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Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

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

περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. 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 
∆ηµοπράτησης. 
 
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, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

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

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

1.2 Οι δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως, 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 λοιπων υλικών, 
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

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

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

 
1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης 

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

 
1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 

αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε 
τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

 
1.6 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. 

 
1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-σκευασµένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), 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 απαιτούµενου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, 
οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των 
παραγόµενων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η 
αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των 
υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ 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 ∆ηµόσιο 
(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. 

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

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

 
1.9 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 



     K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TM_µε προµέτρηση.doc        - 3 -           000Α-00VA/5385/B06 

 

ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, 
καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής 
τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, 
σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 
1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

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

 
1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 

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

1.12 Οι δαπάνες προµήθειας 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 Εργου προδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

 
1.13 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. κλπ.),  

(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, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  

(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 κλπ.). 

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

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

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

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

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

 
1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

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

 
1.16 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. 

  
1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 
 
1.18 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των 

εντοπιζόµενων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  
 
1.19 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. 

 
1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου 

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

 
1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
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1.22 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.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την 
διατήρησή τους. 

 
1.23 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. 

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

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

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

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που 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. 

 
1.27 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. 

 
1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
1.29 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 

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

 
1.30 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. 

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

του Αναδόχου στο 'Έργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται 
στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
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1.32 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά 
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται 
στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

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

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 
  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 

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

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

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

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

 
  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

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

 
(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων 

από σκυρόδεµα, PVC κλπ 
 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντίστοιχων 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 
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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 

 
 
 
 



     K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TM_µε προµέτρηση.doc        - 8 -           000Α-00VA/5385/B06 

 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α  Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ο∆ΟΥ 

 
 

Άρθρο Α-1:ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΟΙΚ-2207) 
 
 
Για τη µηνιαία τεχνική υποστήριξη που απαιτείται, αποκλειστικά των περιφερειακών Υπηρεσιών 
Ιωαννίνων και Γρεβενών, µε αντικείµενο τη διαχείριση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου, 
σύµφωνα µε την τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

 
• εργασίας του προσωπικού (6µελούς οµάδας: 2 Μηχανικών Π.Ε. και 4 Μηχανικών 

Τ.Ε., πενταετούς τουλάχιστον εµπειρίας), που προβλέπεται από την Τεχνική 
περιγραφή και το άρθρο 13 της Ε.Σ.Υ. 

• χρήσης των απαιτούµενων οχηµάτων, µε τις οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες 
συµπεριλαµβανοµένων της συντήρησης και των καυσίµων τους, 

• αναλώσιµων υλικών (γραφικής ύλης, Η/Υ κ.λπ), 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης.  

 
Τιµή για την επί ένα µήνα τεχνική υποστήριξη λειτουργίας και συντήρησης όλου του έργου. Για 
µη συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 
ηµέρες.  

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαεπτά χιλιάδες  € 

(Αριθµητικά) : 17.000,00 
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Άρθρο Α-2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ο∆ΟΥ & ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
Α. ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ &  
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
Γ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΟΙΚ-2207) 
 
 
Για τη µηνιαία τεχνική υποστήριξη που απαιτείται, αποκλειστικά των δραστηριοτήτων (συντήρηση 
κατασκευών, γεωτεχνικά, οδοστρώµατα, κυκλοφοριακά κ.λπ.) του Τοµέα ΛΕΣ (Θεσσαλονίκη – 
Θέρµη), σύµφωνα µε την τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
 

• εργασίας του προσωπικού (5µελούς οµάδας: 2 Μηχανικών Π.Ε. και 3 Μηχανικών Τ.Ε.), 
που προβλέπεται από την Τεχνική περιγραφή και το άρθρο 13 της Ε.Σ.Υ. 

• χρήσης των απαιτούµενων οχηµάτων, µε τις οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες 
συµπεριλαµβανοµένων της συντήρησης και των καυσίµων τους, 

• αναλώσιµων υλικών (γραφικής ύλης, Η/Υ κ.λπ), 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά 
τεύχη δηµοπράτησης.  
 

Τιµή για την επί ένα µήνα τεχνική υποστήριξη λειτουργίας και συντήρησης όλου του έργου. Για 
µη συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 
ηµέρες.  

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαεπτά χιλιάδες  € 
(Αριθµητικά) : 17.000,00 
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Άρθρο Α-3: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ο∆ΟΥ. 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΟΙΚ-2207) 

 
Για τη λεπτοµερή επιθεώρηση στοιχείων της οδού µε σκοπό τον εντοπισµό φθορών, οι οποίες 
αποκαθίσταται ύστερα από προγραµµατισµό των εργασιών στοιχειώδους συντήρησης, η οποία 
διεξάγεται σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων, τις 
Οδηγίες Στοιχειώδους Συντήρησης Οδικών Σηράγγων και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• εργασίας του απαιτούµενου προσωπικού, 
• χρήσης των απαιτουµένων οχηµάτων, µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε 

τις οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 
• σύνταξης και υποβολής στην Υπηρεσία αναλυτικής έκθεσης µε τα συµπεράσµατα 

και αποτελέσµατα της επιθεώρησης, 
• προµήθειας και µεταφοράς επιτόπου αναλωσίµων υλικών,  

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας 
 
Τιµή ανά τεµάχιο λεπτοµερούς επιθεώρησης όλων των τµηµάτων της οδού, όπως ορίζονται 
στην Τεχνική Περιγραφή. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ώδεκα χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά) : 12.000,00 
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ΟΜΑ∆Α  Β : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο∆ΟΥ 
 
Άρθρο Β-1: ΟΜΑ∆Α ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
Για την περιπολία ασφαλείας της οδού και σηράγγων, συµπεριλαµβανοµένων των κλάδων των 
κόµβων, µε σκοπό την επιτήρηση, εντοπισµό, σήµανση και πιθανή αποκατάσταση φθορών που 
προκαλούν προφανή κίνδυνο για τους χρήστες (φθορές κατηγορίας 1), η οποία διεξάγεται 
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων και τα λοιπά 
τεύχη δηµοπράτησης, καθώς και για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 24ωρου και για διάστηµα ενός µηνός (όλες τις ηµέρες του µήνα, 
περιλαµβανοµένων Κυριακών, γιορτών κλπ.),από τη 2µελή οµάδα άµεσης επέµβασης µε τη 
διενέργεια περιπολιών άµεσης επέµβασης, συνδροµή στις Υπηρεσίες εκτάκτων περιστατικών 
(Τροχαία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κλπ), συνδροµή στην αποµάκρυνση ακινητοποιηµένων 
οχηµάτων, παροχή βοήθειας σε χρήστες της οδού, που διεξάγονται σύµφωνα µε τα τεύχη 
δηµοπράτησης του έργου.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

o εργασίας του προσωπικού,  
o χρήσης των απαιτουµένων οχηµάτων, µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε όλα 

τα αναλώσιµα υλικά (καύσιµα κλπ.), µε τις σταλίες και τις οποιεσδήποτε φθορές και 
απώλειες, 

o σύνταξης και υποβολής στην Υπηρεσία αναλυτικής έκθεσης σχετικά µε τα έκτακτα 
περιστατικά που συνέβησαν, 

o προµήθειας και µεταφοράς επιτόπου αναλωσίµων υλικών, 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Οδηγίες Συντήρησης 
Αυτοκινητοδρόµων και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
∆εν περιλαµβάνονται στην τιµή και αµείβονται ιδιαίτερα οι εργασίες αποκατάστασης φθορών 
κατηγορίας 1, που πιθανόν να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια της περιπολίας και για τις οποίες 
προβλέπεται ιδιαίτερο άρθρο στην οµάδα Ε του παρόντος τιµολογίου, µε την προϋπόθεση 
εντολής εκτέλεσης και δυνατότητα διαπίστωσης της εκτέλεσής τους από τη ∆/νουσα Υπηρεσία. 
 
Τιµή για την επί ένα µήνα λειτουργία οµάδας άµεσης επέµβασης.  Για µη συµπληρωµένο µήνα, 
υπολογίζεται κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες. 
  

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαεννέα χιλιάδες εξακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 19.600,00 
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Άρθρο Β-2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Για τη λειτουργία ενός Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ), επί 24-ώρου βάσεως και για 
διάστηµα ενός µηνός (όλες τις ηµέρες του µήνα, περιλαµβανοµένων Κυριακών, γιορτών κλπ.), 
όπως αυτή περιγράφεται στις Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων, στα Εγχειρίδια 
Λειτουργίας και στα Εγχειρίδια Συντήρησης των σηράγγων, στην Τεχνική Περιγραφή, στην 
Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

 εργασίας του προβλεπόµενου από τα συµβατικά τεύχη προσωπικού,  
 προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου των αναγκαίων αναλωσίµων υλικών 

(π.χ. γραφικής ύλης, αναλωσίµων απαραίτητων για τη λειτουργία του ΚΕΚ, 
του εξοπλισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών της αίθουσας ελέγχου του ΚΕΚ, 
όπως CD, δισκέτες, βίντεο κασέτες, καθαριστικά υπολογιστών, κλπ.) καθώς 
και οποιονδήποτε άλλων λειτουργικών εξόδων απαιτούνται (π.χ. αναλώσιµα 
γραφείου, είδη καθαρισµού, φύλαξη του χώρου κτλ), 

 χρήσης τηλεφωνικών συνδέσεων του ΚΕΚ (πλην του 1077) και των παγίων 
τους, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, που προκύπτει από υποχρεώσεις που αναφέρονται στην 
ΕΣΥ, την Τεχνική Περιγραφή και το λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, έστω και εάν αυτή δεν 
αναγράφεται αλλά απαιτείται για την ασφαλή και αδιάλειπτη παρακολούθηση και εξασφάλιση 
της λειτουργίας της οδού, σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης, πλην της δαπάνης του 
ηλεκτρικού ρεύµατος, και της δαπάνης καυσίµου του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, που 
βαρύνουν την ΕΟΑΕ, όπως αναλύεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

 
 
 

Άρθρο  Β-2.1: ΚΕΚ 5/5/4 : 5 χειριστές στην πρωινή βάρδια, 5 χειριστές στην απογευµατινή, 4 
χειριστές στην βραδινή βάρδια 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 35.300,00 

 
Άρθρο  Β-2.2: ΚΕΚ 4/4/3 : 4 χειριστές στην πρωινή βάρδια, 4 χειριστές στην απογευµατινή, 3 
χειριστές στην βραδινή βάρδια 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 28.300,00 

 
 

Άρθρο  Β-2.3: ΚΕΚ 3/3/2 : 3 χειριστές στην πρωινή βάρδια, 3 χειριστές στην απογευµατινή, 2 
χειριστές στην βραδινή βάρδια 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 22.700,00 

 
Άρθρο  Β-2.4: ΚΕΚ 5/5/5 : 5 χειριστές στην πρωινή βάρδια, 5 χειριστές στην απογευµατινή, 5 
χειριστές στην βραδινή βάρδια 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 38.200,00 
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Άρθρο  Β-2.5: ΚΕΚ 4/4/4 : 4 χειριστές στην πρωινή βάρδια, 4 χειριστές στην απογευµατινή, 4 
χειριστές στην βραδινή βάρδια 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 29.500,00 

 
Άρθρο  Β-2.6: ΚΕΚ 3/3/3 : 3 χειριστές στην πρωινή βάρδια, 3 χειριστές στην απογευµατινή, 3 
χειριστές στην βραδινή βάρδια 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 22.500,00 

 
Άρθρο  Β-2.7: ΚΕΚ 2/2/2 : 2 χειριστές στην πρωινή βάρδια, 2 χειριστές στην απογευµατινή, 2 
χειριστές στην βραδινή βάρδια 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαέξι χιλιάδες εννιακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 16.900,00 

 
Άρθρο  Β-2.8: ΚΕΚ 1/1/1 : 1 χειριστής στην πρωινή βάρδια, 1χειριστής στην απογευµατινή, 1 
χειριστής στην βραδινή βάρδια 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 7.500,00 

 
Άρθρο  Β-2.9: ΚΕΚ 1/1/0 : 1 χειριστής στην πρωινή βάρδια, 1 χειριστής στην απογευµατινή, 0 
χειριστές στην βραδινή βάρδια 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πέντε χιλιάδες οκτακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 5.800,00 
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Άρθρο Β-3: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
Για τη διαχείριση ενός Τηλεφωνικού Κέντρου (ΤΦΚ), επί 16-ώρου βάσεως µε ένα χειριστή ανά 
βάρδια, και για διάστηµα ενός µηνός (όλες τις ηµέρες του µήνα, περιλαµβανοµένων Κυριακών, 
γιορτών κλπ.), όπως αυτή περιγράφεται στις Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων, στα 
Εγχειρίδια Λειτουργίας και στα Εγχειρίδια Συντήρησης των σηράγγων, στην Τεχνική Περιγραφή, 
στην Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• εργασίας του προβλεπόµενου από τα συµβατικά τεύχη προσωπικού, 
• έγκαιρης λήψης, καταγραφής και διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων, 
• έγκαιρης ενηµέρωσης των αρµοδίων της ΕΟΑΕ και του Αναδόχου για περαιτέρω 

ενέργειες βάσει σχετικών λειτουργικών διαδικασιών της ΕΟΑΕ, 
• έγκαιρης ενηµέρωσης των αρµόδιων χειριστών Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας και 

υποβοήθηση του έργου τους ως απαιτείται στη διαχείριση συµβάντων, 
• χρήσης και ενηµέρωσης κατάλληλου λογισµικού διαχείρισης κλήσεων, τήρησης 

ψηφιακών αντιγράφων ασφαλείας όπου απαιτείται, 
• προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου των αναγκαίων αναλώσιµων υλικών (π.χ. 

γραφικής ύλης, αναλώσιµων απαραίτητων για τη λειτουργία του ΤΦΚ, ψηφιακών 
µέσων αντιγράφων (CD, DVD, ...), εξαγωγής απαιτούµενων από την ΕΟΑΕ 
στατιστικών στοιχείων εισερχόµενων κλήσεων ανά τακτά διαστήµατα, κλπ.), 

 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, που προκύπτει από υποχρεώσεις που αναφέρονται στην 
ΕΣΥ, την Τεχνική Περιγραφή και το λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, έστω και εάν αυτή δεν 
αναγράφεται αλλά απαιτείται για την ασφαλή και αδιάλειπτη εξασφάλιση της λειτουργίας του 
ΤΦΚ. 
 
Τιµή για την επί ένα µήνα λειτουργία ενός ΤΦΚ. Για µη συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται 
κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά) : 5.250,00 
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Άρθρο Β-4: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Για την επί ένα µήνα απασχόληση συνεργείου τεχνιτών µε οχήµατα για την τακτική επιθεώρηση 
και συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του έργου καθώς και την 
τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρονικών συστηµάτων και αυτοµατισµών του έργου, όπως 
καθορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή, και περιλαµβάνει ενδεικτικά : 
 

• για την οµάδα Η/Μ επιθεώρησης και συντήρησης 
� την καθηµερινή επιθεώρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου βάσει του µηνιαίου 

προγράµµατος που θα έχει υποβληθεί από τον Ανάδοχο και εγκριθεί από την 
Υπηρεσία, 

� τη διεξαγωγή δοκιµών, ρυθµίσεων και λοιπών τακτικών συντηρήσεων βάσει του 
µηνιαίου προγράµµατος και των λειτουργικών διαδικασιών της ΕΟΑΕ (πλην των 
καθολικών συντηρήσεων που θα διεξάγονται από πιστοποιηµένο τεχνικό 
προσωπικό για τον συγκεκριµένο εξοπλισµό), 

� την απόκριση επιτόπου του έργου (περιλαµβανοµένων εορτών, αργιών και 
Σαββατοκύριακα) κατόπιν ειδοποίησης και εντός προκαθορισµένων χρόνων, για την 
επιβεβαίωση των βλαβών και την προσωρινή άρση αυτών. 

 
• για την οµάδα Η/Μ τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών και αυτοµατισµών 

� την καθηµερινή και σε βάρδια επιθεώρηση των ηλεκτρονικών συστηµάτων και 
αυτοµατισµών του έργου βάσει του µηνιαίου προγράµµατος που θα έχει υποβληθεί 
από τον Ανάδοχο και εγκριθεί από την Υπηρεσία, 

� την ηµερήσια επιθεώρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου τα Σαββατοκύριακα 
και τις επίσηµες αργίες, βάσει του µηνιαίου προγράµµατος που θα έχει υποβληθεί 
από τον Ανάδοχο και εγκριθεί από την Υπηρεσία, 

� τη διεξαγωγή δοκιµών, ρυθµίσεων και λοιπών τακτικών συντηρήσεων του 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού και αυτοµατισµών, βάσει του µηνιαίου προγράµµατος και 
των λειτουργικών διαδικασιών της ΕΟΑΕ (πλην των καθολικών συντηρήσεων που 
θα διεξάγονται από πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό για τον συγκεκριµένο 
εξοπλισµό), 

� την καθηµερινή και σε βάρδια (περιλαµβανοµένου εορτών, αργιών, 
Σαββατοκύριακα) τεχνική υποστήριξη όλων των ΚΕΚ περιοχής ευθύνης του έργου, 
για την επιβεβαίωση βλαβών και την προσωρινή άρση αυτών εντός 
προκαθορισµένων χρόνων. 

 
σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, στην Ε.Σ.Υ., τις “Οδηγίες 
Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, 
στα Εγχειρίδια Συντήρησης και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• αποζηµίωσης του απαιτούµενου προσωπικού, 
• καθαριότητας των χώρων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ΚΕΣ, ΚΕΚ, 

υποσταθµών, αντλιοστασίων κλπ., 
• χρήσης των απαιτουµένων οχηµάτων, µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε 

τις οποιεσδήποτε φθορές, απώλειες και σταλίες, 
• σύνταξης και υποβολής στην Υπηρεσία αναλυτικής έκθεσης-αναφορών µε τα 

συµπεράσµατα και αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων, συντηρήσεων, δοκιµών και 
αποκατάστασης βλαβών, 

• προµήθειας και µεταφοράς επιτόπου αναλωσίµων υλικών και µικροανταλλακτικών 
(γράσο, στουπιά, λουκέτα, γραφική ύλη, υλικά καθαρισµού, θερµικό χαρτί, βαφές, 
στεγανωτικά, µικροσφάλειες, κλέµµες, κλιπς, κλπ), 

• χρήσης τηλεφωνικών συνδέσεων και των παγίων τους, που χρησιµοποιούνται από 
το προσωπικό συντήρησης του Αναδόχου για τους σκοπούς της συντήρησης και 
στις οποίες βρίσκονται συνδεδεµένα και τα συστήµατα τηλεειδοποίησης βλαβών 
των ΚΕΣ/ΚΕΚ, 
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καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας. 
 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες : 

 
• για την καθολική συντήρηση και την οριστική αποκατάσταση βλαβών, οι οποίες 

πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. 
• για τα ανταλλακτικά, που ή θα πληρώνονται ιδιαίτερα ή θα διατίθενται από την 

Υπηρεσία. 
 
 
Άρθρο  Β-4.1: Επιθεώρηση και Συντήρηση H/M οδού και σηράγγων 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
Τιµή για την επί ένα µήνα απασχόληση διµελούς συνεργείου τεχνικών µε κατάλληλο όχηµα, που 
θα παρέχεται όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες του µήνα για την επιθεώρηση και συντήρηση 
Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου και µε συνεχή ετοιµότητα-επιφυλακή προσωπικού όλες τις 
ηµέρες και ώρες του µήνα περιλαµβανοµένου εορτών και αργιών για αντιµετώπιση έκτακτων 
βλαβών και φθορών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής και της Ε.Σ.Υ. Για µη 
συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πέντε χιλιάδες εννιακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 5.900,00 

 
 
Άρθρο  Β-4.2: Τεχνική Υποστήριξη Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµών 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
Τιµή για την επί ένα µήνα απασχόληση συνεργείου τεχνιτών µε κατάλληλο όχηµα, που θα 
παρέχεται σε βάρδιες επί 24ώρου βάσεως όλες τις ηµέρες του έτους περιλαµβανοµένου εορτών 
και αργιών, για την τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών και αυτοµατισµών των Η/Μ 
εγκαταστάσεων του έργου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής και της Ε.Σ.Υ. 
Για µη συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 
ηµέρες. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαεννέα χιλιάδες εξακόσια εβδοµήντα € 
 (Αριθµητικά) : 19.670,00 
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Άρθρο  Β-5: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
 
Άρθρο  Β-5.1: Συνεργείο Καθαριότητας και Συλλογής Απορριµµάτων 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5380) 

 
Για τη µηνιαία απασχόληση συνεργείου δύο εργατοτεχνιτών µε ένα όχηµα, που θα φέρει υλικά 
καθαριότητας και λοιπό εξοπλισµό, που περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή και θα 
ασχολείται µε την αποκοµιδή απορριµµάτων σύµφωνα µε την ισχύουσα περιβαλλοντική 
νοµοθεσία περί συλλογής και µεταφοράς απορριµµάτων, την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά 
τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• εργασίας του απαιτούµενου προσωπικού, 
• χρήσης των απαιτούµενων οχηµάτων, µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε 

τις οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 
• αναλώσιµων υλικών (σακούλες, καθαριστικά, κλπ), 
 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης 
 
Τιµή για την επί ένα µήνα απασχόληση ενός συνεργείου καθαριότητας 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τρείς χιλιάδες εννιακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά) : 3.950,00 
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Άρθρο  Β-5.2: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
Για τη διαχείριση των απορριµµάτων του αυτοκινητοδρόµου και των εγκαταστάσεών του, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου. H διαχείριση θα γίνει από 
εταιρείες πιστοποιηµένες κατά ISO 9000 και ISO 14000 και αδειοδοτηµένες βάσει της 
ισχύουσας νοµοθεσίας περί διαχείρισης απορριµµάτων (ΚΥΑ 50910/2727/ 16.12.2003, κλπ). 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

� εγκατάστασης ειδικών κάδων συλλογής απορριµµάτων 
� περιοδικής συλλογής και µεταφοράς των απορριµµάτων στην έδρα εταιρείας 

διαπιστευµένης για τη διαχείριση απορριµµάτων 
� διαλογής και διαχωρισµού των απορριµµάτων  
� διάθεσης των ανακυκλούµενων υλικών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της σχετικής 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.  
� διάθεσης των υπόλοιπων απορριµµάτων σε νόµιµα αδειοδοτηµένους χώρους 
� παράδοσης στο Τµήµα Περιβάλλοντος του Τοµέα ΛΕ.Σ. τριµηνιαίων εκθέσεων και 

στατιστικών στοιχείων για τα ανακυκλούµενα υλικά και για τις ποσότητες που 
καταλήγουν στους χώρους διάθεσης, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 15 
της ΤΠ. 

