις σταλίες, των στύλων και όλων των λοιπών απαιτουμένων 
υλικών, η δαπάνη για την ειδική διαμόρφωση του κάτω άκρου του στύλου με διάνοιξη οπής απ' όπου θα περνά 
χαλύβδινη ράβδος Φ 12 χλστ. για την πάκτωση εντός του σκυροδέματος, την πάκτωση του στύλου με σκυρόδεμα 
εντός του εδάφους σε βάθος 0,50 μ. και την εκσκαφή σε έδαφος οποιουδήποτε είδους, η δαπάνη κατασκευής της 
κυλινδρικής βάσης από σκυρόδεμα C12/15, διαμέτρου 0,30 μ. και ύψος 0,50 μ. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
υλικών και εργασιών για  την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και τοποθέτησης του στύλου. 

 
Με την ίδια τιμή πληρώνεται και η κατασκευή του στύλου, όπως αναφέρεται πιο πάνω, αλλά με 

αντικατάσταση της ημικυκλικής στεφάνης, με στεφάνη σχήματος ΠΙ, διαστάσεων 0,20+0,45+0,20 μ. ή στεφάνη 
σχήματος ΠΙ διαστάσεων 0,10+0,10+0,80 μ. Για την κατασκευή του στύλου εφαρμόζεται η προδιαγραφή που 
εγκρίθηκε με την Απόφαση ΒΜ5/0/40124/30-9-80 Υπουργού Δημ. Έργων 

 
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου 1 1/2΄΄. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
     (Αριθμητικά) : 31,10 



 
Άρθρο Ε-9.1: Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 μ. απλής όψης 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 

Για μία πινακίδα απλής όψης επικίνδυνων θέσεων, τριγωνική πλευράς 0,90μ. υψηλής 
αντανακλαστικότητας σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές για 
αντανακλαστικές πινακίδες επικίνδυνων θέσεων. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικά) : 53,70 
 

Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας 

 
 Περιγραφή : Ο πολυκαρβονικός (PC) καθρέπτης στηρίζεται πάνω σε σωλήνα διαμέτρου 60 mm. Η συνδεσή 
του γίνεται με την βοήθεια ειδικής μεταλλικής κατασκευής γαλβανισμένης εν θερμώ. Η συγκεκριμένη διάταξη 
επιτρέπει στον καθρέπτη την μετακίνησή του προς όλες τις κατευθύνσεις (δεξιά, αριστερά, πάνω και κάτω) 
ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη οπτική γωνία που θα βοηθήσει επιτυχώς τους επερχόμενους οδηγούς.  
Χαρακτηριστικά : Η επιφάνεια του καθρέπτη κυκλοφορίας, κατασκευάζεται από πολυκαρβονικό υλικό 
υψηλής αντοχής. Πρακτικά είναι άθραυστος. Έχει εξωτερική διάμετρο 40 cm , 60 cm ή 80 cm με κυρτή 
μορφή που σκοπός της είναι η αύξηση της προβαλλόμενης από τον καθρέπτη επιφάνεια.  
Εφαρμογές : Χώροι στάθμευσης, αστικοί δρόμοι, αποθήκες, εργοστάσια, σχολεία, Νοσοκομεία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ   
                        (Αριθμητικά) :57,00 

 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ        

 Περι γραφή : Οι εργοταξιακές πινακίδες κατασκευάζονται από επίπεδο φύλλο 
αλουμινίου του ιδίου μεγέθους με αυτές της μόνιμης σήμανσης του οδικού τμήματος 
στο οποίο τοποθετούνται. Βασικό στοιχείο της χρωματικής διαφοροποίησης της 
εργοταξιακής από την μόνιμη σήμανση αποτελεί το εξωτερικό περίγραμμα-υπόβαθρο 
των πινακίδων, χρώματος κίτρινου, υψηλής αντανακλαστικότητητας τύπου ΙΙ εάν της 
μόνιμης σήμανσης είναι τύπου Ι και αντίστοιχα υπέρ-υψηλής αντανακλαστικότητας 
τύπου ΙΙΙ εάν της μόνιμης σήμανσης είναι τύπου ΙΙ. Οι διαστάσεις των εργοταξιακών 
πινακίδων είναι οι εξής : 
Ρυθμιστικές Ρ Φ450 τετράγωνη πινακίδα διαστάσεων 60x60 cm 
Ρυθμιστικές Ρ Φ650 τετράγωνη πινακίδα διαστάσεων 85x85 cm 
Ρυθμιστικές Ρ Φ900 τετράγωνη πινακίδα διαστάσεων 110x110 cm 
Κινδύνου Κ 060 τετράγωνη πινακίδα διαστάσεων 70x70 cm 
Κινδύνου Κ 090 τετράγωνη πινακίδα διαστάσεων 110x110 cm 
Κινδύνου Κ 120 τετράγωνη πινακίδα διαστάσεων 120x135 cm 
Χαρακτηριστικά : Προσφέρουν υψηλή ορατότητα μέρα - νύχτα και υπό όλες τις 
καιρικές συνθήκες. Σε θέσεις, όπου με επαρκή αιτιολόγηση, δεν είναι δυνατή η 
τοποθέτηση πινακίδων με μόνιμη στήριξη, καθώς και σε περιπτώσεις εκτελουμένων 
έργων μικρής χρονικής διάρκειας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται βάσεις απολύτος 
σταθερές και να πληρούν τις απαιτήσεις για παθητική ασφάλεια. Οι εργοταξιακέςπινακίδες πρέπει να είναι 
τοποθετημένες σε επαρκές ύψος, ώστε να γίνονται 
εγκαίρως αντιλυπτές από τους οδηγούς. 
 