� κάθε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται, για την εκτέλεση 
της εργασίας. 

 
 
Τιµή για την επί ένα έτος διαχείριση των συλλεγόµενων απορριµµάτων από οποιοδήποτε χώρο 
του αυτοκινητοδρόµου και των εγκαταστάσεών του. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά) : 20.000,00 
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Άρθρο  Β-5.3: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΣΑ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
Για τη καθαριότητα των χώρων υγιεινής (WC) που βρίσκονται σε Χώρο Στάθµευσης και 
Αναψυχής (ΧΣΑ) του αυτοκινητοδρόµου συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων υλικών 
καθαριότητας και αναλώσιµων (χαρτί τουαλέτας, υγρό σαπούνι, σακούλες, κλπ) σύµφωνα µε 
την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• εργασίας του απαιτούµενου προσωπικού µε δύο (2) εξάωρες βάρδιες των δύο (2) 

ατόµων, από τις 8:00πµ µέχρι τις 8:00µµ, όλες τις ηµέρες του µήνα, 
• χρήσης του απαιτούµενου οχήµατος µεταφοράς µετά των καυσίµων, εργαλείων, 

εξοπλισµού µε τις οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 
• αναλώσιµων υλικών (σακούλες, καθαριστικά, κλπ), 
• παραµονής του προσωπικού στη διάρκεια της βάρδιας σε στεγασµένο χώρο, που 

θα δηµιουργηθεί µε έξοδα του αναδόχου στον χώρο του ΧΣΑ, 
• εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών καθαριότητας στο αµφίπλευρο ΧΣΑ, εφόσον 

υπάρχει,  
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για 
την εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης 

 
Τιµή ανά µήνα για τον καθαρισµό αµφίπλευρων χώρων υγιεινής των ΧΣΑ   
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 4.500,00 
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Άρθρο  Β-5.4: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
Για  τις εργασίες καθαρισµού, ελέγχου και συντήρησης των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης που 
είναι εγκατεστηµένες κατά µήκος της Εγνατίας οδού και των Κάθετων Αξόνων της, καθώς και 
για τη διαχείριση των επικίνδυνων και µη αποβλήτων που προκύπτουν από αυτές, σύµφωνα µε 
το σχετικό αναλυτικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ – 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ της ΤΠ.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 

• Καθαρισµό, Συντήρηση, Μεταφορά, ∆ιαχείριση αποβλήτων ΜΕΡ (Βλ. αναλυτικά 
Πίνακα ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14 της τεχνικής περιγραφής) 
 Έλεγχος τµήµατος µονάδας, δεξαµενής τοξικών και φρεατίου εξόδου 
 Αποµάκρυνση επιπλεόντων και φερτών κατά την φάση του ελέγχου 
 Καθαρισµός µονάδας, άδειασµα, επαναπλήρωση,  
 µικρο-επιδιορθώσεις 
 Αναπλήρωση θαλάµων 
 Μεταφορά των αποβλήτων 
 ∆ιάθεση / ∆ιαχείριση των αποβλήτων 
 Σύνταξη και Υποβολή Εκθέσεων 

• Απόκριση σε περίπτωση ατυχήµατος (Βλ. αναλυτικά Πίνακα ΙΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
14 της τεχνικής περιγραφής ) 
 Αντιµετώπιση έκτακτων ατυχηµάτων επί της οδού που αφορούν στον 

καθαρισµό των δεξαµενών Μ.Ε.Ρ. και του οδοστρώµατος, από µεταφερόµενα 
φορτία όπως λάδια, πετρελαιοειδή, άλλα επικίνδυνα φορτία  

• Εξαµηνιαίους Ελέγχους ΜΕΡ (Βλ. αναλυτικά Πίνακα ΙV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14) 
• Το προσωπικό (οµάδα) που θα φέρει εις πέρας τις προαναφερόµενες εργασίες. 
• Τα οχήµατα και βυτία που απαιτούνται για την υλοποίηση του συνόλου των 

εργασιών και τα καύσιµα αυτών. 
• Τον εξοπλισµό καταγραφής και φωτογράφησης  
• Την επεξεργασία των παραγόµενων δεδοµένων προκειµένου να πραγµατοποιηθεί 

η σύνταξη σχετικών Εκθέσεων 
• Την επεξεργασία των δεδοµένων καταγραφής (βιντεοσκόπησης και   
• Την ασφάλεια του προσωπικού στο πεδίο εργασιών (γιλέκα, κώνοι, οχήµατα 

ασφαλείας κ.λπ.) καθώς και για τυχόν ανάγκη διαχείρισης κυκλοφορίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο για την συντήρηση και τον καθαρισµό Μονάδας Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τρείς χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 3.500,00 
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ΟΜΑ∆Α Γ : ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
Άρθρο  Γ-1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΑΤΟΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7751) 

 
Για την προµήθεια άλατος που θα χρησιµοποιηθεί κατά τη χειµερινή συντήρηση, την µεταφορά 
και την αποθήκευση του σε υπαίθριους ή στεγασµένους αποθηκευτικούς χώρους, σύµφωνα µε 
τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• προµήθειας άλατος απαλλαγµένου από προσµίξεις,  
• µεταφοράς του άλατος µε κατάλληλα καλυµµένα φορτηγά, έτσι ώστε να µην 

ρυπαίνεται  και απορροφά υγρασία,  από τον τόπο του προµηθευτή στον χώρο 
αποθήκευσης, 

• απόθεσης σε κωνικούς σωρούς στον χώρο αποθήκευσης µε ανατροπή και χρήση 
φορτωτή 

• εργασίας όλου του απαιτούµενου προσωπικού, 
• σταλίες των φορτηγών και του φορτωτή 

 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την εκτέλεση 
της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τόνο άλατος.   
  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά) : 55,00 
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Άρθρο  Γ-2: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1420) 

 
Για την επί 24ωρο διατήρηση µηχανήµατος αποχιονισµού µε τους χειριστές του ήτοι 
πολυεργάτη ή φρέζας σε κατάσταση επιφυλακής, έτοιµου προς εργασία, σύµφωνα µε τους 
όρους δηµοπράτησης του έργου. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• ετοιµότητας του µηχανήµατος αποχιονισµού στους προκαθορισµένους χώρους 
ανεφοδιασµού,  

• επιφυλακής του προσωπικού χειµερινής συντήρησης, 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την εκτέλεση 
της εργασίας. 
 
Επιµετρώνται 24ωρα επιφυλακής αδιακρίτως εργάσιµων ηµερών ή αργιών και µε τους 
περιορισµούς του άρθρου «Εργασίες αποχιονισµού της οδού» για τις ηµέρες που το µηχάνηµα 
θα πληρώνεται εργασίες αποχιονισµού. 
 
Τιµή ανά 24ωρη επιφυλακή  µηχανήµατος αποχιονισµού. 

  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξήντα € 
 (Αριθµητικά) : 60,00 
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Άρθρο  Γ-3: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1420) 

 
Για την ωριαία εργασία αποχιονισµού µε τη χρήση αποχιονιστικού µηχανήµατος ήτοι 
πολυεργάτη µε αλατοδιανοµέα ή φρέζας σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• εργασίας του προσωπικού χειρισµού του µηχανήµατος,  
• χρήσης του µηχανήµατος µε τα αναλώσιµά του, 
• πλήρωσης (εργασίας και µηχανηµάτων) του αλατοδιανοµέα µε αλάτι, 
• σταλίας των οχηµάτων και του φορτωτή. 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την εκτέλεση 
της εργασίας. 

 
Επιµετρώνται µόνο οι ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες αποχιονισµού, δεν 
περιλαµβάνονται δηλαδή οι ώρες στάσεως. Τις ηµέρες που θα πληρώνεται εργασία 
αποχιονιστικού µηχανήµατος, δεν θα πληρώνεται επιπλέον και αποζηµίωση επιφυλακής του 
ίδιου µηχανήµατος µε την προϋπόθεση ότι η αποζηµίωση εργασίας αποχιονιστικού 
µηχανήµατος προκύπτει µεγαλύτερη της αποζηµίωσης επιφυλακής του. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα  πληρώνεται µόνο η δαπάνη επιφυλακής του. Εφόσον ζητηθεί από την ΕΟΑΕ να 
βρίσκεται το αποχιονιστικό µηχάνηµα σε κάποιο σηµείο του οδικού δικτύου, χωρίς να κάνει 
αποχιονισµό ή αλατοδιανοµή, θα αµείβεται µε το ¼ του ωροµισθίου κανονικής εργασίας του. Η 
ωριαία αποζηµίωση είναι κοινή για οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, οποιαδήποτε ηµέρα της 
εβδοµάδος (περιλαµβανοµένων και των αργιών) και για οσεσδήποτε συνεχόµενες ώρες 
εργασίας αποχιονιστικού µηχανήµατος. 
 
Τιµή ανά ώρα εργασίας αποχιονιστικού µηχανήµατος.  

  
  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατό € 
 (Αριθµητικά) : 100,00 
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ΟΜΑ∆Α  ∆:  ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
Άρθρο ∆-1: Τελική ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος µε υλικό υψηλής αντοχής και 
αντανακλαστικότητας 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788) 
 

 
Για την πλήρη διαγράµµιση (είτε αρχική είτε αναδιαγράµµιση) ασφαλτικού οδοστρώµατος 
οποιασδήποτε ποιότητας υφής και ηλικίας, µε υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, 
του οποίου ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης είναι 30 µήνες, που εκτελείται σύµφωνα µε την 
προδιαγραφή Σ308-75 "Σήµανσις οδών-Προδιαγραφαί διαγραµµίσεων οδοστρωµάτων" και τους 
όρους δηµοπράτησης του έργου.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 

-  η προµήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή λευκής ή έγχρωµης 
αντανακλαστικής διαγράµµισης οδοστρώµατος από εν ψυχρώ εφαρµοζόµενο υλικό 
(χρώµα ενός ή δύο συστατικών, ψεκαζόµενο ή διαστρωνόµενο ψυχροπλαστικό µε τα 
απαραίτητα πρόσθετα υλικά, όπως αραιωτικό ή σκληρυντής, γυάλινα σφαιρίδια, 
αντιολισθηρό λεπτόκοκκο αδρανές)  

- η µεταφορά όλων των παραπάνω υλικών διαγράµµισης από τον τόπο προµήθειάς 
τους στον τόπο ενσωµάτωσης συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων του 
χαµένου χρόνου και της σταλίας των µέσων µεταφοράς 

- η προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί τόπου του έργου 
- ο καθαρισµός του οδοστρώµατος, όπου πρόκειται να εφαρµοστεί η διαγράµµιση, από 

κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής 
σκούπας σε αστικές ή ηµιαστικές περιοχές και χειρωνακτικά 

- η προετοιµασία διαγράµµισης (στίξη-πικετάρισµα) και η προεργασία των υλικών 
διαγράµµισης 

- η κατασκευή διαγράµµισης (νέα διαγράµµιση ή αναδιαγράµµιση) οποιουδήποτε 
είδους, µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα) µε 
εν ψυχρώ εφαρµογή του υλικού και των πρόσθετων υλικών (γυάλινα σφαιρίδια και 
αντιολισθηρό λεπτόκοκκο αδρανές) στην προβλεπόµενη ποσότητα και πάχος υµένα 

- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
διαγράµµισης 

- η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία από 
τη χρονική στιγµή της διάστρωσης των υλικών µέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους 
καθώς επίσης και άρση των µέτρων προστασίας 

 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος 

 
 

∆ιαγράµµιση µε υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, ελάχιστου χρόνου εγγύησης 
30 µηνών σύµφωνα και µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1423 – ΕΝ 1424– ΕΝ 1436, του οποίου 
η χρήση και εφαρµογή είναι εγκεκριµένη από κρατικό εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων χωρών 
µελών της Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, BAST Γερµανίας, κλπ.) 

 
 
 

ΕΥΡΩ           (Ολογράφως): Τρία € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  3,10 
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Άρθρο  ∆-2: ΕΚΣΚΑΦΗ ΜΙΚΡΟΧΑΝ∆ΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ Η ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-010) 
 
Εκσκαφή χάνδακα σωληνώσεως για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή 
ηµιβραχώδες µε προσοχή για αποφυγή καταστροφών των υπαρχόντων δικτύων (∆ΕΗ, ΟΤΕ, 
∆ΕΥΑΗ κλπ), πλάτους οφρύου ορύγµατος µικρότερου ή µέχρι 0,15 m και σε βάθος µέχρι 0,60 
m µε τη µέθοδο micro trenching, ή µε οποιοδήποτε τρόπο (ακόµα και χειρονακτική εκσκαφή) ή 
µέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή µέσα σε νερό ή στάθµη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεµία ή 
υποβιβάζεται µε άντληση που θα πληρωθεί ξεχωριστά, µε την µόρφωση των παρειών και του 
πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη 
των αναγκαίων δαπέδων εργασίας που χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα 
µε τους τρόπους και τα µέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεως, τοπικών 
µετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακορύφων) και µεταφορών για την οριστική αποµάκρυνση των 
προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνοµία ή προσωρινή 
απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωµάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων 
χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των µεταφορικών µέσων και των µηχανηµάτων που 
χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση της περιγραφόµενης εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνεται 
επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων ως 
ακολούθως:  
 
προµήθεια – µεταφορά και διάστρωση του πυθµένα του χάνδακα µε άµµο πάχους 5cm µέσα 
στη οποία τοποθετείται Cu25mm  
 
προµήθεια – µεταφορά και εργασία εγκιβωτισµού των σωλήνων ΡΕ Φ90 µε µπετόν C 12/15 
κατά τρόπο ώστε να περιβάλλει πλήρως τη σωλήνα  
 
προµήθεια – µεταφορά και τοποθέτηση του πλέγµατος σήµανσης  
 
προµήθεια – µεταφορά και η εργασία κατασκευής ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί 
ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος  
 
προµήθεια – µεταφορά και τοποθέτηση αντιολισθηρής στρώσης από ασφαλτικό σκυρόδεµα 
συµπυκνωµένου πάχους 0,05mm (ΠΤΠ Α 265) µε χρήση κοινής ασφάλτου για την τελική 
αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην αρχική του µορφή.  
 
Στην τιµή του χάνδακα περιλαµβάνονται όλα όσα περιγράφονται παραπάνω εκτός από την 
προµήθεια – µεταφορά και τοποθέτηση των σωληνώσεων ΡΕ Φ90 και χαλκού 25mm2 που 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. Επίσης περιλαµβάνεται και κάθε εργασία για πλήρη και άµεση 
αποκατάσταση των ζηµιών που θα προκληθούν προς τρίτους.  
(1 m)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τέσσερα € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά) :  4,30 
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Άρθρο  ∆-3: ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 10atm (µε 
ραβδώσεις) 
 
Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.-
Η.D. (HIGH DENSITY) µε ραβδώσεις, µε πίεση λειτουργίας 10 ατµοσφαιρών, εν ξηρώ ή µέσα σε 
νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίου οπτικής 
ίνας.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των 
σωλήνων, του σύρµατος που τυχόν θα απαιτηθεί κατά την τοποθέτηση του καλωδίου οπτικής ίνας 
καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου 
(εργασία και υλικά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την 
ευθυγράµµισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα µήκη που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα 
γίνει µε κατάλληλες πλαστικές µούφες, τοποθέτησης του σύρµατος εφόσον απαιτηθεί, η δαπάνη 
επισήµανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσµης σωλήνων. Περιλαµβάνεται 
επίσης η δαπάνη τυχόν περιβληµάτων προστασίας του σωλήνα, η ανηγµένη δαπάνη κάθε είδους 
αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα 
µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ), µε ραβδώσεις, 10 ατµοσφαιρών, για την διέλευση καλωδίου οπτικής ίνας 

 
 
Άρθρο  ∆-3.1: Σωλήνες πολυαιθυλενίου διαµέτρου Ø32  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ύο € και πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά) :  2,05 
 
 
Άρθρο  ∆-3.2: Σωλήνες πολυαιθυλενίου διαµέτρου Ø40 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ύο € και δέκα λεπτά 

 (Αριθµητικά) :  2,10 
 
 
Άρθρο  ∆-3.3: Σωλήνες πολυαιθυλενίου διαµέτρου Ø50 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ύο € και είκοσι λεπτά 

 (Αριθµητικά) :  2,20 
 



     K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TM_µε προµέτρηση.doc        - 27 -           000Α-00VA/5385/B06 

 

 
 
Άρθρο ∆-4: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (Video Recording KIT) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
Για την προµήθεια συστήµατος βιντεοσκόπησης (video recording kit) και συσχετισµού µε 
δεδοµένα θέσεων (GPS), που περιλαµβάνει: 
 

• Συσκευή GPS 12 καναλιών, ακρίβεια <3 µ., 95% τυπική. 
• Φορητός Η/Υ (Tablet PC), µε κατάλληλο λογισµικό επεξεργασίας και ανάλυσης 

δεδοµένων (συσχετισµός δεδοµένων GPS και βίντεο, σηµείωσης χωρικών 
δεδοµένων (spatial bookmarking)), για τη διασύνδεση των καρέ (video frames) µε τις 
πληροφορίες θέσης και δυνατότητα εισαγωγής των επεξεργασµένων δεδοµένων σε 
GIS. 

• Λογισµικό προβολής και διασύνδεσης µε χάρτη (GIS). 
• Βίντεο-κάµερα, υψηλής ανάλυσης, µε δυνατότητα σταθεροποίησης εικόνας. 

 
Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη εκπαίδευσης, εγχειριδίων, υποστήριξης, συντήρησης και 
αναβάθµισης για τρία (3) έτη. 
 

Τιµή για ένα τεµάχιο συστήµατος βιντεοσκόπησης (kit). 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά) : 30.000,00 
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Άρθρο ∆-5: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Ο∆ΟΥ RMMS 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
 
Για  τις εργασίες καταγραφής, βιντεοσκόπησης, επεξεργασίας και εισαγωγής δεδοµένων για τη 
δηµιουργία µητρώου οδού RMMS, σύµφωνα µε το σχετικό αντικείµενο εργασιών. 
 
 Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 

• Το προσωπικό (οµάδα) καταγραφής πεδίου: ένας (1) µηχανικός, ένα (1) εργοδηγός 
και ένας (1) οδηγός. 

• Το προσωπικό επεξεργασίας, ανάλυσης και εισαγωγής δεδοµένων. 
• Το όχηµα βιντεοσκόπησης ή/και ασφαλείας (για καταγραφή πεζή) και τα καύσιµα 

αυτού. 
• Τον εξοπλισµό καταγραφής και βιντεοσκόπησης (ενδεικτικά: βιντεοκάµερα υψηλής 

ανάλυσης, συσκευές GPS, οδόµετρα, φορητοί Η/Υ, µετροταινίες κ.λπ.). 
• Την καταγραφή των στοιχείων-εξοπλισµού του µητρώου ανά τµήµα (άξονα και 

κλάδων κόµβων), µε χρήση ψηφιακής κάµερας υψηλής ανάλυσης που 
διασυνδέεται µε Η/Υ που φέρει κατάλληλο λογισµικό επεξεργασίας και ανάλυσης 
δεδοµένων. Τη (συµπληρωµατικά) καταγραφή πεζή, µε χρήση οδοµέτρων και 
φορητών Η/Υ που φέρουν κατάλληλο λογισµικό καταγραφής. 

• Την επεξεργασία των δεδοµένων βιντεοσκόπησης (συσχετισµός των δεδοµένων 
θέσης (ΧΘ) (ή/και συντεταγµένων GPS) µε το βίντεο) για τη διασύνδεση των καρέ 
(video frames) µε τις πληροφορίες θέσης (ΧΘ). 

• Την επεξεργασία των δεδοµένων καταγραφής (βιντεοσκόπησης και πεζή) για τη 
δηµιουργία αρχείων (ανά τµήµα) µητρώου οδού, απολύτως συµβατά µε τη δοµή 
(format) του RMMS και της εφαρµογής παρουσίασης/προβολής βίντεο της ΕΟΑΕ, 
προκειµένου να εισαχθούν στη βάση δεδοµένων αυτών. 

• Τις εργασίες συµπλήρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, συνένωσης (µοντάζ) 
κ.λπ. υπαρχόντων αρχείων βίντεο. 

 
 

Τιµή ανά χιλιόµετρο (ανα κατεύθυνση, σε όλο το πλάτος της οδού) εργασιών (πεδίου και 
γραφείου) για τη δηµιουργία µητρώου οδού RMMS. 

 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν εξήντα € 
 (Αριθµητικά) : 160,00
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Άρθρο ∆-6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΠΟΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟΥ (SPIRAL SENSOR) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
Για την προµήθεια πλήρους συστήµατος µέτρησης και καταγραφής της σπειροειδούς 
παραµόρφωσης σωληνώσεων κατακόρυφων αποκλισιοµέτρων (inclinometers). Το σύστηµα θα 
περιλαµβάνει των αισθητήρα και όλα τα απαραίτητα παρελκόµενα για την λήψη µετρήσεων και 
ψηφιακή καταγραφή των δεδοµένων σπειροειδούς παραµόρφωσης από αποκλισιόµετρα 
εγκατεστηµένα σε κατακόρυφες γεωτρήσεις. 

Αναλυτικά το σύστηµα θα περιλαµβάνει: 

• Βολίδα µέτρησης σπειροειδούς παραµόρφωσης µετρικού συστήµατος  

• Καλώδιο µήκους 100 µέτρων µε σηµεία ελέγχου ανά 0.5 µέτρα µήκος 

• Kεφαλή στήριξης του συστήµατος (pulley assemply) 

• Ψηφιακό καταγραφικό καταγραφής των µετρήσεων 

• Παρελκόµενα απαραίτητα για την λειτουργία του συστήµατος (επαναφορτιζόµενη 
µπαταρία, φορτιστής, καλώδια σύνδεσης µε υπολογιστή κ.λ.π.) 

• Λογισµικό χρήσης του οργάνου και επεξεργασίας και µεταφοράς δεδοµένων σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και αποστολής του συστήµατος µε τα 
εξαρτήµατά του. 
 
Τιµή ανά ανά πλήρες σύστηµα µέτρησης σπειροειδούς παραµόρφωσης αποκλισιοµέτρου, µετά 
από δοκιµή και έλεγχο ορθής λειτουργίας του. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαπέντε χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά) : 15.000,00 
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Άρθρο ∆-7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟΥ 
(INCLINOMETER PROBE) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
Για την προµήθεια πλήρους συστήµατος µέτρησης και καταγραφής αποκλισιοµέτρων 
(inclinometers). Το σύστηµα θα περιλαµβάνει τους αισθητήρες και όλα τα απαραίτητα 
παρελκόµενα για την λήψη µετρήσεων και ψηφιακή καταγραφή των δεδοµένων από 
αποκλισιόµετρα εγκατεστηµένα σε κατακόρυφες γεωτρήσεις. 

Αναλυτικά το σύστηµα θα περιλαµβάνει: 
• Βολίδα µέτρησης αποκλίσεων µε διαξονικό αισθητήρα τεχνολογίας αυτο-

κατακορυφόµενων σερβο-επιταχυνσιοµέτρων (force-balanced, servo-
accelerometers).  

• Καλώδιο µήκους 100 µέτρων µε σηµεία ελέγχου ανά 0.5 µέτρα µήκος 
• Kεφαλή στήριξης του συστήµατος (pulley assemply) 
• Ψηφιακό καταγραφικό καταγραφής των µετρήσεων 
• Παρελκόµενα απαραίτητα για την λειτουργία του συστήµατος (επαναφορτιζόµενη 

µπαταρία, φορτιστής, καλώδια σύνδεσης µε υπολογιστή κ.λ.π.) 
• Λογισµικό χρήσης του οργάνου και επεξεργασίας και µεταφοράς δεδοµένων σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
 
Προδιαγραφές συστήµατος αισθητήρα 

• Aπόσταση αξόνων τροχών βολίδας (wheel base): 500mm (µετρικό σύστηµα) 
• Εύρος λειτουργίας: Τουλάχιστον ±50° από την κατακόρυφο 
• Ανάλυση δεδοµένων: Τουλάχιστον 0,02mm ανά 500mm µήκους µέτρησης 
• Επαναληπτικότητα µετρήσεων: ± 0,01% πλήρους εύρους (Full Scale) 
• Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας: -20 µε +40° C 
• Χρόνος λειτουργίας καταγραφικού σε πλήρη φόρτιση: Τουλάχιστον 10 ώρες 
• Χωρητικότητα µνήµης: Τουλάχιστον 300 πλήρη σετ µετρήσεων οργάνων βάθους 100 

µέτρων 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και αποστολής του συστήµατος µε τα 
εξαρτήµατά του. 
 
Τιµή ανά πλήρες σύστηµα µέτρησης αποκλισιοµέτρου, µετά από δοκιµή και έλεγχο ορθής 
λειτουργίας του. 
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαπέντε χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά) : 15.000,00 
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Άρθρο ∆-8: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
Για την προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος µέτρησης τοπογραφικών 
µαρτύρων, επεξεργασία, αποθήκευση και αποστολή των δεδοµένων καθώς και δυνατότητα 
αποστολής ηλεκτρονικού µηνύµατος ή µέσω σύντοµου µηνύµατος σε κινητό τηλέφωνο (SMS). 

 
 Το αυτόµατο σύστηµα τοπογραφικής παρακολούθησης περιλαµβάνει συνήθως:  

• Γεωδαιτικός σταθµός υψηλής ακρίβειας µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά 
ακρίβεια γωνιακή µέτρησης καλύτερη από 2cc 
ακρίβεια υπολογισµού αποστάσεων καλύτερη από 2mm+2ppm 
Μέγιστο εύρος µετρήσεων µεγαλύτερο από 1000m (µε πρίσµα απλού τύπου) 
Servo Control: Robotic, Autolock. 

• Κατάλληλο λογισµικό επικοινωνίας µε Η/Υ και επεξεργασίας-αξιολόγησης των 
δεδοµένων και υπολογισµού κινήσεων. 
Το λογισµικό θα έχει τη δυνατότητα αποστολής των δεδοµένων µέσω δικτυακής 
σύνδεσης και αποστολής µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή σύντοµων 
µηνυµάτων κινητής τηλεφωνίας στην περίπτωση που οι υπολογιζόµενες κινήσεις 
υπερβούν ένα όριο ασφαλείας. 

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής ικανός να λειτουργήσει το απαραίτητο λογισµικό του 
γεωδαιτικού σταθµού και να έχει όλες τις απαραίτητες θύρες δυνατότητες για 
σύνδεση µε τον σταθµό και το δίκτυο. 

• Απαραίτητα παρελκόµενα: καλώδια, βάση στήριξης, τρίποδας κλπ. για την ορθή 
λειτουργία του συστήµατος. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• Προµήθειας µεταφοράς και εγκατάστασης του συστήµατος µε τα εξαρτήµατά του 
σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

• Συνδέσεων, ρυθµίσεων και προγραµµατισµού του συστήµατος και αρχικές 
µετρήσεις. 

• Εκπαίδευση προσωπικού στην λειτουργία του συστήµατος.  
• ∆οκιµών και ελέγχου της ορθής λειτουργίας 

 
Τιµή ανά ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου αυτόµατου συστήµατος µέτρησης, µετά από 
δοκιµή και έλεγχο ορθής λειτουργίας του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του επιβλέποντα. 
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξήντα χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά) : 60.000,00 



     K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TM_µε προµέτρηση.doc        - 32 -           000Α-00VA/5385/B06 

 

 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ∆ΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Άρθρο ∆-9: ΕΦΑΡΜΟΓΗ Υ∆ΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ Η ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΡΑΒ∆ΩΝ 
ΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 
 
Υδροβολή επιφανειών σκυροδέµατος µε ιδιαίτερα υψηλή πίεση (από 1000 bar έως 2800 bar) σε 
συνδυασµό µε κατάλληλη παροχή νερού του ακροφυσίου (10-40lt/min) για την αφαίρεση σε 
βάθος έως 5cm της επικάλυψης δοµικών στοιχείων από οπλισµένο – προεντεταµένο 
σκυρόδεµα ώστε να αποκαλυφθούν οι ράβδοι οπλισµού, προκειµένου να εκτελεσθούν οι 
προβλεπόµενες από την µελέτη επεµβάσεις δοµικής αποκατάστασης του στοιχείου. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η µεταφορά επί τόπου, λειτουργία και αποµάκρυνση  του 
εξοπλισµού υδροβολής πολύ υψηλής πίεσης (συµπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία νερού 
κλπ), η χρήση ικριωµάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρµογής, η εκτέλεση των 
εργασιών από ειδικευµένο προσωπικό εφοδιασµένο µε προστατευτικές στολές πλήρους 
κάλυψης και κράνος πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη µέτρων συλλογής και 
διάθεσης των απονέρων της υδροβολής. 
  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο  (m3) εργασίας πλήρως περαιωµένης 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 200,00 
 
 
 



     K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TM_µε προµέτρηση.doc        - 33 -           000Α-00VA/5385/B06 

 

Άρθρο ∆-10: ΕΦΑΡΜΟΓΗ Υ∆ΡΟΒΟΛΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ   
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 
 
Υδροβολή επιφανειών σκυροδέµατος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για τον πλήρη 
καθαρισµό τους από παλιές επιστρώσεις, εξανθήµατα αλάτων, ενανθρακωµένο σκυρόδεµα, 
σαθρά υλικά λόγω απολέπισης/αποφλοίωσης του σκυροδέµατος λόγω διάβρωσης του 
οπλισµού κ.λ.π. και την αποκάλυψη του υπάρχοντος οπλισµού, προκειµένου νε εκτελεσθούν οι 
προβλεπόµενες από την µελέτη επεµβάσεις δοµικής αποκατάστασης του στοιχείου. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η µεταφορά επί τόπου, λειτουργία και αποµάκρυνση  του 
εξοπλισµού υδροβολής (συµπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία νερού κλπ), η χρήση 
ικριωµάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρµογής, η εκτέλεση των εργασιών από 
ειδικευµένο προσωπικό εφοδιαµένο µε προστατευτικές στολές πλήρους κάλυψης και κράνος 
πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη µέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων 
της υδροβολής. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τρία € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά) :  3,30 
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Άρθρο ∆-11: ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7740) 
 
Αµµοβολή ή µεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιοµηχανική εγκατάσταση 
ποιότητας SA 2 ½, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-
07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 
  
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηροκατασκευής  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαεννέα λεπτά 
 (Αριθµητικά) :  0,19 
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 Άρθρο ∆-12:  ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ - Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος 
B500C 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612) 

 
 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 
κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και 
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-
02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού 
(χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού.  
 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των 
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την 
παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν 
την επιµέτρηση των οπλισµών. 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 

10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 
Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
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• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και 
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 
 

 
 
   

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά 
  (Αριθµητικά):  0,95 
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Άρθρο ∆-13: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7017) 
 

Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα σε εξωτερικά έργα (εκτός υπόγειων έργων), το οποίο εφαρµόζεται σε 
κάθε είδους επιφάνεια και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

 
• Η δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας που θα δεχθεί το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα 

• Η δαπάνη εφαρµογής του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας και σε πρανή οποιασδήποτε κλίσης  

• Η δαπάνη προµηθείας αδρανών, τσιµέντου, νερού και προσθέτων (πλήν των χαλυβδίνων ινών, 
ινών πολυπροπυλενίου και πλέγµατος οπλισµού, που πληρώνονται ιδιαίτερα) 

• Η δαπάνη ανάµιξης και εκτόξευσης µε χρήση καταλλήλου εξοπλισµού 

• Η δαπάνη ικριωµάτων, µέσων προστασίας του προσωπικού ή/και η χρήση καδοφόρων 
οχηµάτων ή υδραυλικών συστηµάτων καθοδήγησης του ακοφυσίου εκτόξευσης 

• Η δαπάνη αποκοµιδής των υλικών αναπήδησης (rebounds) 

• Η δαπάνη των µελετών σύνθεσης, κατασκευής δοκιµαστικού τµήµατος, δειγµατοληψιών και 
εργαστηριακών ελέγχων. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επιτυχώς τοποθετηθέντος εκτοξευοµένου σκυροδέµατος επί του 
πρανούς του ορύγµατος, µέχρι του πάχους που προβλέπεται στην µελέτη. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πέντε € 
 (Αριθµητικά): 105,00 
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Άρθρο ∆-14: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6304) 
 
Πρόσθετη τιµή για την διαµόρφωση επιµεληµένων τελειωµάτων εµφανών επιφανειών 
σκυροδέµατος, όπως αυτά καθορίζονται στην µελέτη του έργου.   
 
Στην παρούσα τιµή µονάδος, η οποία εφαρµόζεται παράλληλα µε τις λοιπές τιµές καλουπιών 
του Τιµολογίου, περιλαµβάνονται όλες οι επιπλέον δαπάνες των εργασιών και 
χρησιµοποιουµένων υλικών που απαιτούνται για την επίτευξη της προδιαγραφόµενης υψηλής 
ποιότητας επιφανειακού τελειώµατος (χρήση πλανισµένης ξυλείας ξυλοτύπων, προφιλ σκοτιών, 
φαλτσογωνιές, αντικολλητικές επαλείψεις ξυλοτύπων κλπ). 
 
Τιµή (πρόσθετη) ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) έτοιµου επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € 
 (Αριθµητικά):  6,00 
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Άρθρο ∆-15: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ, 
ΧΗΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ. 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ - 6320.1)  
 
Το πρόσµικτο προστίθεται στο σκυρόδεµα τη στιγµή της παρασκευής του και αποτελείται 
κυρίως από τσιµέντο Portland και πολύ καλά επεξεργασµένη πυριτιακή άµµο όπως και από 
διάφορα ενεργά χηµικά. Τα συστατικά του πρόσµικτου αρχίζουν να αντιδρούν καταλυτικά µε το 
νερό του φρέσκου σκυροδέµατος και τα παραπροϊόντα υδρόλυσης του τσιµέντου, παράγοντας 
ένα µη διαλυτό σχηµατισµό κρυστάλλων εσωτερικά των πόρων και των τριχοειδών διαδρόµων 
του σκυροδέµατος. Σαν αποτέλεσµα το σκυρόδεµα, ήδη από το στάδιο της σκυροδέτησης του 
γίνεται µόνιµα στεγανό ενάντια στην διείσδυση του νερού και άλλων υγρών από οποιαδήποτε 
κατεύθυνση ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται από τυχόν υποβάθµισή του εξαιτίας των σκληρών 
περιβαλλοντικών συνθηκών. Η ποσότητα του πρόσµικτου υλικού που προστίθεται σε κάθε m3 
σκυροδέµατος είναι ίση µε 3kgr. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• προµήθειας των πάσης φύσεως υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εργασίας 
• κατανάλωσης ρεύµατος  
 
κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα συνοδεύονται από εγκεκριµένα πιστοποιητικά 
καταλληλότητας  για την προβλεπόµενη χρήση και θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό 
ώστε να εξασφαλίζεται η συµβατότητα µεταξύ τους. 
 
Τιµή κόστους για κάθε κυβικό µέτρο σκυροδέµατος στο οποίο προστίθεται το πρόσµικτο 
στεγανωτικό υλικό. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος.  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € 
  (Αριθµητικά): 18,00 
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Άρθρο ∆-16: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Η ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ  
 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
(ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, 
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η 
προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, 
τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το 
µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των 
προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την 
εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα 
τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη 
συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της 
άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την 
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων 

µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, 
στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση 
σκυροδέτησης.  

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων 
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
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Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 
 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις  

 
Άρθρο ∆-16.1:Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 3216) 

  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό € 
 (Αριθµητικά): 100,00 

 
 
Άρθρο ∆-16.2:Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 3216) 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 85,00 
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Άρθρο ∆-17: ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 
ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ∆ΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 
30,00m3  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 3223.Α.6) 

 
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική 
ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 
30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.  

 
Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 
30.00 m3 στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί µεµονωµένο επίπεδο ή στοιχείο 
κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί µαζί µε άλλα. 
 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 20,00 
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ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ – ΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
Άρθρο ∆-18: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6320.2) 
 
Για την επιφανειακή εφαρµογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος 
χωρίς να επηρεάζει την επιφάνειά του, στην οποία και διεισδύει, επιβραδύνοντας ή 
αναστέλλοντας πλήρως την διαδικασία διάβρωσης του οπλισµού, δίχως να µεταβάλει τον 
συντελεστή διαπνοής της, όντας κατάλληλος για την προστασία οπλισµών που διαβρώνονται ή 
έχουν διαβρωθεί σε περιοχές χωρίς εµφανείς βλάβες, άνω και κάτω από το έδαφος.  
Ο αναστολέας διάβρωσης θα εφαρµόζεται σε τρεις έως πέντε στρώσεις µε βούρτσα, ρολό ή 
χειροκίνητο χαµηλής πίεσης ψεκασµό, µε χρόνο αναµονής µεταξύ των στρώσεων – ανάλογο 
της κατάστασης του υποστρώµατος και τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες – από 30 λεπτά έως 
3 ώρες, µε ρυθµό κατανάλωσης 0,5 χιλιόγραµµα ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας 
σκυροδέµατος.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 
• την προετοιµασία της επιφάνειας του σκυροδέµατος  
• την προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

εργασίας, καθώς επίσης και µεταφορά αυτών από τον τόπο προµήθειας στον τόπο 
εκτέλεσης των εργασιών συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας 
των αυτοκινήτων 

• την χρήση των απαιτούµενων οχηµάτων, µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες 

 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τελειωµένης εργασίας εφαρµογής αναστολέα διάβρωσης, στον 
προβλεπόµενο από το παρόν άρθρο αριθµό στρώσεων, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης:  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατρία € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 13,30 
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Άρθρο ∆-19: ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΒΑΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6401) 
 
Για την επάλειψη επιφανειών οπλισµένου – προεντεταµένου  σκυροδέµατος προκειµένου να 
προστατευθούν από τη διείσδυση υγρασίας ή/και να απορροφηθεί/απαχθεί η εσωτερική 
υφιστάµενη υγρασία του πορώδους του, µε στεγανωτικό υλικό τσιµεντοειδούς βάσης που 
αποτελείται από τσιµέντο Portland, ειδικά διαβαθµισµένη χαλαζιακή άµµο και πρόσθετα χηµικά, 
για χηµική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του σκυροδέµατος, µε σκοπό την 
εξαγωγή της παραµένουσας υγρασίας από την πολυετή έκθεση στο σώµα του σκυροδέµατος 
και την µελλοντική προστασία του από το νερό. Το υδαρές αυτό µείγµα πρέπει να δηµιουργεί 
κρυσταλλικούς σχηµατισµούς εσωτερικά στον όγκο του σκυροδέµατος γεµίζοντας τα κενά του 
σκυροδέµατος και απορροφώντας την υπάρχουσα υγρασία. Πριν την εφαρµογή του µείγµατος 
πρέπει οι επιφάνειες που θα εφαρµοστεί το µείγµα να είναι τραχιές και απαλλαγµένες από 
σαθρά υλικά και να έχουν διαβραχεί µε νερό για την µέγιστη διείσδυση του υλικού στο 
σκυρόδεµα.  
 
Η εφαρµογή θα γίνεται µε βούρτσα, ρολό ή µε ψεκασµό µε πιστόλι αέρος (airless) σε δύο 
στρώσεις συνολικής κατανάλωσης 1.2-1.6kgr/m2. Το µέγιστο πάχος κάθε στρώσης δεν θα 
ξεπερνά τα 1,2mm. Η δεύτερη στρώση θα εφαρµόζεται µετά την σκλήρυνση της πρώτης, 
περίπου δύο ώρες µετά. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• προµήθειας των πάσης φύσεως υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εργασίας 
• καθαρισµού της επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο είναι απαραίτητο για αποµάκρυνση 

σκόνης, ρύπων και λαδιών και επιµελούς διαβροχής της πριν την εφαρµογή του υλικού. 
• εφαρµογής του τσιµεντοειδούς υλικού είτε µε βούρτσα είτε µε κατάλληλο πιστόλι ψεκασµού 

(airless) σε δύο στρώσεις συνολικής κατανάλωσης 1.2-1.6kgr/m2.  
• κατανάλωσης ρεύµατος και των µέσων αντιµετώπισης του κονιορτού 
• των απαιτούµενων δοκιµαστικών εφαρµογών  
 
κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Στη τιµή δεν περιλαµβάνεται και θα πληρωθεί ιδιαίτερα η δαπάνη προσκόµισης, τοποθέτησης, 
χρήσης και αποµάκρυνσης µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων 
ικριωµάτων ή άλλων µέσων πρόσβασης για την εκτέλεση της εργασίας καθώς και η δαπάνη 
των εργασιών εκτράχυνσης των επιφανειών σκυροδέµατος για το άνοιγµα των επιφανειακών 
πόρων του που θα επιτρέψει τη διείσδυση κατά την εφαρµογή του υλικού  
 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα συνοδεύονται από εγκεκριµένα πιστοποιητικά 
καταλληλότητας  για την προβλεπόµενη χρήση και θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό 
ώστε να εξασφαλίζεται η συµβατότητα µεταξύ τους. 
 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας σκυροδέµατος επαλειφόµενης µε στεγανωτικό 
τσιµεντοειδούς βάσης 
 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο µήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € 
 (Αριθµητικά):  6,00 
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Άρθρο ∆-20: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΠΑΤΗΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΠΑΧΟΥΣ 2,0 cm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6403) 
 
Kατασκευή επιχρίσµατος πατητού πάχους 2,0 cm, µε τσιµεντοκονίαµα των των 650 kg και 900 
kg τσιµέντου CEM I (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόµων και 
φρεατίων, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 ‘’Θωράκιση επιφανειών 
υδραυλικών έργων µε τσιµεντοκονία ή έτοιµα κονιάµατα’’  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια όλων των υλικών (άµµου, τσιµέντου κλπ.),  
• η παρασκευή του κονιάµατος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι 

δύο πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου και η 
τρίτη πατητή αναλογίας 900 kg τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου  

• η επίπαση µε τσιµέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καµπύλης επιφάνειας.  
 
Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογή στα φρεάτια µε κατ’ αποκοπή τιµή µονάδας για το σύνολο 
των εργασιών κατασκευήςτους, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  8,50 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ 
 
Άρθρο ∆-21: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΠΟ ΕΓΧΥΤΟ ΑΡΜΟ 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

 
Για την αποξήλωση παλαιού αγκυρωµένου ελαστοµεταλλικού αρµού γέφυρας εύρους 
µεγαλύτερου ή ίσου των 60mm, την επισκευή των φθαρµένων χειλέων του προς δηµιουργία 
κατάλληλης βάσης υποδοχής νέου αρµού και την τοποθέτηση νέου έγχυτου αρµού ασφαλτικής 
βάσης, σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές της υπηρεσίας.  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 
• αποκάλυψη του αρµού και καθαίρεση των προεξοχών σκυροδέµατος του φορέα της 

γέφυρας 
• αποξήλωση του αρµού και αποµάκρυνση των άχρηστων υλικών 
• καθαρισµό µε πεπιεσµένο αέρα από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά 
• προετοιµασία της επιφάνειας του σκυροδέµατος, έλεγχο και επισκευή των παρειών του 

αρµού µε κατάλληλο υλικό 
• καθαρισµό και στεγανοποίηση του φορέα µε επάλειψη µίας λεπτής στρώσης ειδικού 

συνδετικού υλικού καθώς και τοποθέτηση µεταλλικής (γαλβανισµένη λαµαρίνα ή αλουµίνιο) 
ειδικής πλάκας που δεν θα εµποδίζει τη λειτουργία του αρµού µε σκοπό να µην επιτρέψει 
την εισχώρηση υλικού στο διάκενο µεταξύ των φορέων και θα έχει πάχος ικανό να 
παραλάβει τα φορτία κυκλοφορίας. 

• επάλειψη θερµού συνδετικού υλικού πάνω από τις µεταλλικές πλάκες 
• παρασκευή και διάστρωση του ασφαλτοδέµατος για την πλήρωση του νέου έγχυτου αρµού 

ασφαλτικής βάσης, στεγανού, τηρουµένων των προδιαγραφών σύνθεσης, ανάµιξης, 
παρασκευής του έγχυτου υλικού πλήρωσης (ποσότητα ασφαλτικής µαστίχης, ποιότητα και 
µέγεθος αδρανών κ.α.) 