Προδιαγραφή : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003). 
 
Τοποθέτηση : Η στηριξή τους γίνεται σε συνδιασμό με σωλήνα με πάκτωση στο 
έδαφος για εργοτάξια μεγάλης διάρκειας ή με ειδικά διαμορφωμένες βάσεις για 
μικρής χρονικής διάρκειας σήμανση. 
 
Εφαρμογές : Σήμανση εκτελουμένων έργων σε αστικό, περιαστικό και υπεραστικό 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
                        (Αριθμητικά) :98,60 

 



Άρθρο Ε-8.2: Πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη υψηλής αντ/τητας τύπου ΙΙ 
 

Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πληροφοριακών και πρόσθετων πλευρικών πινακίδων 
σήμανσης οδών οι οποίες ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ 
(Π.Τ.Π. Σ-301,Σ-304,Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311, Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή 
Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήμανσης Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997), σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης 
του έργου και τη σχετική μελέτη.  

 
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται: 
-   η κατασκευή πινακίδων από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 

3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από ειδική αντανακλαστική μεμβράνη 
υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από 
αντανακλαστική μεμβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ ή υψηλής τύπου ΙΙ, για τις 
πληροφοριακές πινακίδες ή από μεμβράνη μαύρου χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω 
όψη του έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του 
κατασκευαστού και την ημερομηνία κατασκευής της.  

- η κατασκευή πλαισίου μορφοδοκών από κράμα σκληρού αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση 
των πινακίδων στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της πινακίδας 
συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα. 

- η μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση με τις φορτοεκφορτώσεις το χαμένο 
χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, των πινακίδων, των πλαισίων τους και των υλικών 
σύνδεσης και στήριξης, καθώς και η προσωρινή αποθήκευση, και η απαιτούμενη συσκευασία κατά τη 
μεταφορά-αποθήκευση.  

- η ανύψωση και ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) της πινακίδας και των πλαισίων της επί του φορέα 
στήριξης, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής. 

 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρους τοποθετημένης πλήρως αντανακλαστικής πληροφοριακής 

πλευρικής πινακίδας, με υπόβαθρο τύπου ΙΙ. 
 

Άρθρο Ε-8.2.2:Πλευρικές με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  

                       (Αριθμητικά) : 133,00 

 

 

ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ 

Αναλάμπων φανός 
Περιγραφή : Ο αναλάμπων φανός είναι κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό 
σώματος και φωτιστικού κίτρινου χρώματος. Είναι εφοδιασμένος με φωτοκύτταρο για 
την διακοπή της λειτουργίας του κατά την διάρκεια της ημέρας, ενώ υπάρχει και η 
δυνατότητα για σταθερό φωτισμό. 
Χαρακτηριστικά : Το οπτικό φωτεινό του σύστημα βασίζεται στην τεχνολογία Led 
εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση άρα και μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας. Λειτουργεί με μία ή δύο μπαταρίες 6 V ξηρού τύπου 4R25 και 
στο πίσω μέρος του φέρει ειδικό περιλαίμιο στήριξης. 
Προδιαγραφή : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003). 
Εφαρμογές : Εργοταξιακή σήμανση σε οποιαδήποτε κατηγορίας οδικού δικτύου. 
ύψος (cm) 32,5 
πλάτος (cm) 8 
μήκος (cm) 18 
βάρος (gr) 52,50 
συχνότητα αναλαμπών / min 60 
μπαταρίες λειτουργίας 2 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
                        (Αριθμητικά) :43,80 

 
 Βάση στήριξης πινακίδων 



 Περιγραφή : Οι βάσεις προσωρινής στήριξης πινακίδων, είναι ένα χυτό, καμπύλο, ανακυκλωμένο υλικό με 
ιδιαίτερα μεγάλη ανθεκτικότητα. Χρησιμοποιούνται για την στερέωση σωλήνων ή τετράγωνων κοιλοδοκών 
με σκοπό την προσωρινή στήριξη πινακίδων.  
Χαρακτηριστικά : Για την στήριξη των σωλήνων διαθέτουν διαμπερείς οπές διαστάσεων 40x40 mm και 
60x60 mm. O τύπος των ιστών που μπορούν να στερεωθούν είναι είτε τετράγωνοι κοιλοδοκοί, είτε 
στρογγυλοί σωλήνες διαμέτρου 48 mm (με χρήση κατάλληλου αντάπτορα). Το βάρος των βάσεων είναι 25 
kg έτσι ώστε να προσφέρουν σταθερή στήριξη των πινακίδων και εύκολη μεταφορά τους από το προσωπικό 
του εργοταξίου. Κύριο πλεονέκτημα των βάσεων αυτών είναι τα ειδικά χερούλια που διαθέτουν για εύκολο 
και άμεσο στήσιμο εργοταξιακής σήμανσης.  
Προδιαγραφή : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003).  
 