• δόνηση µε  δονητικό κύλινδρο ικανό για συµπύκνωση σε βάθος µέχρι 250χιλ. 
• εργασία του απαιτούµενου προσωπικού 
• προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

εργασίας (µεταλλική πλάκα, συνδετικό υλικό, ασφαλτική µαστίχη, αδρανή, κλπ), καθώς 
επίσης και µεταφορά αυτών από τον τόπο προµήθειας στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών 
συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των αυτοκινήτων 

• χρήση των απαιτούµενων οχηµάτων, µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες 

• καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για 
την εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκος προσωρινώς αντικατεστηµένου συµβατικού αρµού διαστολής – συστολής 
γεφυρών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης: 
 
Άρθρο ∆-21.1: Για αρµό ολικού εύρους µετακίνησης  80 mm  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριακόσια είκοσι τρία € 
 (Αριθµητικά) : 323,00 
 
Άρθρο ∆-21.2: Για αρµό ολικού εύρους µετακίνησης  100 mm  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριακόσια τριάντα πέντε € 
 (Αριθµητικά) : 335,00 
 
Άρθρο ∆-21.3: Για αρµό ολικού εύρους µετακίνησης  120 mm  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριακόσια ογδόντα δύο € 
 (Αριθµητικά) : 382,00 
 
Άρθρο ∆-21.4: Για αρµό ολικού εύρους µετακίνησης  140 mm  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τετρακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 400,00 
 
 
Άρθρο ∆-21.5: Για αρµό ολικού εύρους µετακίνησης  160 mm  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τετρακόσια σαράντα επτά € 
 (Αριθµητικά) : 447,00 
Άρθρο ∆-21.6: Για αρµό ολικού εύρους µετακίνησης  200 mm  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πεντακόσια εβδοµήντα έξι € 
 (Αριθµητικά) : 576,00 
Άρθρο ∆-21.7: Για αρµό ολικού εύρους µετακίνησης  250 mm  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξακόσια τριάντα € 
 (Αριθµητικά) : 630,00 
Άρθρο ∆-21.8: Για αρµό ολικού εύρους µετακίνησης  330 mm  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτακόσια πενήντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά) : 758,00 
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Άρθρο ∆-22 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΛΩΡΙ∆ΑΣ ΑΡΜΟΥ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 
 
Για την αποκατάσταση οπλισµένης µεταβατικής λωρίδας µεταξύ ασφαλτικού καταστρώµατος και 
σώµατος αρµού διαστολής - συστολής γέφυρας, πλάτους τουλάχιστον 15εκ. και βάθους τέτοιου 
ώστε να αποκαλύπτονται τα αδρανή του φορέα (γέφυρας ή ακροβάθρου), σύµφωνα µε τη 
µελέτη, τη Τεχνική Περιγραφή και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

 προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών,  
 ευθύγραµµης και συνεχούς κοπής της ασφάλτου κατά µήκος της µεταβατικής 

λωρίδας του αρµού που παρουσιάζει φθορά, και αφαίρεσης µε αεροσυµπιεστή του 
παλαιού υλικού πλήρωσης, σε συνολικό πλάτος τουλάχιστον 15εκ. 

 επιµελούς συγκέντρωσης, φόρτωσης, µεταφοράς και απόθεσης όλων των 
προϊόντων καθαρισµού της µεταβατικής λωρίδας σε χώρους επιτρεπόµενους από 
τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση  

 καθαρισµού µε πεπιεσµένο αέρα 
 τοποθέτησης αποστραγγιστικού αγωγού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του αρµού 

και συγκράτησής του µε χρήση εποξειδικής κόλλας, σε συνέχεια ή αντικατάσταση 
υφισταµένου 

 τοποθέτησης οπλισµού, εφόσον δεν υπάρχει υφιστάµενος, για την σύνδεση της 
µεταβατικής λωρίδας µε την βάση και τιν φορέα 

 προεργασίας «αγριέµατος» των επιφανειών της προς πλήρωση λωρίδας, 
καθαρισµού και διαβροχής 

 αποκάλυψη αδρανών 
 πλήρωσης της µεταβατικής λωρίδας µε µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα 

υψηλής αντοχής (τύπου emaco) οπλισµένο µε µεταλλικές ίνες σε ποσοστό 10%, το 
οποίο πρέπει σε 2 ώρες (σε θερµοκρασία 5-20°C) να αναπτύσει θλιπτική αντοχή 
ίση µε 23Mpa και αντοχή σε εφελκισµό 15Mpa. Στο τσιµεντοκονίαµα προβλέπεται 
η προσθήκη αδρανών ελάχιστης διαµέτρου 5mm και µέγιστης διαµέτρου 10mm σε 
ποσοστό κατά βάρος 35% 

 συντήρησης και προστασίας του µη συρρικνούµενου τσιµεντοκονιάµατος 
(προστασία από ακραίες θερµοκρασίες, διατήρηση υγρής άνω επιφάνειας κ.α.) για 
τη χρονική διάρκεια που προβλέπεται από τον προµηθευτή του υλικού. 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας και εξοπλισµού, που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους µεταβατικής λωρίδας αρµού διαστολής - συστολής γέφυρας, που έχει 
αποκατασταθεί.  
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ογδόντα δύο € 
 (Αριθµητικά) : 82,00 
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Άρθρο ∆-23 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΚΥΡΟΒΙ∆ΩΝ ΑΡΜΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ- ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6082.1) 
 
Για την επισκευή αγκυρόβιδων που χρησιµοποιούνται για την αγκύρωση αρµού διαστολής - 
συστολής γέφυρας σύµφωνα µε τη Τεχνική Περιγραφή και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

 προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών, 
όπως ροδελών, παξιµαδιών κλπ. 

 αφαίρεσης της σφράγισης οπών των αγκυρόβιδων 
 ξεβιδώµατος µε δυναµόκλειδο των παξιµαδιών των αγκυρόβιδων (εφόσον 

υπάρχουν) 
 αφαίρεσης του υλικού σφράγισης των οπών των αγκυρόβιδων (µε 

αεροσυµπιεστή) ή αφαίρεσης µε µηχανικό µέσο 
 δηµιουργίας νέου σπειρώµατος (µε χρήση φιλιέρας) σε κάθε αγκυρόβιδα 
 επάλειψης µε αντιοξειδωτικό primer των επιφανειών των αγκυρόβιδων 
 σφράγισης των οπών µε εποξειδικό συγκολλητικό µέχρι την επιφάνεια έδρασης 

του αρµού 
 αντικατάστασης των παλαιών ροδελών και παξιµαδιών κοχλίωσης µε νέες µε 

αντιοξειδωτική προστασία και διαµέτρου ανάλογης µε αυτής του νέου 
σπειρώµατος. 

 τοποθέτησης (βίδωµα) µε δυναµόκλειδο των παξιµαδιών των αγκυρόβιδων µε 
την ροπή που προδιαγράφει ο κατασκευαστής του αρµού  

 σφράγισης των οπών µε µε µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα υψηλής 
αντοχής(χωρίς προσθήκη αδρανών (γαρµπίλι)) (τύπου emaco) οπλισµένο µε 
µεταλλικές ίνες σε ποσοστό 10%, το οποίο πρέπει σε 2 ώρες (σε θερµοκρασία 5-
20°C) να αναπτύσσει θλιπτική αντοχή ίση µε 23Mpa και αντοχή σε εφελκυσµό 
15Mpa. 

 κατανάλωσης ρεύµατος και µέσων αντιµετώπισης του κονιορτού 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας και εξοπλισµού, που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο επισκευασµένης και επανατοποθετηµένης αγκυρόβιδας αρµού διαστολής - 
συστολής γέφυρας. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά) : 38,00 
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Άρθρο ∆-24 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΙ∆ΩΝ ΑΡΜΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ – ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6751) 
 
Για την αντικατάσταση αγκυρόβιδων που χρησιµοποιούνται για την αγκύρωση αρµού διαστολής 
- συστολής γέφυρας σύµφωνα µε τη Τεχνική Περιγραφή και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

 προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών, 
όπως αγκυρόβιδων, ειδικής ρητίνης ταχείας πήξης κλπ. 

 αφαίρεσης της σφράγισης οπής των αγκυρόβιδων 
 ξεβιδώµατος µε δυναµόκλειδο των παξιµαδιών των αγκυρόβιδων (εφόσον 

υπάρχουν) 
 αποµάκρυνσης των αγκυρόβιδων, µε λήψη/αφαίρεση πυρήνα, ή µε απλή 

µηχανική εξαγωγή στην περίπτωση πολύ χαλαρών αγκυρόβιδων (αερόκλειδο) 
 διάνοιξης νέων οπών (µε κρουστικό δράπανο ή καροταρία) βάθους σύµφωνα µε 

το µήκος αγκύρωσης του δεδοµένου τύπου αρµού που προβλέπεται από τον 
κατασκευαστή του και διαµέτρου σύµφωνα µε το διάµετρο των αγκυρόβιδων, 
που προβλέπεται επίσης από τον κατασκευαστή του αρµού, για τον τύπο και τις 
διαστάσεις του αρµού που επισκευάζεται 

 καθαρισµού των οπών ενσωµάτωσης των αγκυρόβιδων (µε αεροσυµπιεστή) 
 πλήρωσης των οπών µε ενέσιµο υβριδικό συγκολλητικό ταχείας σκλήρυνσης 

(χηµικό αγκύριο), (µε χρόνο εφαρµογής φορτίων 50λεπτά στους 30°C και 6ώρες 
στους -5°C). 

 τοποθέτησης των νέων αγκυρόβιδων που έχουν αντιοξειδωτική προστασία και 
είναι διαµέτρου και µήκους σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για 
τον δεδοµένο τύπο αρµού 

 τοποθέτησης των νέων ροδελών και παξιµαδιών κοχλίωσης µε  αντιοξειδωτική 
προστασία 

 έλεγχος της αντιοξειδωτικής προστασίας τους (επί τόπου ή πριν την έναρξη των 
εργασιών) 

 τοποθέτησης (βιδώµατος) µε δυναµόκλειδο των παξιµαδιών των αγκυρόβιδων µε 
την ροπή που προδιαγράφει ο κατασκευαστής του αρµού  

 σφράγισης των οπών µε µη συρρικνούµενο κονίαµα, υψηλής αντοχής και 
ελαστικότητας 

 κατανάλωσης ρεύµατος και µέσων αντιµετώπισης του κονιορτού 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας και εξοπλισµού, που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένης αγκυρόβιδας ελαστοµεταλλικού αρµού συστολής - 
διαστολής γέφυρας που τοποθετείται σε αντικατάσταση άλλης που έχει αφαιρεθεί. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ογδόντα € 
 (Αριθµητικά) : 80,00 
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Άρθρο ∆-25: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΑΡΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ - ΣΥΣΤΟΛΗΣ 
ΓΕΦΥΡΑΣ (ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΥ) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 
 
Για την ανακατασκευή της βάσης έδρασης του αρµού διαστολής – συστολής γέφυρας σύµφωνα 
µε τη Τεχνική Περιγραφή και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

 προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των απαιτούµενων 
υλικών για την ανακατασκευή όπως σκυροδέµατος, οπλισµού κλπ. 

 αφαίρεσης της βάσης έδρασης του αρµού (µε αεροσυµπιεστή αερόσφυρα) 
 αφαίρεσης τµήµατος της επικάλυψης του φορέα ή του ακροβάθρου (µε 

αεροσυµπιεστή αερόσφυρα) για την αποκάλυψη των αδρανών 
 αποµάκρυνσης των αγκυρόβιδων, µε λήψη/αφαίρεση πυρήνα, ή µε απλή 

µηχανική εξαγωγή στην περίπτωση πολύ χαλαρής αγκυρόβιδας (αερόκλειδο) 
(εφ’ όσον απαιτηθεί και εφ’όσον δεν έχουν αφαιρεθεί στο πλαίσιο της 
ξεχωριστής εργασίας αφαίρεσης του αρµού) 

 επιµελούς συγκέντρωσης, φόρτωσης, µεταφοράς και απόθεσης όλων των 
προϊόντων αφαίρεσης της βάσης έδρασης του αρµού και του τµήµατος της 
επικάλυψης του φορέα ή του ακροβάθρου σε χώρους επιτρεπόµενους από 
τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση  

 επιµελούς καθαρισµού των αποκαλυπτόµενων επιφανειών µε χρήση 
πεπιεσµένου αέρα και νερού 

 προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου και τοποθέτησης ράβδων οπλισµού για 
την όπλιση της βάσης. Οι ράβδοι οπλισµού στερεώνονται στο σκυρόδεµα µε 
ενέσιµο υβριδικό συγκολλητικό ταχείας σκλήρυνσης (χηµικό αγκύριο), (µε 
χρόνο εφαρµογής φορτίων 50λεπτά στους 30°C και 6ώρες στους -5°C) 

 σκυροδέτησης της νέας βάσης µε µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα υψηλής 
αντοχής (τύπου emaco) οπλισµένο µε µεταλλικές ίνες σε ποσοστό 10%, το 
οποίο πρέπει σε 2 ώρες (σε θερµοκρασία 5-20°C) να αναπτύσει θλιπτική 
αντοχή ίση µε 23Mpa και αντοχή σε εφελκισµό 15Mpa. Στο τσιµεντοκονίαµα 
προβλέπεται η προσθήκη αδρανών ελάχιστης διαµέτρου 5mm και µέγιστης 
διαµέτρου 10mm σε ποσοστό κατά βάρος 35% 

 συντήρησης µε διαβροχή και λινάτσες της σκυροδετηµένης βάσης για τον 
απαιτούµενο χρόνο  

 κατανάλωσης ρεύµατος και µέσων αντιµετώπισης του κονιορτού 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας και εξοπλισµού, που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους ανακατασκευασµένης βάσης έδρασης αρµού διαστολής – συστολής 
γέφυρας σε αµφότερες τις πλευρές έδρασης του αρµού. 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά) : 250,00 
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Άρθρο ∆-26: ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΚΕΝΟΥ ΤΟΥ 
ΑΡΜΟΥ ΣΥΣΤΟΛΗΣ-∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412) 

 
Για την τοποθέτηση στεγανωτικής µεµβράνης πάχους>3χλστ από PVC οπλισµένης µε 
πολυεστερικό πλέγµα. στο διάκενο του αρµού διαστολής – συστολής γέφυρας (µετά την 
αφαίρεση των αρµών που έχουν φθαρεί)  σύµφωνα µε τη Τεχνική Περιγραφή και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης. Το πλάτος της µεµβράνης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον όσο το πλάτος 
του διάκενου συν το εύρος µετακίνησης που προδιαγράφει η µελέτη. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

 προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των απαιτούµενων 
υλικών, όπως της στεγανωτικής µεµβράνης, εποξειδικής ρητίνης κλπ. 

 διαµόρφωσης της επιφάνειας σκυροδέµατος του φορέα της γέφυρας, στη 
θέση των αρµών διαστολής συστολής, που αφαιρέθηκαν, για επαρκή 
πρόσφυση της στεγανωτικής µεµβράνης  

 επιµελούς καθαρισµού της επιφάνειας σκυροδέµατος του φορέα της γέφυρας 
µε χρήση πεπιεσµένου αέρα 

 κοπής της µεµβράνης στις απαιτούµενες διαστάσεις αναλόγως του διάκενου 
και του αναµενόµενου εύρους ανοίγµατος-κλεισίµατος του αρµού 

 συγκόλλησης της στεγανωτικής µεµβράνης στις επιφάνειες σκυροδέµατος 
του φορέα και του ακροβάθρου µε χρήση εποξειδικής ρητίνης  

 κατανάλωσης ρεύµατος και µέσων αντιµετώπισης του κονιορτού 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας και εξοπλισµού, που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους της στεγανωτικής µεµβράνης, που θα εφαρµοστεί στο διάκενο του 
αρµού διαστολής – συστολής γέφυρας ανεξαρτήτως του χρησιµοποιούµενου πλάτους. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι τέσσερα € 
 (Αριθµητικά) : 24,00 
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Άρθρο ∆-27 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΡΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ – 
ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651) 
 
Για την αφαίρεση και επανατοποθέτηση του υπάρχοντος αρµού διαστολής – συστολής γέφυρας 
σύµφωνα µε τη Τεχνική Περιγραφή και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

 αφαίρεσης της σφράγισης οπών των αγκυρόβιδων 
 ξεβιδώµατος µε δυναµόκλειδο των παξιµαδιών των αγκυρόβιδων 
 καθαρισµού των οπών ενσωµάτωσης των αγκυρόβιδων (µε αεροσυµπιεστή) 
 αφαίρεσης µε χρήση γερανού 
 επανατοποθέτησης του υπάρχοντος αρµού διαστολής – συστολής γέφυρας 
 τοποθέτησης (βίδωµα) µε δυναµόκλειδο των παξιµαδιών των αγκυρόβιδων 

µε την ροπή που προδιαγράφει ο κατασκευαστής του αρµού  
 σφράγισης των οπών µε κατάλληλο µη συρρικνούµενο κονίαµα υψηλής 

αντοχής και ελαστικότητας  
 κατανάλωσης ρεύµατος και µέσων αντιµετώπισης του κονιορτού 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας και εξοπλισµού, που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους υπάρχοντος αρµού διαστολής – συστολής γέφυρας που αφαιρέθηκε και 
επανατοποθετήθηκε. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εβδοµήντα € 
 (Αριθµητικά) : 70,00 
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Άρθρο ∆-28 ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΟ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
60MM  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651) 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος στεγανού αρµού διαστολής-συστολής γεφυρών ολικού 
εύρους µετακίνησης Dk = 60 mm, κλάσης φόρτισης SLW 60 / SLW 30, εργοστασιακής 
προέλευσης, σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 05-01-06-00 
‘’Αρµοί συστολο-διαστολής γεφυρών’’ 
  
Το σύστηµα του τοποθετουµένου αρµού συστολοδιαστολής υπόκειται στην έγκριση της 
Υπηρεσίας. 
  
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου όλων των στοιχείων και εξαρτηµάτων του 
συστήµατος αρµού και των υλικών πάκτωσης και στερέωσης του στον φορέα της γέφυρας 
καθώς  

• η τοποθέτηση, ρύθµιση και στερέωση του αρµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.  
 
Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται και οι αρµοί διαφορετικού εύρους µετακίνησης, µε αναγωγή 
τους σε ισοδύναµο µήκος Lισοδ συµβατικών αρµών Dk = 60 mm, σύµφωνα µε την σχέση: 

 
   Lισοδ = L x Dk / 60 
 

όπου:  
L = Το µήκος του χρησιµοποιούµενου αρµού. 
 
Dk= Ολικό εύρος µετακίνησης σε mm του χρησιµοποιούµενου αρµού, σύµφωνα µε 

την µελέτη. 
 

Τιµή ανά µέτρο εγκατεστηµένου αρµού συστολο-διαστολής γεφυρών, ολικού εύρους µετακίνησης 
Dk = 60 mm 

 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τετρακόσια είκοσι επτά € και ενενήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά) : 427,95 
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Άρθρο ∆-29 ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΠΑΓΩΓΗΣ Υ∆ΑΤΩΝ ΑΡΜΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ – 
ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1) 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση διάταξης αποχέτευσης – απαγωγής υδάτων στο 
ακρόβαθρο και στο χαµηλότερο άκρο της στεγανωτικής µεµβράνης του αρµού διαστολής – 
συστολής γέφυρας σύµφωνα µε τη Τεχνική Περιγραφή και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

 προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των απαιτούµενων 
υλικών, φρεατίου, αγωγού αποχέτευσης κλπ. 

 τοποθέτησης του φρεατίου (ελάχιστων διαστάσεων 30×30εκ. και ύψους 
περίπου 50εκ., από ανοξείδωτη λαµαρίνα, στην κάτω πλευρά του οποίου θα 
υπάρχει µια οπή διαµέτρου περίπου 10εκ.) στο ακρόβαθρο και στο 
χαµηλότερο άκρο της στεγανωτικής µεµβράνης του αρµού διαστολής – 
συστολής της γέφυρας 

 τοποθέτησης του δικτύου σωλήνων αποχέτευσης οµβρίων από PVC, για την 
αποχέτευση  από το φρεάτιο στον φυσικό αποδέκτη ή στο σύστηµα 
αποχέτευσης της οδού 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας και εξοπλισµού, που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο διάταξης αποχέτευσης – απαγωγής υδάτων τοποθετηµένης στο ακρόβαθρο 
και στο χαµηλότερο άκρο της στεγανωτικής µεµβράνης του αρµού διαστολής – συστολής 
γέφυρας. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 200,00 
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ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
Άρθρο ∆-30: Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµατων κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα  
 
 
Καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (χωρίς πρόκληση ζηµιών στο 
αποµένον τµήµα), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα", µε την φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων 
καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούµενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, 
ο τεµαχισµός των αποκοπτοµένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιµετώπιση της παραγόµενης 
κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισµός του χώρου εκτέλεσης των 
εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης. 
 
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) πλήρως αποκοπτοµένων στοιχείων. 
 
 
Άρθρο ∆-30.1: Με χρήση αεροσυµπιεστή κ.λ.π. συµβατών µέσων (εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, 
ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κ.λ.π) 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6082.1) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα έξι € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά) : 46,80 
 
Άρθρο ∆-30.2: Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισµού αδιατάρακτης 
κοπής σκυροδέµατος (συρµατοκοπή, δισκοκοπή, κοπή µε θερµική λόγχη, υδατοκοπή) 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6082.1) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ογδόντα τέσσερα € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά) : 84,80 
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Άρθρο ∆-31: Υ∆ΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΣΙΛΟΞΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6401) 
 
Για την εφαρµογή προστασίας της επιφάνειας  δοµικών στοιχείων από σκυρόδεµα µέσω 
υδροαπωθητικού εµποτισµού ενός συστατικού σιλοξανικής βάσης, που να διεισδύει εύκολα 
στους ανοικτούς πόρους του υποστρώµατος του σκυροδέµατος, προσδίδοντάς του ανθεκτικές 
υδροαπωθητικές ιδιότητες, επιτρέποντας παράλληλα τη διαπερατότητα των υδρατµών και προς 
τις δυο κατευθύνσεις, πυκνότητας 0,8 Kg/lt (στους 20 OC) περιεκτικότητας σε ενεργά σιλάνια 
µεγαλύτερη από 80%, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ  ΕΝ 1504. Η εφαρµογή θα γίνεται µε βούρτσα, 
ρολό ή µε ψεκασµό µε πιστόλι αέρος (airless), σε δύο στρώσεις.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

 προµήθειας των πάσης φύσεως υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση 
της εργασίας 

 καθαρισµού της επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο είναι απαραίτητο για 
αποµάκρυνση σκόνης, ρύπων και λαδιών.  

 εφαρµογής του υδροαπωθητικού εµποτισµού σιλοξανικής βάσης είτε µε 
βούρτσα είτε µε πιστόλι αέρος (airless) σε δύο στρώσεις των 100γρ. υλικού 
τουλάχιστον ανά στρώση ανά τετραγωνικό µέτρο. 

 αποκατάστασης τυχόν φθορών/βλαβών που προκλήθηκαν στο σκυρόδεµα 
κατά την εκτέλεση της εργασίας  

 κατανάλωσης ρεύµατος και των µέσων αντιµετώπισης του κονιορτού 
 των απαιτούµενων δοκιµαστικών εφαρµογών  

 
κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Στη τιµή δεν περιλαµβάνεται και θα πληρωθεί ιδιαίτερα η δαπάνη προσκόµισης, τοποθέτησης, 
χρήσης και αποµάκρυνσης µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων 
ικριωµάτων ή άλλων µέσων πρόσβασης για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα συνοδεύονται από εγκεκριµένα πιστοποιητικά 
καταλληλότητας  για την προβλεπόµενη χρήση και θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό 
ώστε να εξασφαλίζεται η συµβατότητα µεταξύ τους. 
 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας σκυροδέµατος εµποτισµένης µε υδροαπωθητικό 
υλικό σιλοξανικής βάσης 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τέσσερα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά) :  4,50 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΘΑΙΩΝ 
 
Άρθρο ∆-32 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΓΕΦΥΡΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151) 
 
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: 

• 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,  

• 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. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκατέσσερα € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά) : 14,30 
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Άρθρο ∆-33 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σ.Τ.Ε.1 ΓΕΦΥΡΑΣ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 
 
Για την πλήρη αντικατάσταση στηθαίου ασφαλείας γέφυρας τύπου Σ.Τ.Ε.1, µε καταλληλο 
στηθαίο για γέφυρα κλωβού αγκύρωσης – ορθοστάτη και των οριζόντιων κοιλοδοκών που 
αντιστοιχούν, σύµφωνα µε τη Τεχνική Περιγραφή και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών που 

περιλαµβάνουν: µεταλλικό κλωβό αγκύρωσης, κοχλίες αγκύρωσης, ορθοστάτη, οριζόντιες 
κοιλοδοκούς, εξαρτήµατα κοχλίωσης, για την ανακατασκευή ενός φατνώµατος στηθαίου 
αυτού του τύπου. 

• Αφαίρεση µε κοπή µε τα απαιτούµενα µηχανικά µέσα και αποµάκρυνση και αποθήκευση 
στο εργοτάξιο του αναδόχου, ενός ορθοστάτη και των οριζόντιων κοιλοδοκών που 
αστόχησαν από την πρόσκρουση. 

• Καθαίρεση µε επιµεληµένη χρήση αεροσυµπιεστή της περιοχής οπλισµένου 
σκυροδέµατος πεζοδροµίου γύρω και κάτω από τον υφιστάµενο κλωβό αγκύρωσης του 
στηθαίου που έχει αστοχήσει, ώστε να αφαιρεθεί ο  κλωβός που αστόχησε, µε τρόπο 
ώστε να κοπούν οι ελάχιστες ράβδοι που απαιτούνται για την εξαγωγή του κλωβού. 

• Τοποθέτηση του νέου κλωβού αγκύρωσης και στη συνέχεια συγκόλληση των νέων 
ράβδων οπλισµού προς αποκατάσταση των ράβδων που αφαιρέθηκαν κατά την 
αποµάκρυνση του αστοχήσαντος κλωβού.  

• Σκυροδέτηση, επιµελής δόνηση και συντήρηση του καθαιρεµένου τµήµατος γύρω και 
κάτω από τον νέο κλωβό µε µη συρρικνούµενο σκυρόδεµα υψηλής αντοχής (τύπου 
EMACO ή αναλόγου) 

• Τοποθέτηση/ κοχλίωση του νέου ορθοστάτη και των νέων οριζόντιων κοιλοδοκών και 
σύνδεσή τους µε τα υφιστάµενα τµήµατα του στηθαίου ασφαλείας. 

• κατανάλωσης ρεύµατος και µέσων αντιµετώπισης του κονιορτού 
 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας και εξοπλισµού, που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους στηθαίου προς ολική αντικατάσταση, περιλαµβανοµένων όλων των 
ανωτέρω, δηλαδή ενός κλωβού αγκύρωσης, ενός ορθοστάτη, και των οριζόντιων κοιλοδοκών 
ενός µέτρου. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά) : 250,00 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ 
 
Άρθρο ∆-34: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ ΜΕ ΨΥΧΡΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7744) 
 
Για την συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών της εξωτερικής ελαστοµερούς επικάλυψης 
των ελαστοµεταλλικών εφεδράνων, όπως ρωγµών, αποκολλήσεων, αλλοιώσεων, απώλειας 
υλικού µε ψυχρό βουλκανισµό. 
 
Στη τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη : 
1. Καθαρισµού µε χρήση εξοπλισµού υδροβολής µέσης πίεσης (της τάξεως των 500 bar), στις 

θέσεις φθορών της εξωτερικής ελαστοµερούς επικάλυψης των ελαστοµεταλλικών 
εφεδράνων, όπως ρωγµών, αποκολλήσεων, αλλοιώσεων, απώλειας υλικού. 

2. Καθαρισµού των εσωτερικών µεταλλικών πλακών που έχουν ήδη διαβρωθεί, από προϊόντα 
οξείδωσης. 

3. Εκ νέου επιθεώρησης των καθαρισµένων επιφανειών του εφεδράνου για την ανίχνευση 
σηµείων όπου το πάχος της εξωτερικής µεµβράνης του ελαστοµερούς έχει µειωθεί τόσο και 
δεν είναι κατάλληλο για την προστασία των εσωτερικών µεταλλικών µερών του εφεδράνου.  

4. Προστασίας των εκτεθειµένων εσωτερικών πλακών µε επάλειψη αντιδιαβρωτικής βαφής.  
5. Ενίσχυσης των φθαρµένων επιφανειών του εφεδράνου µε χρησιµοποίηση µηχανισµού 

ψυχρού βουλκανισµού. Μετά τον καθαρισµό των επιφανειών του εφεδράνου µε τη χρήση 
της υδροβολής και εφόσον έχουν στεγνώσει πλήρως, εφαρµόζεται µέσω ψεκασµού ρευστή 
πάστα δύο συστατικών, αποτελούµενη από φίλλερ και µη οργανικούς διαλύτες µε 
πολυθειούχο συγκολλητικό υλικό. Το τελικό προϊόν είναι ένα ελαστοµερές συνθετικό µε καλή 
πρόσφυση στο υφιστάµενο ελαστοµερές σώµα του εφεδράνου και υψηλές δυνατότητες 
επιµήκυνσης. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη: 

 προµήθειας των πάσης φύσεως υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της 
εργασίας 

 καθαρισµού της επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο είναι απαραίτητο για 
αποµάκρυνση σκόνης, ρύπων και λαδιών.  

 εφαρµογής της ψεκαζόµενης πάστας µε πιστόλι αέρος (airless) σε µία στρώση 
υλικού και χρήσης του κατάλληλου εξοπλισµού εφαρµογής. 

 κατανάλωσης ρεύµατος και των µέσων αντιµετώπισης του κονιορτού 
 των απαιτούµενων δοκιµαστικών εφαρµογών  
 τα µέσα πρόσβασης για εφέδρανα βάθρων και ακροβάθρων έως 10m ύψους. 

 
Τιµή ανά m2 ή κλάσµα αυτού σύµφωνα µε την επιµέτρηση ελαστοµερούς επιφάνειας εφεδράνου 
προς επισκευή. 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια  € 

        (Αριθµητικά): 300,00 
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Άρθρο ∆-35: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΞΕΙ∆ΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7744) 
 
Για τον καθαρισµό των µεταλλικών επιφανειών παντός τύπου εφεδράνων από επιφανειακές 
οξειδώσεις και προστασία τους µε νέα αντιοξειδωτική εποξειδική βαφή δύο συστατικών µε 
ελάχιστο πάχος στρώσης 200µm. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: η δαπάνη προµήθειας των πάσης φύσεως υλικών που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση της εργασίας, η µεταφορά, η αποθήκευση και φύλαξη αυτών στο 
εργοτάξιο, η δαπάνη προσκόµισης-αποκόµισης και χρήσης του απαιτούµενου εξοπλισµού η 
δαπάνη για τη συγκέντρωση, τις φορτοεκφορτώσεις και για την µεταφορά των πάσης φύσεως 
υλικών και απορριµµάτων προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές 
σε οποιαδήποτε απόσταση και αν βρίσκονται αυτοί από το έργο, η κατανάλωση ρεύµατος και 
µέσων αντιµετώπισης του κονιορτού, η δαπάνη για τα κάθε είδους µέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας, η δαπάνη ηµεροµισθίων και ασφάλισης προσωπικού, η δαπάνη για χαµένους 
χρόνους και κάθε είδους σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων και εξοπλισµού καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, 
σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Περιλαµβάνεται η τιµή που αφορά στην εκτέλεση 
της εργασίας καθαρισµού των µεταλλικών επιφανειών του εφεδράνου µε σβουράκι για την 
αποµάκρυνση των προϊόντων της οξείδωσης και η εργασία προστατευτικής αντιοξειδωτικής 
βαφής. 
 
Στη τιµή δεν περιλαµβάνεται και θα πληρωθεί ιδιαίτερα η δαπάνη προσκόµισης, τοποθέτησης, 
χρήσης και αποµάκρυνσης µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων 
ικριωµάτων ή άλλων µέσων πρόσβασης για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Η επιµέτρηση θα αφορά στο σύνολο της πλευρικής επιφάνειας του εφεδράνου ανεξάρτητα από 
το εύρος της βλαµµένης περιοχής. 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό € 

        (Αριθµητικά): 100,00 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
 

Άρθρο ∆-36: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 30% Ο∆Ο-2412+ 70% Υ∆Ρ-6403) 
 
Για την αποκατάσταση της στεγάνωσης περιµετρικά του στοµίου αποχέτευσης γέφυρας και για 
την καλύτερη απορροή των οµβρίων της γέφυρας σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Στη τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών  
• αποµάκρυνσης του στοµίου αποχέτευσης γέφυρας 
• αφαίρεσης του σκυροδέµατος ή του ασφαλτοσκυροδέµατος περιµετρικά της θέσης του 

στοµίου µε ασφαλτοκόπτη  
• κοπής του κορµού του στοµίου αποχέτευσης κατά 2 έως 4 εκατοστά µε αεροσυµπιεστή 

(όπου και όσο απαιτείται) 
• επιµελούς καθαρισµού του στοµίου αποχέτευσης και των αποκαλυπτόµενων 

επιφανειών µε χρήση πεπιεσµένου αέρα και νερού 
• αποκατάστασης της επιφάνειας των αποκαλυπτόµενων επιφανειών σκυροδέµατος µε 

ειδική µη συρρικνούµενη κονία 
• τοποθέτησης της στεγανωτικής µεµβράνης πάχους >2χλστ. στη θέση έδρασης του 

στοµίου αποχέτευσης 
• επανατοποθέτησης του καθαρισµένου στοµίου αποχέτευσης 
• αποκατάστασης των κλίσεων απορροής, όπως ορίζεται από τα σχέδια της µελέτης, 

περιµετρικά του φρεατίου µε σκυρόδεµα 
• χρήσης ψυχρής ασφάλτου για πλήρωση τυχόν κενών στον ασφαλτοτάπητα 
• επανατοποθέτησης της σχάρας του φρεατίου 
• κατανάλωσης ρεύµατος και µέσων αντιµετώπισης του κονιορτού  

 
κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας και εξοπλισµού, που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση 
της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο του στοµίου αποχέτευσης γέφυρας πλήρως στεγανωµένου περιµετρικά. 
 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι € 
        (Αριθµητικά): 120,00 
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Άρθρο ∆-37: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ∆ΙΑΤΡΗΤΟΙ, ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ 
PVC-U 
 
Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), 
συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, των οποίων η διάτρηση εκτείνεται στα 2/3 της 
επιφανείας και  γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής τους.   
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική 
διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτηµάτων σύνδεσης 
και έδρασης, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  των σωλήνων 
και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο 
κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των 
σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ 
τους και οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια επίσκεψης.  

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου  η 
στρώση έδρασης από σκυρόδεµα, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε διαβαθµισµένα θραυστά 
υλικά φίλτρου, το γεωϋφασµα που περιβάλλει το φίλτρο και η επανεπίχωση του ορύγµατος, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των 
φρεατίων . 
 
Άρθρο ∆-37.1: Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC,-U SDR 41, DN 125 mm  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6620.1) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και εξήντα λεπτά 

        (Αριθµητικά):  6,60 
 

Άρθρο ∆-37.2:  Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 160 mm  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6620.3) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα λεπτά 

        (Αριθµητικά):  8,50 
 

Άρθρο ∆-37.3:  Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 200 mm  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6620.4) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και είκοσι λεπτά 

        (Αριθµητικά): 14,20 
 

Άρθρο ∆-37.4:  Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 250 mm  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6620.4) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεννέα € 

        (Αριθµητικά): 19,00 
 

 
Άρθρο ∆-37.5:  Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 315 mm  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6620.7) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € και πενήντα λεπτά 
        (Αριθµητικά): 28,50 

  
Άρθρο ∆-37.6:  Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 400 mm  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6620.9) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα δύο € 
  (Αριθµητικά): 42,00 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ 
 
 
Άρθρο ∆-38 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΘΕΜΕΛΙΩΝ 
 
Άρθρο ∆-38.1: Προµήθεια συρµατοπλέγµατος και συρµάτων συρµατοκιβωτίων 
  
 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου συρµατοπλέγµατος γαλβανισµένου κατά ΕΛΟΤ 
EN10244-2, µε ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε 
ρόλους, για την κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης 
ροής ρεµάτων, θωράκισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωµάτων 
(Serasanetti)’’. 
 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προµήθειας του συρµατοπλέγµατος από χαλύβδινο γαλβανισµένο σύρµα διπλής 
πλέξης, διαµέτρου 2,70 ή 3,00 mm, µε εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του 
γαλβανισµένου σύρµατος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία µε τηv ως άνω διάµετρο 
του σύρµατος των φατνών) και του γαλβανισµένου σύρµατος ενίσχυσης των ακµών κατά τις 
επιµήκεις πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία µε τηv ως άνω διάµετρο 
του σύρµατος των φατνών),  

• η δαπάνη µεταφοράς τους επί τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες 
µεταφορές.  

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο συρµατοπλέγµατος, ανάλογα µε τον τύπο προστασίας του σύρµατος από 
το οποίο κατασκευάζεται το πλέγµα. 

 
Άρθρο ∆-38.1.1: Συρµατοπλέγµα και σύρµατα συρµατοκιβωτίων µε απλό γαλβάνισµα  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2311) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και τριάντα λεπτά 
  (Αριθµητικά):  2,30 
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Άρθρο ∆-38.2:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΤΝΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2312) 

 
Κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων από συρµατόπλεγµα προς εκτέλεση έργων 
διευθέτησης ροής ρεµάτων, προάσπισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων κλπ. 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 
επιχωµάτων (Serasanetti)’’. 
 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση των συρµατοπλεγµάτων και των συρµάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων,  

• η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρµατοπλεγµάτων,  

• η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιµήκεις πλευρές αυτών µε γαλβανισµένο σύρµα,  

• η σύνθεση των φατνών, 

• η κατασκευή τυχόν απαιτουµένων ικριωµάτων,  

• η µεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόµενες θέσεις καθώς 

• η συµπληρωµατική ραφή των φατνών µετά την πλήρωσή τους. 
 
Η προµήθεια των υλικών κατασκευής των συρµατοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αναπτυγµένης επιφάνειας συρµατοπλέγµατος φατνών, µορφής 
κιβωτίων ή σάκων ή οπλισµού εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά 
  (Αριθµητικά):  2,10 
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Άρθρο ∆-38.3:  ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΑΤΝΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2313) 

 
Πλήρωση έτοιµων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων (φατνών) µε κροκάλες συλλεκτές ή 
λίθους λατοµείου διαστάσεων µεγαλύτερων από τη διάµετρο του βρόγχου των συρµατοπλεγµάτων 
αλλά µικρότερων από 0,25 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια προστασίας 
κοίτης, πρανών και επιχωµάτων (Serasanetti)’’. 
 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις,  

• σταλίες κλπ, των απαιτούµενων κροκαλών ή λίθων λατοµείου,  

• η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες µε χρήση µηχανικού εξοπλισµού και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρωσης ετοίµων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα € και ενενήντα λεπτά 
  (Αριθµητικά): 21,90 
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Άρθρο ∆-38.4:  ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΩΝ Η ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2162) 
 
Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή 
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 
m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συµπύκνωση, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών 
έργων". 
 
Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο 
αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.  

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € 
  (Αριθµητικά):  4,00 
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Άρθρο ∆-39: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΈΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Ο∆ΟΥ ΠΡΙΝ Ή ΜΕΤΑ 
ΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ  
 
Άρθρο ∆-39.1:  ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
∆ιαµόρφωση βαθµιδωτού ρείθρου µε προκατασκευασµένα στοιχεία απο σκυρόδεµα C16/20, 
σύµφωνα µε την µελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) και την ΕΤΕΠ 05-02-06-00 
‘’Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής - εκροής αυτών’’ 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
• το προσωπικό, τα µέσα και ο εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

• η εκσκαφή και προετοιµασία της βάσης τοποθέτησης 

• η διαµόρφωση βάσης έδρασης και χαλινών από σκυρόδεµα C12/15 

• η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των προκατασκευασµένων στοιχείων 
(σπονδύλων) επί του πρανούς µε χρήση γερανού 

• η στερέωση των σπονδύλων και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία 

• η λήψη µέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση εργασιών επί των πρανών 
Επιµετρώνται τα έτοιµα βαθµιδωτά ρείθρα επί του πρανούς και όχι τα αναπτύγµατα των 
χρησιµοποιηθέντων σπονδύλων (οι επικαλύψεις περιλαµβάνονται ανηγµένες στην τιµή µονάδας). 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένων βαθµιδωτών ρείθρων επι του πρανούς.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 10,90 
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Άρθρο ∆-39.2: ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΡΟΗΣ ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
Φρεάτιο εισροής βαθµιδωτών ρείθρων από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, πλήρως 
κατασκευασµένο, σύµφωνα µε την µελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) και την ΕΤΕΠ 
05-02-06-00 ‘’Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής - εκροής αυτών’’ 
 
Τιµή ανά τεµάχιο φρεατίου 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εννέα € 
 (Αριθµητικά): 109,00 
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Άρθρο ∆-39.3: ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
Φρεάτιο εκροής βαθµιδωτών ρείθρων από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, πλήρως 
κατασκευασµένο, σύµφωνα µε την µελέτη και τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) και την 
ΕΤΕΠ 05-02-06-00 ‘’Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής - εκροής αυτών’’ 
Τιµή ανά τεµάχιο φρεατίου 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα ένα € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 81,40 
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Άρθρο ∆-40: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ, 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ - 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ -ΚΑΛΩ∆ΙΟ) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
Για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος αισθητήρων µέτρησης  επιτάχυνσης, που να 
καταγράφει επιτάχυνση από επιταχυνσιόµετρα τύπου  FORCE BALANCED, να περιλαµβάνει 
προγραµµατιζόµενους ψηφιακά αλγορίθµους διέγερσης, µε προκαθοριζόµενο κατώφλι 
διέγερσης χωριστά για κάθε κανάλι και να έχει τη δυνατότητα λογικών συνδυασµών διέγερσης 
καναλιών και χρόνου καταγραφής πριν και µετά τη δόνηση (pre & post- event memory). O 
επιταχυνσιογράφος θα έχει µετατροπέα των αναλογικών σηµάτων σε ψηφιακά (A/D converter) 
µε ανάλυση (resolution) 24bits, δειγµατοληψία τουλάχιστον 250 σηµείων ανά δευτερόλεπτο ανά 
κανάλι και µε τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο. Ο επιταχυνσιογράφος θα έχει εσωτερική επεκτάσιµη 
µνήµη τουλάχιστον 1Gb και  ικανότητα επικοινωνίας µέσω σειριακής θύρας RS232 µε Η/Υ και 
µέσω ΕΤΗΕRΝΕΤ PORT για ασύρµατη µεταφορά δεδοµένων µέσω τηλεφωνικής γραµµής 
ADSL. Επίσης θα έχει εσωτερικά εγκαταστηµένο modem σταθερής τηλεφωνίας, και δέκτη 
δορυφορικού χρόνου µε κατάλληλη κεραία και καλώδιο τουλάχιστον 5µ. µήκους. Το dynamic 
range του καταγραφικού υπό προµήθεια θα είναι τουλάχιστον 125 db (στα 0 – 50 Ηz). 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες:  

• προµήθειας και εγκατάστασης ενός 12 κάναλου επιταχυνσιογράφου, µε την ειδική 
υδατοστεγανή προστασία του (military type)  για αντίξοες  καιρικές συνθήκες 
θερµοκρασίας (-20 οc - +70οc)  και υγρασίας. 

• της γείωσής του επιταχυνσιογράφου για αντικεραυνική προστασία. 
• της προµήθειας όλων των υλικών (κυτία διασύνδεσης, βύσµατα κ.τ.λ.) και της 

υλοποίησης της συνδεσµολογίας (κυτία διασύνδεσης, βύσµατα κ.α.) του  
επιταχυσνιογράφου µέσω των 12 καλωδίων σύνδεσης µε τα 12 επιταχυνσιόµετρα. 

• της υλοποίησης υποδοµής για σύνδεση του καταγραφικού µε το ηλεκτρικό ρεύµα (µέσω 
ρευµατοληψίας από το πλησιέστερο στην γέφυρα pillar) και την σύνδεσή του. 

• προµήθεια και εγκατάσταση 12 µονοαξονικών επιταχυνσιοµέτρων τύπου FORCE 
BALANCED, εύρους ζώνης αξιοπιστίας στο πεδίο συχνοτήτων (banwidth) από 0 – 50 
Hz, µε δυνατότητα αξιοπιστίας 100%, µέγιστου εύρους κλίµακας µέτρησης (full scale 
range) µέχρι ± 2g (επιλεγόµενου από τον χρήστη) και ευαισθησίας τουλάχιστον 
0,001mg, µε ειδική υδατοστεγανή προστασία του για αντίξοες  καιρικές συνθήκες 
θερµοκρασίας (-20 οc - +70οc),  και υγρασίας (ιδιοσυχνότητας τουλάχιστον 180 Ηz). 

• πάσης φύσεως υλικών που είναι αναγκαία για την σταθερή στερέωσή του 
επιταχυσνιοµέτρου, όπως τα βύσµατα σύνδεσης του επιταχυνσιοµέτρου µε το καλώδιο 
σύνδεσής του µε το καταγραφικό (επιταχυνσιογράφο) 

• στερέωσης του επιταχυνσιοµέτρου στην τελική θέση µε µηχανικά µέσα (καρφωτικό 
πιστόλι) 

• της προµήθειας των πάσης φύσεως υλικών που είναι αναγκαία για την σταθερή 
στερέωσή του στην επιφάνεια σκυροδέµατος στη θέση που υποδεικνύεται από την 
υπηρεσία. 