 Εφαρμογές : Εργοτάξια, προσωρινή σήμανση σε όλες της κατηγορίες οδικών δικτύων. 

 
 ύψος (cm)  11  
διαστάσεις βάσης (cm)  80x40  
ολικό βάρος (kg)  25  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
                        (Αριθμητικά) :53,70 

 

Πλέγμα περίφραξης γα εργοτάξιο ,χρώμα πορτοκαλί ή κίτρινο μεγέθους 1 m χ 50 m 

Πορτοκαλί πλαστικό δίχτυ περίφραξης ύψους 1m και συνολικού μήκους 50 μέτρων. Είναι κατάλληλο για εργοταξιακή 

χρήση ώστε να προειδοποιεί και να απαγορεύει την είσοδο σε επικίνδυνους χώρους κατά την διάρκεια εργασιών. 

Το προστατευτικό πλέγμα περίφραξης εργοταξιακής χρήσης είναι κατασκευασμένο από πολυεθυλένιο HDPE υψηλής 

αντοχής. Έχει πορτοκαλί χρώμα και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες και τις μηχανικές 

καταπονήσεις. Έχει ύψος 100cm και συνολικό μήκος 50m. 

Χαρακτηριστικά 

Μήκος: 50m 

Ύψος: 1m 

Χρώμα: Πορτοκαλί 

Υλικό κατασκευής: Πολυαιθυλένιο HDPE 

Βάρος: 160 gr/m2 

Προδιαγραφές: ΥΠΕΧΩΔΕ 

Το πλέγμα (δίκτυ) περίφραξης εργοταξιακής χρήσης κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο HDPE το οποίο εγγυάται τα 

παρακάτω: 

Μεγάλη διάρκεια ζωής Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου UVΑνθεκτικότητα στις μηχανικές 

καταπονήσεις. Διατήρηση του έντονου πορτοκαλί χρώματος του σε βάθος χρόνου. Ευκολία στη χρήση και την 

εγκατάσταση. Επαναχρησιμοποίηση. Μεγάλο βαθμό προστασίας. 

Το προστατευτικό πλέγμα ασφαλείας χρησιμοποιείται σε επικίνδυνες περιοχές εκτέλεσης έργων για να προστατεύει 

τους οδηγούς, τους διερχόμενους πεζούς και τους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα χρησιμοποείται σε: 

Εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους εργασίας Προσωρινά ή μόνιμα εργοτάξια. Εργασίες εκσκαφής ή κατεδάφισης. 

Έλεγχο και ρύθμιση οδικής κυκλοφορίας. Προσωρινή παρεμπόδιση στάθμευσης λόγω εκτέλεσης έργων. Αεροδρόμια 

Χιονοδρομικά κέντρα.  Για προστασία από πτώση βράχων .Γεωργικές εφαρμογές. Για περιορισμό στρατιωτικών 

περιοχών 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   
                        (Αριθμητικά) :35,00 



Κώνοι ασφαλείας PVC 

Οι κώνοι ασφαλείας κυκλοφορίας έχουν ενιαίο κόκκινο χρώμα εκ κατασκευής και είναι 
κατασκευασμένοι από μαλακό PVC. Σύμφωνα με την προσωρινή προδιαγραφή αντανακλαστικών 
κώνων, έχουν λεία και στιλπνή επιφάνεια, χωρίς αυλακώσεις και κυματισμούς, είναι ολόσωμοι 
χωρίς ραφές και δεν προξενούν ζημιές στα διερχόμενα οχήματα κατά την πρόσκρουση. Έχουν 
χαμηλό κέντρο βάρους και παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία ώστε μετά την παραμόρφωση τους 
να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση. Οι κώνοι φέρουν αντανακλαστική μεμβράνη 
αργυρόλευκου χρώματος τύπου ΙΙ. 

 Πλαστικός κώνος κόκκινου χρώματος  
 50 cm  ύψος 
 Βάση 27x27cm  
 2 Λευκές ανακλαστικές ταινίες 
 Βάρος:0.8 kg 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
                        (Αριθμητικά) :7,50 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Τα συστήματα κατεύθυνσης αποτελούνται από θερμοπλαστική βάση βάρους 10 κιλών με αντανακλαστικό τύπου Ι 

ΕΥΡΩ  ( Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ 

            ( Αριθμητικά) : 60,00 