• της στερέωσής του στην τελική θέση µε µηχανικά µέσα. 
• της προσκόµισης-αποκόµισης και χρήσης του απαιτούµενου εξοπλισµού στερέωσης – 

εγκατάστασης και ελέγχου 
• της κατανάλωσης ρεύµατος και µέσων αντιµετώπισης του κονιορτού 
• της προµήθειας εγκατάστασης και σύνδεσης του πολύκλωνου καλωδίου σύνδεσης 

ισχυρού τύπου (military type)  µε ειδικές πολλαπλές στρώσεις προστασίας για αντίξοες 
καιρικές συνθήκες θερµοκρασίας (-20 οc - +70οc)  και υγρασίας, στα 12 
επιταχυνσιοµέτρα και στον επιταχυνσιογράφο, ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας µε 
εξωτερικό spiral (ηλιακή ακτινοβολία, ακραίες θερµοκρασίες κ.τ.λ)  µε το 12 κάναλο 
επιταχυνσιογράφο (µήκους συνολικού 1200 µέτρων).  

• καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας και εξοπλισµού που απαιτούνται, 
ανεξαρτήτως δυσχερειών, για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά 
τεύχη δηµοπράτησης. 
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Για ένα σύστηµα 12 επιταχυνσιοµέτρων, µε 12κάναλο επιταχυνσιογράφο πλήρως 
εγκατεστηµένο, µε τα απαιτούµενα παρελκόµενα και το καλώδιο σύνδεσης, την εσωτερική 
µνήµη, το δέκτη δορυφορικού χρόνου ( GPS) και το modem 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες  € 
  (Αριθµητικά): 4.000,00 
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ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 
 
Άρθρο ∆-41: ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΣΙ∆ΗΡΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2303) 
 
Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά, ωφελίµου φορίου 500 έως 1000 kg/m2, µε δάπεδο εργασίας από 
µαδέρια, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα". 
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και στηριγµάτων, η µεταφορά 
των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρµο-λόγησης και 
αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της ξυλείας και των µεταλλικών µερών. ∆εν 
συµπεριλαµβάνονται τα πετάσµατα ασφαλείας που τιµολογούνται µε την τιµή του άρθρου 
23.05. 
 
Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας και 
κλίµακες ανόδου. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την µελέτη του 
έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγµένα στις επί 
µέρους τιµές µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 
Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται 
οι εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώµατος, εφ' όσον έχουν 
βάθος µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν περιλαµβάνονται ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 
Eναλλακτικά, όταν το ικρίωµα χρησιµοποιείται ως δάπεδο εργασίας (επιφάνεια κάτοψης 
µεγαλύτερη της πλευρικής επιφανείας) ως επιφάνεια για την επιµέτρηση λαµβάνεται η κάτοψη 
του ικριώµατος,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Οκτώ € 
 (Αριθµητικά) :  8,00 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
 
Άρθρο ∆-42: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
Για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας σε  χλωριόντα δείγµατος, πυρήνα ή τεµάχιου, 
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τη προδιαγραφή ASTM D1411. 
 
Περιλαµβάνονται στη τιµή η διεξαγωγή σύµφωνα µε την πρότυπη προδιαγραφή του 
εργαστηριακού ελέγχου, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και η σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης 
αποτελεσµάτων και της αξιολόγησης τους. 
 
Τιµή ανά πλήρως περαιωµένο εργαστηριακό έλεγχο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα έξι € 
 (Αριθµητικά) : 36,00 
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Άρθρο ∆-43 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  PH ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
Για τον προσδιορισµό Ενεργού Οξύτητας (pH) σε πυρήνα ή τεµάχιου, σκυροδέµατος, σύµφωνα 
µε τη µέθοδο APHA 4500-H ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο εγκεκριµένη από ΕΡΑ.  
 
Περιλαµβάνονται στη τιµή η διεξαγωγή σύµφωνα µε την πρότυπη προδιαγραφή του 
εργαστηριακού ελέγχου, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και η σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης 
αποτελεσµάτων και της αξιολόγησης τους. 
 
Τιµή ανά πλήρως περαιωµένο εργαστηριακό έλεγχο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαπέντε € 
 (Αριθµητικά) : 15,00 
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Άρθρο ∆-44 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
Για τον προσδιορισµό της αντοχής σε θλίψη ενός συµβατικού κυβικού δοκιµίου σκυροδέµατος, 
ήτοι συντήρηση σε ειδικό θάλαµο για 28 ηµέρες, ζύγιση, προσδιορισµό διαστάσεων, 
επιπεδότητας και καθετότητας εδρών και µέτρηση αντοχής σε θλίψη σύµφωνα µε ΣΚ 304, 
ASTM C116 
 
Τιµή ανά πλήρως περαιωµένο εργαστηριακό έλεγχο αντοχής δοκιµίου. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα € 
 (Αριθµητικά) : 10,00 
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Άρθρο ∆-45: ΈΠΙΠΕ∆ΩΣΗ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
Για την επιπέδωση των βάσεων κυλινδρικού ή κυβικού δοκιµίου σκυροδέµατος µε ειδική κονία 
επιπεδώσεως ή µε λείανση 
 
Τιµή ανά πλήρως επιπεδούµενο δοκίµιο, έτοιµο για διεξαγωγή έλέγχου αντοχής σκυροδέµατος 
έως τη θραύση του. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα € 
 (Αριθµητικά) : 10,00 
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Άρθρο ∆-46: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΕΙΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
Για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας σε θειϊκά άλατα και ιόντα δείγµατος, πυρήνα ή 
τεµάχιου, σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τη προδιαγραφή ASTM C-114. 
 
Περιλαµβάνονται στη τιµή η διεξαγωγή σύµφωνα µε την πρότυπη προδιαγραφή του 
εργαστηριακού ελέγχου, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και η σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης 
αποτελεσµάτων και της αξιολόγησης τους. 
 
Τιµή ανά πλήρως περαιωµένο εργαστηριακό έλεγχο. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά) : 48,00 
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Άρθρο ∆-47: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ∆ΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ι∆ΙΟΜΟΡΦΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΟΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
Για την κατάστρωση σε κατάλληλο λογισµικό που να υποστηρίζει αλγορίθµους 
βελτιστοποίησης, αναλυτικού δυναµικού µοντέλου υφιστάµενης γέφυρας, την διεξαγωγή 
αναθεώρησής µίας ή περισσότερων παραµέτρων µάζας ή ακαµψίας του δυναµικού µοντέλου, 
µέσω αυτοµατοποιηµένου αλγορίθµου βελτιστοποίησης,  µε στόχο την ικανοποιητική 
προσέγγιση των ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών (ιδιοσυχνότητες και ιδιοµορφές) που προβλέπει 
το µοντέλο µε τα ιδιοµορφικά χαρακτηριστικά (ιδιοσυχνότητες και ιδιοµορφές) που έχουν 
αναγνωρισθεί πειραµατικώς από ενόργανη παρακολούθηση της γέφυρας (βάσει µετρηµένων 
περιβαλλοντικών ή σεισµικών επιταχύνσεων). 
 
Περιλαµβάνονται στη τιµή οι εργασίες κατάστρωσης και αναθεώρηση του δυναµικού µοντέλου 
και η  σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης αποτελεσµάτων της αναθεώρησης, καθώς και η υποβολή του 
αναθεωρηµένου µοντέλου, για χρήση από την Υπηρεσία. 
Απαιτείται η παραµετροποίηση του µοντέλου προς αναθεώρηση να περιλαµβάνει τουλάχιστον 
µία παράµετρο για φορέα, έφεδρανα, υποδοµή και θεµελίωση. 
 
Τιµή ανά πλήρως περαιωµένη αναθεώρηση ανά υφιστάµενη γέφυρα. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά) : 10.000,00 
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Άρθρο ∆-48: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ, ΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗ 
ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
                                             
Για την ανίχνευση επί τόπου του έργου µε τη µέθοδο της αξονικής τοµογράφησης του αριθµού, 
της τροχιάς και της διαµέτρου των τενόντων προέντασης υφιστάµενης γέφυρας, της οποίας δεν 
υπάρχουν κατασκευαστικά σχέδια οπλισµού προέντασης.  
 
Για την αξονική τοµογράφηση µπορει να γίνει χρήση γεωραντάρ µε δυνατότητα τοµογράφησης, 
µαγνητογράφων µε δυνατότητα τοµογράφησης, τοµογράφησης µέσω υπερήχων ή αλλων 
µεθοδων που κρίνονται απο τον ΚΤΕ οτι παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσµατα.    
 
Περιλαµβάνονται στη τιµή η διεξαγωγή σύµφωνα µε την πρότυπη προδιαγραφή του επιτόπιου 
ελέγχου, η προσκόµιση, αποκόµιση και χρήση επί των επιφανειών σκυροδέµατος της γέφυρας 
του ειδικού εξοπλισµού αξονικής τοµογράφησης, 
η επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ανίχνευσης, η παραγωγή σχεδίων µε τον αριθµό, τις 
τροχιές και τη διάµετρο των τενόντων που ανιχνεύθηκαν και η σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης 
αποτελεσµάτων. 
 
Σε κάθε περίπτωση η πυκνότητα των µετρήσεων δεν πρέπει να είναι µικροτερη απο 1 
ανίχνευση ανα 3 µέτρα µήκους τένοντα.  
 
Λόγω της πολυπλοκοτητας ανίχνευσης και των τυπικών αποκλισεων, η ακτινα καµπυλότητας 
των τενόντων µπορει να εξαχθεί προσεγγιστικά µε την σύµφωνη γνώµη του ΚΤΕ.  
 
 
∆εν περιλαµβάνεται στην τιµή η χρήση ικριωµάτων ή άλλων µέσων πρόσβασης για την 
πρόσβαση στις επιφάνειες σκυροδέµατος του φορέα της γέφυρας, δηµιουργία επιπεδότητας ή 
αλλων εργασίων που απαιτούνται για τις εργασίες ανίχνευσης.  
 
Τιµή ανά πλήρως περαιωµένο επιτόπιο έλεγχο ανά τ.µ. επιφάνειας σκυροδέµατος φορέα που 
ανιχνεύεται. Το όριο της επιφάνειας ελέγχου ορίζεται σε καθε περιπτωση απο τον ΚΤΕ.  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαπέντε € 
 (Αριθµητικά) : 15,00 
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Άρθρο ∆-49 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΕ 8ΩΡΗ 
ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ15M ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4720Α) 
 

Για την ηµερήσια 8ωρη χρήση εγκατεστηµένου κάτω από το φορέα της γέφυρας 
αυτοκινούµενου τηλεσκοπικού γερανού µε καλάθι χωρητικότητας 3 ατόµων, µέγιστου ύψους 
εργασίας 15µέτρων µε αρχική άδεια σασί, καρότσας, γερανού και κουβά ως συνόλου για χρήση 
του για την επιθεώρηση ή συντήρηση δοµικών στοιχείων γεφυρών από σκυρόδεµα.  
Ο τηλεσκοπικός γερανός θα φέρεται από όχηµα µε κίνηση και στους 4 τροχούς, ικανό για 
πρόσβαση στις θέσεις επιθεώρησης µέσω δύσβατων διαδροµών εκτός των τοπικών οδών. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται:  

• η δαπάνη εγκατάστασης και απεγκατάστασής του και µετακίνησης του τηλεσκοπικού 
γερανού µεταξύ των θέσεων επιθεώρησης, για την κάλυψη – πρόσβαση στους δύο 
µηχανικούς και τον χειριστή σε όλες τις περιοχές και θέσεις που θα υποδεικνύει η 
υπηρεσία κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, πάνω ή κάτω από τις γέφυρες, σε 
διαδροµές χωµάτινες ή ασφαλτικές.  

• η δαπάνη ηµεροµισθίων και ασφάλισης οδηγού και χειριστή (δύναται να είναι το ίδιο 
άτοµο) κατά τη διάρκεια µετακίνησης και χρήσης του τηλεσκοπικού γερανού κάτω ή 
πάνω από τις γέφυρες, για συνολική διάρκεια χρήσης εγκατεστηµένου γερανού 8 ωρών. 

•  η δαπάνη για τα κάθε είδους µέτρα υγιεινής και ασφάλειας, και η δαπάνη για χαµένους 
χρόνους και κάθε είδους σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων και εξοπλισµού  

• κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση 
της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

 
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εισκόµισης – αποκόµισης του τηλεσκοπικού γερανού στη θέση 
επιθεώρησης από τη βάση του οχήµατος. 
 
      ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριακόσια πενήντα € 
  (Αριθµητικά) : 350,00 
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Άρθρο ∆-50: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΕ 8ΩΡΗ 
ΒΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 12Μ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 14Μ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4720Α) 

 
Για την ηµερήσια 8ωρη χρήση εγκατεστηµένου πάνω στο κατάστρωµα της γέφυρας ειδικού 
οχήµατος – αυτοκινούµενου γερανού -  γέφυρας πρόσβασης, για την επιθεώρηση ή συντήρηση 
σκυροδέµατος της κάτω παρειάς γεφυρών, µε ικανότητα µετακίνησης και σταθεροποίησης σε 
θέσεις πάνω στο οδόστρωµα της γέφυρας, ανάπτυξης των οριζόντιων και κατακόρυφων 
τµηµάτων του γερανού,  ώστε να υλοποιείται η πρόσβαση, µε οριζόντια πλατφόρµα µε 
περιµετρικά στηθαία ασφαλείας, σε όλο το πλάτος της κάτω παρειάς του φορέα των γεφυρών, 
που να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
• Η ιπποδύναµή του να είναι τουλάχιστον 400CV 
• Το ολικό πλάτος κατάληψης του οχήµατος επί του οδοστρώµατος να µην υπερβαίνει τα 3,00 
µέτρα. Το ίδιο ισχύει και όταν το όχηµα αγκυρώνεται για να αναπτύξει το πτυσσόµενο - 
αναδιπλούµενο πλευρικά και κάτω από την κάτω παρειά της γέφυρας. Οι θέσεις των 
υδραυλικών βραχιόνων ακινητοποίησης – στερέωσης του οχήµατος να µην εξέχουν σε καµία 
από τις δύο πλευρές. 
• Να έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης των τµηµάτων του (οριζόντιο, κατακόρυφο και πασαρέλα-
πλατφόρµα) πλευρικώς της γέφυρας, από στάση στη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης (ΛΕΑ), για 
πρόσβαση στην κάτω παρειά του φορέα της γέφυρας, για µέγιστο πλάτος πεζοδροµίου 2,00 
µέτρων και µέγιστο ύψος στηθαίων ή ηχοπετασµάτων  3,50 µέτρων  
• Ο µέγιστος χρόνος πλήρους ανάπτυξης των τµηµάτων του οχήµατος και ασφάλισης του µε 
την πασαρέλα – πλατφόρµα εργασίας πλήρως ανεπτυγµένη  κάτω από την κάτω παρειά του 
φορέα, των υπό επιθεώρηση – συντήρηση γεφυρών, να µην υπερβαίνει τα 15 λεπτά. 
• Να υπάρχει δυνατότητα κίνησης του οχήµατος, µε την διάταξη επανδρωµένη και σε πλήρη 
ανάπτυξη, παράλληλα µε τον φορέα του προς επιθεώρηση τεχνικού. 
• Η µέγιστη δυνατή βύθιση του δαπέδου πασαρέλας - πλατφόρµας από την στάθµη 
οδοστρώµατος της γέφυρας να είναι  επαρκής για την επιθεώρηση φορέων ύψους τουλάχιστον 
10 µέτρων. 
• Η ανάπτυξη της πασαρέλας – πλατφόρµας εργασίας εγκαρσίως του διαµήκους άξονα της 
γέφυρας και κάτω από την κάτω παρειά του φορέα της, σε πλήρη έκταση να υποστηρίζει την 
επιθεώρηση γέφυρας κλάδου πλάτους 14,00 µέτρων. 
• Το πλάτος του δαπέδου προσωπικού επιθεώρησης να είναι τουλάχιστον 100 εκατοστά. 
• Η δυνατότητα περιστροφής της πασαρέλας – πλατφόρµας, σε τελική θέση κάτω από την 
κάτω παρειά φορέα γέφυρας, µε τη διάταξη σε πλήρη έκταση, τουλάχιστον κατά 60 µοίρες. 
• Μέγιστο συνολικά εφαρµοζόµενο βάρος στην πλατφόρµα 600 χιλιόγραµµων, µε δυνατότητα 
εφαρµογής βάρους έως και 200 χιλιόγραµµων στα ακρότατα σηµείο της πασαρέλας - 
πλατφόρµας. 
• Να υπάρχει διάταξη βοηθητικής σκάλας µήκους 2 µέτρων και φέρουσας ικανότητας 200 
χιλιόγραµµων. 
 
 Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• εγκατάσταση, µετακίνηση, χειρισµούς πάνω και κάτω από τη γέφυρα, 
απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση για την κάλυψη επιθεώρησης ή εργασιών 
συντήρησης κάτω παρειάς γέφυρας, µε τις παραπάνω απαιτήσεις. 

• ηµεροµισθίων και ασφάλισης οδηγού και χειριστή κατά τη διάρκεια µετακίνησης 
και χρήσης του τηλεσκοπικού γερανού πάνω στις γέφυρες, για συνολική 
διάρκεια µε τις 8 ωρών στις θέσεις επιθεώρησης. 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για την έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Για µία ηµέρα χρήσης ειδικού οχήµατος – γέφυρας πρόσβασης κάτω παρειάς γεφυρών. 
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∆εν περιλαµβάνεται η εισκόµιση και αποκόµιση από τη θέση επιθεώρησης από τη βάση του 
οχήµατος προς ενοικίαση. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Χίλια  € 
 (Αριθµητικά) : 1.000,00 
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Άρθρο ∆-49:  ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 
Για την προµήθεια, αρχική τοποθέτηση, αφαίρεση, αποµάκρυνση και επανατοποθέτηση σε νέες 
θέσεις, όσες απαιτηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εργολαβίας πινακίδας µε το στύλο και τη 
βάση στήριξης για τη σήµανση Εργοταξίων µικρής διάρκειας και Έκτακτων οδικών συµβάντων, 
µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ΕΤΑ) και σήµανση CE, κατασκευασµένων σύµφωνα µε την 
Τεχνική Περιγραφή, τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, τις Οδηγίες ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ (ΦΕΚ Β 905 - 
20.05.2011), το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 
περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’ και τις λοιπές προδιαγραφές.  
 
Τα µεγέθη των πινακίδων είναι αντίστοιχα µε τα µεγέθη της µόνιµης σήµανσης, πλέον του 
περιγράµµατος του κίτρινου πλαισίου σύµφωνα µε τις Οδηγίες ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης: 

  
• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2 

ελαχίστου πάχους 3mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από 
αντανακλαστική µεµβράνη και φέρει αναγραφές και σύµβολα µε αντανακλαστική µεµβράνη, 
όπως καθορίζονται στα επιµέρους Άρθρα, η δε πίσω όψη έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει 
τον αύξοντα αριθµό της πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστή και την ηµεροµηνία 
κατασκευής της. 

• η κατασκευή πλαισίου από µορφοδοκούς κράµατος αλουµινίου για την ενίσχυση και 
ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 

• η κατασκευή του φορέα και της κινητής βάσης στήριξης σύµφωνα µε τις Οδηγίες ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ 

• τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισµένα 
εν θερµώ κατά ΕΝ ISO 1461. 

• καθ’ όλη τη διάρκεια της εργολαβίας και για όσες φορές απαιτηθεί, η µεταφορά της πινακίδας 
και της βάσης στήριξης στον τόπο της προσωρινής σήµανσης, κατάλληλα συσκευασµένης 
για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών, µετά των φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους 
σταλιών, η τοποθέτηση και παραµονή των απαιτούµενων µέσων εργοταξιακής σήµανσης στις 
θέσεις και στη χρονική διάρκεια που καθορίζονται από τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, τις 
Οδηγίες ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ (ΦΕΚ Β 905 - 20.05.2011) και τις µελέτες 

• οι επιτόπιες, στο πεδίο της εργοταξιακής σήµανσης, εργασίες επιθεώρησης, ευθυγράµµισης ή 
αντικατάστασης πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές 

• η επιµεληµένη εργασία αφαίρεσης, από το πεδίο της εργοταξιακής σήµανσης ώστε να 
επαναχρησιµοποιηθούν 

• η γενική συντήρησή ή αντικατάστασή οιουδήποτε στοιχείου των πινακίδων σε περίπτωση 
φθοράς,   

• η φόρτωση και µεταφορά σε νέες θέσεις ή σε αποθήκη του αναδόχου  
• η µεταφορά και απόθεση των πινακίδων σε αποθήκες της Υπηρεσίες µετά το πέρας της 

σύµβασης. 
• η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού 

(όταν απαιτείται) 
• τα µικροϋλικά και η χρήση εργαλείων και µηχανηµάτων σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, τα 

Εγχειρίδια Συντήρησης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης 
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Άρθρο ∆-49.1:   Ρυθµιστική ή αναγγελίας κινδύνου µεσαίου µεγέθους σε κίτρινο πλαίσιο µε 
υλικά ανταν/τας τύπου ΙΙ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν σαράντα εννέα € 
 (Αριθµητικά) : 149,00 
 
 
Άρθρο ∆-49.2:   Ρυθµιστική ή αναγγελίας κινδύνου µεγάλου µεγέθους, σε κίτρινο πλαίσιο µε 
υλικά ανταν/τας τύπου ΙΙ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν ογδόντα ένα € 
 (Αριθµητικά) : 181,00 
 
 
Άρθρο ∆-49.3:  :   Πλευρική εργοταξιακή πληροφοριακή ή πρόσθετη µε υπόβαθρο από 
µεµβράνη ανταν/τας τύπου ΙΙ και αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη ανταν/τας τύπου ΙΙ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πινακίδας 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια ενενήντα € 
 (Αριθµητικά) : 290,00 
 
 
Άρθρο ∆-49.4:   Πλευρική εργοταξιακή πληροφοριακή ή πρόσθετη µε υπόβαθρο από 
µεµβράνη ανταν/τας τύπου ΙΙ και αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη ανταν/τας τύπου ΙΙΙ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πινακίδας 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριακόσια εννέα € 
 (Αριθµητικά) : 309,00 
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Άρθρο ∆-50:  : ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-108) 
 
Για την προµήθεια, αρχική τοποθέτηση, αφαίρεση, αποµάκρυνση και επανατοποθέτηση σε νέες 
θέσεις, όσες απαιτηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εργολαβίας, αναλάµποντας φανού 
επισήµανσης κινδύνου , µε σήµανση CE, χρώµατος κίτρινου ή πορτοκαλί, ελάχιστης διαµέτρου 
180 mm, για τη σήµανση Εργοταξίων µικρής διάρκειας και Έκτακτων οδικών συµβάντων 
κατασκευασµένων σύµφωνα µε τις Οδηγίες ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ (ΦΕΚ Β 905 - 20.05.2011, την 
Τεχνική Περιγραφή, τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης και τις λοιπές προδιαγραφές. 
Οι αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου θα είναι ορατοί από απόσταση 300 m. µε 
µονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED µε χρονική περίοδος αφής-σβέσης  0,5 s, κατηγορίας 
φωτεινής έντασης L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία και αυτόµατο 
φωτοµετρικό διακόπτη ηµέρας/νυκτός. 
 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης: 
 
• τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης των φανών επισήµανσης κινδύνου 

επί των εργοταξιακών πινακίδων. 
• καθ’ όλη τη διάρκεια της εργολαβίας και για όσες φορές απαιτηθεί, η µεταφορά των φανών 

επισήµανσης κινδύνου στον τόπο της προσωρινής σήµανσης, κατάλληλα συσκευασµένων 
για την αποφυγή φθορών, µετά των φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλιών, η 
τοποθέτηση και παραµονή τους στις θέσεις και στη χρονική διάρκεια που καθορίζονται από 
τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, τις Οδηγίες ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ (ΦΕΚ Β 905 - 20.05.2011) και τις 
µελέτες 

• οι επιτόπιες, στο πεδίο της εργοταξιακής σήµανσης, εργασίες ελέγχου λειτουργίας, 
επιθεώρησης,  ευθυγράµµισης ή αντικατάστασης των φανών επισήµανσης κινδύνου που 
έχουν υποστεί φθορές 

• η επιµεληµένη εργασία αφαίρεσης των φανών επισήµανσης κινδύνου από το πεδίο της 
εργοταξιακής σήµανσης ώστε να επαναχρησιµοποιηθούν 

• η γενική συντήρησή ή αντικατάστασή οιουδήποτε στοιχείου των φανών επισήµανσης 
κινδύνου σε περίπτωση φθοράς,   

• η φόρτωση και µεταφορά σε νέες θέσεις ή σε αποθήκη του αναδόχου  
• η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 
• η µεταφορά και απόθεση των φανών επισήµανσης κινδύνου σε αποθήκες της Υπηρεσίες 

µετά το πέρας της σύµβασης. 
• τα µικροϋλικά και η χρήση εργαλείων και µηχανηµάτων σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, τα 

Εγχειρίδια Συντήρησης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο αναλάµποντας φανού επισήµανσης κινδύνου 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα έξι € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά) : 46,20 
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Άρθρο ∆-51:  ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 75 ΕΚ. : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση, αφαίρεση, αποµάκρυνση και επανατοποθέτηση 
σε νέες θέσεις, όσες απαιτηθούν για τις ανάγκες της κατασκευής καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εργολαβίας, ανακλαστικού κώνου κυκλοφορίας από PVC, ολόσωµης κατασκευής,  ύψους 75εκ., 
κλάσης βάρους W3 (~5kg), κατηγορίας Β (µερικώς αντανακλαστικός), οπισθανάκλαση κλάσης 
R1 που να πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 13422+A1 (Κατακόρυφη 
σήµανση οδών - Φορητές παραµορφούµενες προειδοποιητικές διατάξεις και οριοδείκτες - 
Κώνοι και κύλινδροι), να διαθέτει αναµονή για ασφαλή στερέωση αναλάµποντος φανού και να 
φέρει πιστοποίηση και σήµανση CE, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια του κώνου, τυχόν υλικών που θα 
απαιτηθούν για τη στερέωσή του, τη µεταφορά στον τόπο της προσωρινής σήµανσης µετά των 
φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλιών, την τοποθέτηση και στερέωση, εφόσον απαιτείται, 
στις θέσεις που καθορίζονται από τις Οδηγίες, τη µελέτη ή την αρµόδια Υπηρεσία συντήρησης ή 
αστυνόµευσης, την επανατοποθέτηση και στερέωσή του σε περίπτωση βίαιας αποµάκρυνσής 
του εξ αιτίας της κυκλοφορίας, την αφαίρεσή του ώστε να επαναχρησιµοποιηθεί, τη φόρτωση 
και µεταφορά σε νέα θέση καθώς και την απόθεση σε αποθήκες της Υπηρεσίες µετά την 
ολοκλήρωση της προσωρινής σήµανσης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ανακλαστικού κώνου κυκλοφορίας 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαοκτώ € 
 (Αριθµητικά) : 18,00 
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Άρθρο ∆-52:  ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 50 ΕΚ. : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση, αφαίρεση, αποµάκρυνση και επανατοποθέτηση 
σε νέες θέσεις, όσες απαιτηθούν για τις ανάγκες της κατασκευής καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εργολαβίας, ανακλαστικού κώνου κυκλοφορίας από πολυαιθυλαίνιο, PVC ή ελαστικό υλικό,  
ύψους 50εκ., κλάσης βάρους W2 (~2kg), κατηγορίας Β (µερικώς αντανακλαστικός) που να 
πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 13422+A1 (Κατακόρυφη σήµανση οδών 
- Φορητές παραµορφούµενες προειδοποιητικές διατάξεις και οριοδείκτες - Κώνοι και κύλινδροι) 
και να φέρει πιστοποίηση και σήµανση CE, σύµφωνα µε τη µελέτη, τους όρους δηµοπράτησης 
και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια του κώνου, τυχόν υλικών που θα 
απαιτηθούν για τη στερέωσή του, τη µεταφορά στον τόπο της προσωρινής σήµανσης µετά των 
φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλιών, την τοποθέτηση και στερέωση, εφόσον απαιτείται, 
στις θέσεις που καθορίζονται από τις Οδηγίες, τη µελέτη ή την αρµόδια Υπηρεσία συντήρησης ή 
αστυνόµευσης, την επανατοποθέτηση και στερέωσή του σε περίπτωση βίαιας αποµάκρυνσής 
του εξ αιτίας της κυκλοφορίας, την αφαίρεσή του ώστε να επαναχρησιµοποιηθεί, τη φόρτωση 
και µεταφορά σε νέα θέση καθώς και την απόθεση σε αποθήκες της Υπηρεσίες µετά την 
ολοκλήρωση της προσωρινής σήµανσης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ανακλαστικού κώνου κυκλοφορίας 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εννέα € 
 (Αριθµητικά) :  9,00 
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Άρθρο ∆-53:  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3,70 x 2,20m 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-108) 
 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και θέση σε λειτουργία κινητής µονάδας σήµανσης οδικών 
έργων διαστάσεων 3,70x2,20 m αποτελούµενης από συρόµενο φορείο (trailer) και 
αναδιπλούµενη ανωδοµή στήριξης του συστήµατος επισηµάνσεως, µε τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α. Εξοπλισµός φορείου: 

• Περιµετρική ζέµπρα πλάτους 40 cm µε αντανακλαστικό υλικό τύπου II.  

• Πινακίδα Ρ52, D = 1,50 m, µε αντανακλαστικό υλικό τύπου II, ρυθµιζόµενη µηχανικά στις 
θέσεις "πορεία δεξιά: �’’ και ‘’πορεία αριστερά: "  

• Κοτσαδόρος µεταβαλόµενου ύψους 

• Φώτα πορείας, φλας και στοπ συνδεόµενα µε το ηλεκτρικό σύστηµα του αυτοκινήτου 

• Μηχανικό χειρόφρενο και στους δύο τροχούς και σύστηµα πτυσσόµενων στηριγµάτων για 
την εξασφάλιση πλήρους ευστάθειας της µονάδας, όταν αποσυνδέεται από το όχηµα που 
την µεταφέρει. 

• Μεταλλικό κιβώτιο από γαλβανισµένη λαµαρίνα, εγκατεστηµένο στο εµπρός µέρος του 
φορείου, το οποίο περιέχει την ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου και χώρο για τοποθέτηση 
µπαταρίας 180 Ah / 12V - 24V ή µετασχηµατιστή 220/24V (για την περίπτωση σύνδεσης 
της µονάδας µε το ηλεκτρικό δίκτυο). 

β. Εξοπλισµός ανωδοµής φορείου: 

• Περιµετρική ζέµπρα, πλάτους 40 cm, µε αντανακλαστικό υλικό τύπου II. 

• ∆ύο αναλάµποντες φανοί, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, Φ 340 mm, µε λυχνίες αλογόνου (Ξένον) 
12-24V / 50W µε συχνότητα αναλαµπών 50 Hz. 

• Αναλάµποντες µε σταθερό ρυθµό φανοί, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352: 17 τεµ Φ250 ή 23 τεµ 
Φ230, µε λυχνίες 12V/20W, τοποθετηµένοι έτσι ώστε να σχηµατίζουν δύο διαφορετικά βέλη 
υπόδειξης κατεύθυνσης της κυκλοφορίας. 

• Ηλεκτρονική διάταξη µείωσης της εντάσεως των αναλαµπών τη νύχτα, συνδεδεµένη µε 
φωτοκύτταρο. 

• Πλαίσιο στήριξης των πινακίδων ενδεικτικών διαστάσεων 3.70 x 2.20 (ΥxΠ) σε όρθια θέση 

O σκελετός του φορείου και της ανωδοµής (από κοιλοδοκό) και τα λοιπά εξαρτήµατα 
σύνδεσης/στερέωςσης θα είναι γαλβανισµένς εν θερµώ, οι δε συνδέσεις των πινακίδων και των 
άλλων εξαρτηµάτων θα πραγµατοποιούνται µε λυόµενους µεταλλικούς συνδέσµους (όχι 
συγκολλητούς). 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η αγορά των συσσωρευτών και η δαπάνη για την επαναφόρτιση ή/και 
αντικατάσταση τους, ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλλειπτη λειτουργία της µονάδας καθ’ όλη την 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

Τιµή ανά πλήρη κινητή µονάδα σήµανσης (τεµ) ως άνω.  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Οκτώ χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά) : 8.000,00 
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Άρθρο ∆-54:  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΜΕ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ VMS 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-108) 
 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και θέση σε λειτουργία κινητής ρυµουλκούµενης µονάδας 
σήµανσης εργοταξίου οδικών έργων µε φωτεινές ηλεκτρονικές πινακίδες µεταβλητού µηνύµατος 
VMS, αποτελούµενης από συρόµενο φορείο (trailer) και αναδιπλούµενη ανωδοµή στήριξης του 
συστήµατος επισηµάνσεως, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
α. Εξοπλισµός φορείου: 
• Ζέµπρα πλάτους 40 cm µε αντανακλαστικό υλικό τύπου II.  
• Κοτσαδόρος µεταβαλόµενου ύψους 
• Φώτα πορείας, φλας και στοπ συνδεόµενα µε το ηλεκτρικό σύστηµα του αυτοκινήτου 
• Μηχανικό χειρόφρενο και στους δύο τροχούς και σύστηµα πτυσσόµενων στηριγµάτων για 

την εξασφάλιση πλήρους ευστάθειας της µονάδας, όταν αποσυνδέεται από το όχηµα που 
την µεταφέρει. 

• Μεταλλικό κιβώτιο από γαλβανισµένη λαµαρίνα, εγκατεστηµένο στο εµπρός µέρος του 
φορείου, το οποίο περιέχει την ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου και χώρο για τοποθέτηση 
κατάλληλης µπαταρίας 12V - 24V και µετασχηµατιστή 220/24V (για την περίπτωση 
σύνδεσης της µονάδας µε το ηλεκτρικό δίκτυο). 

 
β. Εξοπλισµός ανωδοµής φορείου: 
Θα φέρει 2 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυµάτων, κατάλληλα στερεωµένες σε υποδοµή του 
φορείου µε εξαρτήµατα από αλουµίνιο ή γαλβανισµένο χάλυβα, ως εξής: 
 
• 1η Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυµάτων, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12966 και την 

Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-08-00:2009 – Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυµάτων και 
πιστοποίηση CE, τοποθετηµένη στην κάτω πλευρά της ανωδοµής, µε τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

o Εξωτερικές διαστάσεις τουλάχιστον 130x180cm,. 
o Θα αποτελείται από εικονοστοιχεία LED υπερυψηλής φωτεινότητας, µε 

τουλάχιστον 1.500 LED ανά τ.µ., λευκού ή κίτρινου χρώµατος, µε δυνατότητα 
αναλαµπής. 

o Θα διαθέτει εξωτερικό ελεγκτή.  
o Θα διαθέτει αποδεδειγµένα αντιθαµβωτική προστασία στην πρόσοψη ώστε να 

είναι ορατή κατά την ηλιοφάνεια.  
o Η φωτεινότητα της πινακίδας θα µπορεί να ρυθµίζεται σε προκαθορισµένα 

επίπεδα και θα αυξοµειώνεται αυτόµατα ανάλογα µε τον εξωτερικό φωτισµό (την 
ηµέρα µέγιστη φωτεινότητα ένδειξης και την νύχτα µειωµένη για να µην 
τυφλώνονται οι οδηγοί).  

o Η πινακίδα θα είναι τοποθετηµένη σε στεγανό περίβληµα βαθµού προστασίας 
ΙΡ56, κατασκευασµένο από αλουµίνιο και βαµµένο ηλεκτροστατικά.  

o Λειτουργία µε τάση τροφοδοσίας 12V - 24V. Στο φορεία θα υπάρχει µεταλλικό 
κιβώτιο από γαλβανισµένη λαµαρίνα που θα περιέχει την µπαταρία καθώς και 
µετασχηµατιστή 220/24V για την περίπτωση σύνδεσης της µονάδας µε το 
ηλεκτρικό δίκτυο µε αυτόµατο διακόπτη αποµόνωσης για την διακοπή της 
τροφοδοσίας σε περίπτωση πρόσκρουσης οχήµατος. 

 
• 2η Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυµάτων, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12966, και 

πιστοποίηση CE, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 
o Εξωτερικές διαστάσεις περίπου 100x100cm, τοποθετηµένη στην πάνω πλευρά 

της ανωδοµής. 
o Θα αποτελείται από εικονοστοιχεία LED υπερυψηλής φωτεινότητας, µε 

τουλάχιστον 2.000 LED ανά τ.µ., λευκού και ερυθρού χρώµατος, µε δυνατότητα 
αναλαµπής. 

o Θα διαθέτει εξωτερικό ελεγκτή.  
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o Θα διαθέτει αποδεδειγµένα αντιθαµβωτική προστασία στην πρόσοψη ώστε να 
είναι ορατή κατά την ηλιοφάνεια.  

o Η φωτεινότητα της πινακίδας θα µπορεί να ρυθµίζεται σε προκαθορισµένα 
επίπεδα και θα αυξοµειώνεται αυτόµατα ανάλογα µε τον εξωτερικό φωτισµό (την 
ηµέρα µέγιστη φωτεινότητα ένδειξης και την νύχτα µειωµένη για να µην 
τυφλώνονται οι οδηγοί). Η ανίχνευση των επιπέδων φωτός του περιβάλλοντος 
θα γίνεται µέσω φωτοκυττάρου. 

o Η πινακίδα θα είναι τοποθετηµένη σε στεγανό περίβληµα βαθµού προστασίας 
ΙΡ56, κατασκευασµένο από αλουµίνιο και βαµµένο ηλεκτροστατικά.  

o Λειτουργία µε τάση τροφοδοσίας 12V - 24V. Στο φορεία θα υπάρχει µεταλλικό 
κιβώτιο από γαλβανισµένη λαµαρίνα που θα περιέχει την µπαταρία καθώς και 
µετασχηµατιστή 220/24V για την περίπτωση σύνδεσης της µονάδας µε το 
ηλεκτρικό δίκτυο µε αυτόµατο διακόπτη αποµόνωσης για την διακοπή της 
τροφοδοσίας σε περίπτωση πρόσκρουσης οχήµατος. 

 
Οι 2 πινακίδες µεταβλητού µηνύµατος θα ελέγχονται από κοινό ή ξεχωριστούς ελεγκτές. Ο κάθε  
ελεγκτής θα διαθέτει βιβλιοθήκη τουλάχιστον 10 προκαθορισµένων σηµάτων του ΚΟΚ και 
άλλων 10 προκαθορισµένων αναγραφών, αποθηκευµένων σε εσωτερική µνήµη. Επίσης θα 
είναι δυνατή η χειροκίνητη αναγραφή διαφορετικών µηνυµάτων. Η αλλαγή των ενδείξεων και 
αναγραφών θα γίνεται µε επιτόπιο χειρισµό. Ο ελεγκτής θα διαθέτει θύρα επικοινωνίας για 
χρήση µε υπολογιστή.  
 
Στην άνω πλευρά της ανωδοµής θα υπάρχουν δύο αναλάµποντες φανοί, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12352, Φ 340 mm, µε λυχνίες αλογόνου (Ξένον) 12-24V / 50W µε συχνότητα αναλαµπών 50 Hz 
και ηλεκτρονική διάταξη µείωσης της εντάσεως των αναλαµπών τη νύχτα, συνδεδεµένη µε 
φωτοκύτταρο. 
 
O σκελετός του φορείου και της ανωδοµής (από κοιλοδοκό) και τα λοιπά εξαρτήµατα 
σύνδεσης/στερέωσης θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ, οι δε συνδέσεις των πινακίδων και των 
άλλων εξαρτηµάτων θα πραγµατοποιούνται µε λυόµενους µεταλλικούς συνδέσµους (όχι 
συγκολλητούς). 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η αγορά των συσσωρευτών και η δαπάνη για την επαναφόρτιση ή/και 
αντικατάσταση τους, ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της µονάδας καθ’ όλη την 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Μετά την περαίωση της σύµβασης οι ρυµουλκούµενες µονάδες σήµανσης εργοταξίου οδικών 
έργων  µε φωτεινή πινακίδα µεταβλητού µηνύµατος VMS θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο 
στην Υπηρεσία, σε καλή κατάσταση για χρήση, και θα µεταφερθούν και αποθηκευθούν σε θέση 
που θα του υποδειχθεί. 
 
Τιµή ανά πλήρη ρυµουλκούµενη µονάδα σήµανσης εργοταξίου οδικών έργων  µε φωτεινή 

πινακίδα µεταβλητού µηνύµατος VMS (τεµ) ως άνω.  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ώδεκα χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά) : 12.000,00 
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ΟΜΑ∆Α Ε : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ  

 
Άρθρο Ε-1:  ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ  

 
Για την καθολική συντήρηση, κατά την διάρκεια ενός έτους, των γενικών ηλεκτρικών 

πινάκων Χαµηλής Τάσης σήραγγας (ενός υποσταθµού), που ενδεικτικά αποτελείται από: 
� πεδίο Γενικού Πίνακα ΧΤ - Μετασχηµατιστή 1, 
� πεδίο Γενικού Πίνακα ΧΤ - Μετασχηµατιστή 2, 
� πεδίο Γενικού Πίνακα φορτίων Η/Ζ, 
� πεδίο Γενικού Πίνακα φορτίων UPS, 
� πεδίο µονάδας διόρθωσης συντελεστού ισχύος µετά της συστοιχίας πυκνωτών 

αυτής 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες Συντήρησης 
Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων” και ειδικότερα 
στην παραγρ. 1.10.5, 1.10.6 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – Γενικοί 
Πίνακες Χαµηλής Τάσης” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της επιτόπου επιθεώρησης της λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων 
από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση γενικών 
πινάκων Χαµηλής Τάσης αναλόγου ισχύος και τύπου, 

• της εργασίας επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη 
συντήρηση), που µπορεί να προκύπτουν εντός έτους από την καθολική 
συντήρηση, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές ετησίως), του απαιτούµενου 
πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων των γενικών ηλεκτρικών 
πινάκων Χαµηλής Τάσης σήραγγας (ενός υποσταθµού), το οποίο θα βρίσκεται 
πάντα στον χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που 
έχουν εκτελεστεί και τα αποτελέσµατά τους και θα σφραγίζεται από το 
πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό, 

• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 
• της παράδοσης στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και 

τακτικής συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο 
τεχνικό προσωπικό, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για 
την εκτέλεση της εργασίας. 

 
Τιµή κατ΄αποκοπήν της καθολικής συντήρησης των γενικών ηλεκτρικών πινάκων 

Χαµηλής Τάσης σήραγγας (ενός υποσταθµού) κατά την διάρκεια ενός έτους.  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Χίλια εννιακόσια σαράντα € 
 (Αριθµητικά) : 1.940,00 
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Άρθρο Ε-2:  ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
Για την καθολική συντήρηση, κατά την διάρκεια ενός έτους, των γενικών ηλεκτρικών πινάκων 
Μέσης Τάσης σήραγγας (ενός υποσταθµού), που ενδεικτικά αποτελούνται από: 

� πεδίο άφιξης ∆ΕΗ, 
� πεδίο οργάνων, 
� πεδίο ΜΤ Μετασχηµατιστή 1, 
� πεδίο ΜΤ Μετασχηµατιστή 2, 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες Συντήρησης 
Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων” και ειδικότερα στην 
παραγρ. 1.10.4 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – Γενικοί Πίνακες Μέσης 
Τάσης” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της επιτόπου επιθεώρησης της λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων 
από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση γενικών 
πινάκων Μέσης Τάσης αναλόγου ισχύος και τύπου, 

• της εργασίας επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη 
συντήρηση) που µπορεί να προκύπτουν εντός έτους από την καθολική 
συντήρηση, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές ετησίως), του απαιτούµενου 
πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων των γενικών ηλεκτρικών 
πινάκων Μέσης Τάσης σήραγγας (ενός υποσταθµού), το οποίο θα βρίσκεται 
πάντα στον χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που 
έχουν εκτελεστεί και τα αποτελέσµατά τους και θα σφραγίζεται από το 
πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό, 

• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 
• της παράδοσης στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και 

τακτικής συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο 
τεχνικό προσωπικό, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή κατ΄αποκοπήν της καθολικής συντήρησης των γενικών ηλεκτρικών πινάκων Μέσης Τάσης 
σήραγγας (ενός υποσταθµού) κατά τη διάρκεια ενός έτους. 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Χίλια διακόσια ογδόντα πέντε € 
 (Αριθµητικά) : 1.285,00 
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Άρθρο Ε-3:  ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ) 

 
Για την καθολική συντήρηση, κατά την διάρκεια ενός έτους, ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 
(Η/Ζ), σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες Συντήρησης 
Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων” και ειδικότερα στην 
παραγρ. 1.11.3 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης - Η/Ζ” των οδηγιών και στα 
Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της επιτόπου επιθεώρησης της λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων 
από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση Η/Ζ αναλόγου 
ισχύος και τύπου, 

• της εργασίας επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη 
συντήρηση) που µπορεί να προκύπτουν εντός έτους από την καθολική 
συντήρηση κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές ετησίως), του απαιτούµενου 
πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων του Η/Ζ το οποίο θα βρίσκεται 
πάντα στον χώρο του Η/Ζ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν 
εκτελεστεί και τα αποτελέσµατά τους και θα σφραγίζεται από το πιστοποιηµένο 
τεχνικό προσωπικό, 

• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών πλην των : 
− φίλτρων αέρα, νερού 
− φίλτρων λαδιού 
− φίλτρων πετρελαίου 
− λιπαντελαίων 
− ψυκτικών υγρών 

• της παράδοσης στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και 
τακτικής συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο 
τεχνικό προσωπικό, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή κατ΄αποκοπήν της καθολικής συντήρησης ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) κατά την 
διάρκεια ενός έτους. 

 
Άρθρο Ε-3.1: Ισχύος έως 600 KVA 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτακόσια σαράντα € 
 (Αριθµητικά) : 740,00 

 
Άρθρο Ε-3.2: Ισχύος άνω των 600 KVA 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Οκτακόσια ογδόντα € 
 (Αριθµητικά) : 880,00 
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Άρθρο Ε-4:  ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS 

 
 

Για την καθολική συντήρηση, κατά την διάρκεια ενός έτους, µιας µονάδας αδιάλειπτης παροχής 
ισχύος (UPS), σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες 
Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων” και 
ειδικότερα στην παραγρ. 1.11.1 και 1.11.2 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης - 
UPS” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της επιτόπου επιθεώρησης της λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων 
από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση UPS αναλόγου 
ισχύος και τύπου, 

• της εργασίας επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη 
συντήρηση) που µπορεί να προκύπτουν εντός έτους από την καθολική 
συντήρηση, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4φορές ετησίως), του απαιτούµενου 
πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων του UPS, το οποίο θα βρίσκεται 
πάντα στον χώρο του UPS και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης, που 
έχουν εκτελεστεί, και τα αποτελέσµατά τους και θα σφραγίζεται από το 
πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό, 

• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 
• της παράδοσης στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και 

τακτικής συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο 
τεχνικό προσωπικό, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή κατ΄αποκοπήν της καθολικής συντήρησης µιας µονάδας αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) 
κατά την διάρκεια ενός έτους. 
 
 

Άρθρο Ε-4.1: Ισχύος έως 50 KVA 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 600,00 

 
 

Άρθρο Ε-4.2: Ισχύος άνω των 50 KVA 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτακόσια δέκα € 
 (Αριθµητικά) : 710,00 
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Άρθρο Ε-5:  ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
 

Για την καθολική συντήρηση, κατά την διάρκεια ενός έτους, ενός µετασχηµατιστή ισχύος σήραγγας, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες Συντήρησης 
Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων” και ειδικότερα στην 
παραγρ. 1.10.3 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – Μετασχηµατιστές Ισχύος” 
των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της επιτόπου επιθεώρησης της λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων 
από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση των 
µετασχηµατιστών ισχύος αναλόγου ισχύος και τύπου , 

• της εργασίας επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη 
συντήρηση) που µπορεί να προκύπτουν εντός έτους από την καθολική 
συντήρηση, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές ετησίως), του απαιτούµενου 
πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων των µετασχηµατιστών ισχύος 
σήραγγας (ενός υποσταθµού), το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του 
ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα 
αποτελέσµατά τους και θα σφραγίζεται από το πιστοποιηµένο τεχνικό 
προσωπικό, 

• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 
• της παράδοσης στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και 

τακτικής συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο 
τεχνικό προσωπικό, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή κατ΄αποκοπήν της καθολικής συντήρησης ενός µετασχηµατιστή ισχύος σήραγγας κατά την 
διάρκεια ενός έτους. 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξακόσια τριάντα € 
 (Αριθµητικά) : 630,00 
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Άρθρο Ε-6:  ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 
Για την καθολική συντήρηση ενός συστήµατος ραδιοεπικοινωνίας σήραγγας ή αναµεταδότη 
(εκτός Εγνατίας οδού και σε αποµακρυσµένη θέση π.χ. σε παρακείµενο βουνό), που 
ενδεικτικά αποτελείται από : 
 
o Σύστηµα ραδιοεπικοινωνίας σήραγγας 

• κεντρική µονάδα ελέγχου εντός κτιρίου ή κτιρίων ΚΕΣ/ΚΕΚ µιας σήραγγας (µονάδες 
VHF, µονάδες UHF, µονάδες FM, κονσόλα χειρισµού και µηνυµάτων, υπολογιστής 
χειρισµού και µηνυµάτων, κλπ.),  

• τοπικές µονάδες ελέγχου εντός ερµαρίων σηράγγων και των δύο κλάδων,  
• εξωτερικές και εσωτερικές κεραίες αναµετάδοσης και ιστοί ανάρτησής τους, 
• υλικά στήριξης (π.χ. δεµατικά, αντηρίδες) 
• αντικεραυνική προστασία και γειώσεις κεραιών 
• ακτινοβολούν καλώδιο εντός σήραγγας (και στους δύο κλάδους) 
• πάσης φύσεως ηλεκτρονικός εξοπλισµός εξυπηρέτησης της λειτουργίας του 

συστήµατος και καλωδιώσεων τροφοδοσίας 
 

o Σύστηµα ραδιοεπικοινωνίας αναµεταδότη  
• εξωτερικές κεραίες αναµεταδοτών (VHF/UHF)/ επαναληπτών (VHF) και ιστοί 

ανάρτησής τους 
• γραµµές µεταφοράς RF 
• υλικά στήριξης (π.χ. δεµατικά, αντηρίδες) 
• αντικεραυνική προστασία και γειώσεις κεραιών 
• διπλέκτες συσκευών επαναληπτών VHF και καλωδιώσεων αυτών 
• εφεδρικού συσσωρευτή και κύκλωµα φόρτισης αυτού, 
• πάσης φύσεως ηλεκτρονικός εξοπλισµός εξυπηρέτησης της λειτουργίας του 

αναµεταδότη και καλωδιώσεων τυροφοδοσίας 
 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες Συντήρησης 
Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων” και ειδικότερα 
στην παραγρ. 1.8.2 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης - Σύστηµα 
Αναµετάδοσης Ραδιοσυχνοτήτων” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• της επιτόπου επιθεώρησης της λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων, 

µετρήσεων (τάσης, ισχύος, κλπ.) από τεχνικό προσωπικό που είναι 
πιστοποιηµένο για συντήρηση συστήµατος ραδιοεπικοινωνίας σήραγγας 
αναλόγου τύπου, 

• της εργασίας επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη 
συντήρηση) που µπορεί να προκύπτουν εντός έτους εκ της καθολικής 
συντήρησης, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές ετησίως), του απαιτούµενου 
πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων του συστήµατος 
ραδιοεπικοινωνίας σήραγγας το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του 
ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα 
αποτελέσµατά τους και θα σφραγίζεται από το πιστοποιηµένο τεχνικό 
προσωπικό, 

• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 
• της διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος, 
• της παράδοσης στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και 

τακτικής συντήρησης, υπογεγραµµένης εκ του απαιτούµενου πιστοποιηµένου 
τεχνικού προσωπικού, 
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καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας. 

 
Άρθρο Ε-6.1:  ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ62) 

 
Τιµή ανά τεµάχιο συστήµατος ραδιοεπικοινωνίας σήραγγας 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εννιακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 900,00 
 
Άρθρο Ε-6.2:  ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ62) 
   

Τιµή ανά τεµάχιο συστήµατος ραδιοεπικοινωνίας αναµεταδότη 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Χίλια διακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά) : 1.250,00 
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Άρθρο Ε-7:  ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
 

Για την καθολική συντήρηση, κατά τη διάρκεια ενός έτους, ενός πυροσβεστικού συγκροτήµατος 
σήραγγας, που ενδεικτικά αποτελείται από : 

� τις αντλίες του αντλιοστασίου, 
� τον ηλεκτρικό πίνακα του ανλιοστασίου, 
� τη δεξαµενή πυρόσβεσης µε τα των οργάνων αυτής, 
� τον κύριο αγωγό πυρόσβεσης µε τις συνδέσεις αυτού, 
� τις θερµαντικές αντιστάσεις του κύριου αγωγού πυρόσβεσης, 
� τους πυροσβεστικούς κρουνούς (εξωτερικούς και εντός των ερµαρίων ανάγκης 

σήραγγας) 
� τις βάνες αποµόνωσης του πυροσβεστικού δικτύου 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες Συντήρησης 
Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, και ειδικότερα 
στις παραγρ. 1.7.3 έως 1.7.5 και 1.13 των οδηγιών, στα δελτία “∆ελτίο Προληπτικής 
Συντήρησης - Αντλιοστάσιο Πυρόσβεσης” και “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – Ερµάριο 
Ανάγκης Σήραγγας και Μόνιµο ∆ίκτυο Πυρόσβεσης” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του 
Κατασκευαστή. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της επιτόπου επιθεώρησης της λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων 
από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση πυροσβεστικών 
συγκροτηµάτων αναλόγου ισχύος και τύπου, 

• της εργασίας επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη 
συντήρηση) που µπορεί να προκύπτουν εντός εξαµήνου από την καθολική 
συντήρηση κατόπιν ειδοποίησης (έως 4φορές ετησίως), του απαιτούµενου 
πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων πυροσβεστικού συγκροτήµατος 
το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του αντλιοστασίου και θα αναγράφει τις 
εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα αποτελέσµατά τους και θα 
σφραγίζεται από το πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό, 

• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 
• της παράδοσης στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και 

τακτικής συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο 
τεχνικό προσωπικό, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή κατ΄αποκοπήν της καθολικής συντήρησης ενός πυροσβεστικού συγκροτήµατος σήραγγας 
κατά την διάρκεια ενός ετους. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τετρακόσια εξήντα € 
 (Αριθµητικά) : 460,00 
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Άρθρο Ε-8:  ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 

 
Για την καθολική συντήρηση, κατά τη διάρκεια ενός έτους, ενός συστήµατος πυρανίχνευσης 
σήραγγας, που ενδεικτικά αποτελείται από : 

� κεντρική(-ες) µονάδα(-ες) ελέγχου εντός κτιρίου ή κτιρίων ΚΕΣ/ΚΕΚ µιας 
σήραγγας, 

� τοπικές µονάδες ελέγχου εντός ερµαρίων σηράγγων και των δύο κλάδων, 
� καλώδιο πυρανίχνευσης εντός σήραγγας (και στους δύο κλάδους) 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες Συντήρησης 
Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων” και ειδικότερα 
στην παραγρ. 1.7.7 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης - Σύστηµα 
Πυρανίχνευσης Σήραγγας” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 
 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της επιτόπου επιθεώρησης της λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων 
από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση συστήµατος 
πυρανίχνευσης σήραγγας αναλόγου τύπου, 

• της εργασίας επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη 
συντήρηση) που µπορεί να προκύπτουν εντός έτους από την καθολική 
συντήρηση κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές ετησίως), του απαιτούµενου 
πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• την ενεργοποίηση του συστήµατος σε κάθε ζώνη πυρανίχνευσης µε φλόγα 
καµινέτου στη θερµοκρασία λειτουργίας του/των αισθητήρα/αισθητήρων και 
καταγραφή του χρόνου ενεργοποίησης του προσυναγερµού/συναγερµού στο 
σύστηµα SCADA, 

• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων του συστήµατος πυρανίχνευσης 
το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις 
εργασίες συντήρησης, που έχουν εκτελεστεί και τα αποτελέσµατά τους και θα 
σφραγίζεται από το πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό, 

• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 
• της διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος, 
• της παράδοσης στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και 

τακτικής συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο 
τεχνικό προσωπικό, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή κατ΄αποκοπήν της καθολικής συντήρησης ενός συστήµατος πυρανίχνευσης σήραγγας 
κατά την διάρκεια ενός έτους. 

 
Άρθρο Ε-8.1: Σήραγγας µήκους έως 650µ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 600,00 
 
Άρθρο Ε-8.2: Σήραγγας µήκους άνω των 650µ και έως 1.000µ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εννιακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 900,00 
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Άρθρο Ε-8.3: Σήραγγας µήκους άνω των 1.000µ και έως 2.000µ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Χίλια επτακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 1.700,00 
 
Άρθρο Ε-8.4: Σήραγγας µήκους άνω των 2.000µ και έως 3.500µ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ύο χιλιάδες εξακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 2.600,00 
 
 
Άρθρο Ε-8.5: Σήραγγας µήκους άνω των 3.500µ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τρείς χιλιάδες τριακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 3.300,00 
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Άρθρο Ε-9:  ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
 

Για την καθολική συντήρηση, κατά τη διάρκεια ενός έτους, ενός ανεµιστήρα σήραγγας σύµφωνα 
µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: 
Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, (Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-
2004) και ειδικότερα στην παραγρ. 1.6 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – 
Αερισµός Σήραγγας” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της επιτόπου επιθεώρησης της λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων από 
τεχνικό προσωπικό, που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση ανεµιστήρων αναλόγου 
ισχύος και τύπου, 

• του επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 
προκύπτουν εντός έτους από την καθολική συντήρηση, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 
φορές ετησίως), του απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• του οπτικού ελέγχου των αγκυρώσεων για τυχόν αλλοιώσεις, µικρορωγµών που µπορεί 
να έχουν παρουσιασθεί στα σηµεία στήριξης τους και εν συνεχεία έλεγχος και σύσφιξη 
των αγκυρώσεων µε κατάλληλο δυναµόκλειδο, 

• του ελέγχου/ µέτρησης θορύβου ανεµιστήρα για να εντοπισθούν τυχόν δυσλειτουργίες 
(π.χ. σε ρουλεµάν, άξονα, πτερωτή, προστατευτικό περίβληµα πτερωτής, κλπ.), 

• του ελέγχου/ µέτρησης µε κατάλληλα ηλεκτρονικά όργανα ταλάντωσης ανεµιστήρα και 
γενικής ευθυγράµµισης, 

• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων των ανεµιστήρων σήραγγας, το οποίο 
θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης 
που έχουν εκτελεστεί και τα αποτελέσµατά τους και θα σφραγίζεται από το 
πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό, 

• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 

• της διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος, 

• της υποβολής στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 
συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό. 

 
Τιµή κατ΄αποκοπήν της καθολικής συντήρησης ενός ανεµιστήρα σήραγγας κατά τη διάρκεια 
ενός έτους. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά) : 350,00 
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Άρθρο Ε-10:  ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΑΕΡΙΩΝ  ΡΥΠΩΝ 
(CO,NO,Opacity) ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
 
Για την καθολική συντήρηση, κατά τη διάρκεια ενός έτους, ενός συστήµατος µετρητή αέριων 
ρύπων σήραγγας σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες 
Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, 
(Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-2004) και ειδικότερα στην παραγρ. 1.9.3 των οδηγιών, στο 
“∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – Σύστηµα Μέτρησης Αέριων Ρύπων” των οδηγιών και στα 
Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της επιτόπου επιθεώρησης της λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων από 
τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση ανάλογων συστηµάτων, 

• του επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 
προκύπτουν εντός έτους από την καθολική συντήρηση, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 
φορές ετησίως), του απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• της ρύθµισης και βαθµονόµησης των οργάνων, 

• της σύγκρισης των µετρούµενων µεγεθών τοπικά µε τα αντίστοιχα µεγέθη λήψης / 
απεικόνισης του SCADA, 

• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων, το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον 
χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και 
τα αποτελέσµατά τους και θα σφραγίζεται από το πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό, 

• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 

• της υποβολής στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 
συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό. 

 
Τιµή κατ΄αποκοπήν της καθολικής συντήρησης ενός µετρητή αέριων ρύπων κατά τη διάρκεια 
ενός έτους. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πεντακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά) : 550,00 
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Άρθρο Ε-11:  ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΗΤΗ (WIND FLOW) 
ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
Για την καθολική συντήρηση, κατά τη διάρκεια ενός έτους, ενός συστήµατος ανεµοµετρητού 
(ταχύτητας ανέµου, διεύθυνσης ανέµου) σήραγγας σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική 
Περιγραφή και στις “Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ 
Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, (Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-2004) και ειδικότερα στην 
παραγρ. 1.9.4 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – Σύστηµα Μέτρησης 
Ταχύτητας & ∆ιεύθυνσης Αέρα εντός Σήραγγας” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του 
Κατασκευαστή. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της επιτόπου επιθεώρησης της λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων από 
τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση ανάλογων συστηµάτων, 

• του επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 
προκύπτουν εντός έτους από την καθολική συντήρησης, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 
φορές ετησίως), του απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• της ρύθµισης και βαθµονόµησης των οργάνων,  

• της σύγκρισης των µετρούµενων µεγεθών τοπικά µε τα αντίστοιχα µεγέθη λήψης / 
απεικόνισης του SCADA, 

• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο 
του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα 
αποτελέσµατά τους και θα σφραγίζεται από το πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό, 

• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 

• της υποβολής στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 
συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό. 

 
Τιµή κατ΄αποκοπήν της καθολικής συντήρησης ενός ανά τεµάχιο συστήµατος 

ανεµοµετρητή σήραγγας κατά τη διάρκεια ενός έτους. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τετρακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 400,00 
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Άρθρο Ε-12:  ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡΥΨΩΝ (OHVD) 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
 
Για την καθολική συντήρηση, κατά τη διάρκεια ενός έτους,  ενός συστήµατος ανίχνευσης 
υπέρυψων οχηµάτων σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες 
Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, (Υ.Α. 
ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-2004) και ειδικότερα στην παραγρ. 1.8.4 των οδηγιών, στο “∆ελτίο 
Προληπτικής Συντήρησης – Ανιχνευτής ύψους” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του 
Κατασκευαστή. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων από τεχνικό 
προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση ανάλογων συστηµάτων, 

• του επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 
προκύπτουν εντός έτους από την καθολική συντήρηση, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 
φορές ετησίως), του απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• της ρύθµισης και βαθµονόµησης των οργάνων, 

• του ελέγχου λήψης / απεικόνισης συναγερµού στο σύστηµα SCADA, 

• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• της τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο 
του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα 
αποτελέσµατά τους και θα σφραγίζεται από το πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό, 

• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 

• της διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος, 

• της υποβολής στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 
συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό. 

 
Τιµή κατ΄αποκοπήν της καθολικής συντήρησης ενός συστήµατος ανίχνευσης υπέρυψων 
οχηµάτων κατά τη διάρκεια ενός έτους. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τετρακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 400,00 
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Άρθρο Ε-13:  ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (FM200, INERGEN, CO2) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
 

Για την καθολική συντήρηση ενός συστήµατος πυρόσβεσης αέριων κατασβεστικών µέσων 
κτιρίου κατά τη διάρκεια ενός έτους,  σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και 
στις “Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων 
Σηράγγων”, (Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-2004) και ειδικότερα στην παραγρ. 1.7.6 και 
1.12.4 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – Σύστηµα Πυρόσβεσης Κτιρίων” 
των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της επιτόπου επιθεώρησης της λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων από 
τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση ανάλογων συστηµάτων, 

• του επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 
προκύπτουν εντός έτους από την καθολική συντήρηση, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 
φορές ετησίως), του απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• του ελέγχου των φιαλών και των οργάνων αυτών καθώς και του κεντρικού πίνακα 
πυρανίχνευσης, 

• του ελέγχου των σωληνώσεων διανοµής του δικτύου, 

• του ελέγχου των σηµατοδοτήσεων- ενδείξεων (οπτικών και ακουστικών) καθώς και των 
τοπικών χειριστηρίων των διαφόρων χώρων, 

• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο 
του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα 
αποτελέσµατά τους και θα σφραγίζεται από το πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό, 

• των απαιτούµενα αναλώσιµων υλικών (εκτός της αναγόµωσης φιαλών που θα αµείβεται 
βάσει σχετικού άρθρου του Τιµολογίου Μελέτης), 

• της υποβολής στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 
συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό. 

 
Τιµή κατ΄αποκοπήν της καθολικής συντήρησης ενός ανά τεµάχιο συστήµατος πυρόσβεσης µε 
αέρια κατασβεστικά µέσα κατά τη διάρκεια ενός έτους. 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά) : 650,00 
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Άρθρο Ε-14:ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (RWIS) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-87) 

 
Για την καθολική συντήρηση ενός µετεωρολογικού σταθµού (πλήρης ή ανίχνευσης παγετού), 
κατά τη διάρκεια ενός έτους που ενδεικτικά αποτελείται από : 

o Μετεωρολογικός σταθµός πλήρης 
• τους αισθητήρες επί και εντός του οδοστρώµατος, 
• τους αισθητήρες µέτρησης ατµοσφαιρικής θερµοκρασίας, υγρασίας, ύψους 

βροχόπτωσης/ χιονόπτωσης, ταχύτητας και διεύθυνσης ανέµου 
• τις ηλεκτρονικές µονάδες συλλογής και µετάδοσης των δεδοµένων και το ερµάριο 

στέγασης, 
• τον ηλεκτρονικό υπολογιστή εντός του ΚΕΣ/ΚΕΚ, στον οποίο βρίσκεται 

εγκατεστηµένο το λογισµικό συλλογής µετεωρολογικών δεδοµένων και έγκαιρης 
προειδοποίησης σχηµατισµού παγετού. 

• πάσης φύσεως ηλεκτρονικός εξοπλισµός (modem, data loggers, τροφοδοτικά, κλπ.) 
εξυπηρέτησης της λειτουργίας και καλωδίων διασύνδεσης 

 
o Μετεωρολογικός σταθµός ανίχνευσης παγετού 

• τους αισθητήρες επί και εντός του οδοστρώµατος, 
• τις ηλεκτρονικές µονάδες συλλογής και µετάδοσης των δεδοµένων και το ερµάριο 

στέγασης, 
• τον ηλεκτρονικό υπολογιστή εντός του ΚΕΣ/ΚΕΚ, στον οποίο βρίσκεται 

εγκατεστηµένο το λογισµικό συλλογής µετεωρολογικών δεδοµένων και έγκαιρης 
προειδοποίησης σχηµατισµού παγετού. 

• πάσης φύσεως ηλεκτρονικός εξοπλισµός (modem, data loggers, τροφοδοτικά, κλπ.) 
εξυπηρέτησης της λειτουργίας και καλωδίων διασύνδεσης 

 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες Συντήρησης 
Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων” και ειδικότερα 
στην παραγρ. 1.8.5 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης - Σύστηµα Ανίχνευσης 
Παγετού/ Εξωτερικό Ανεµόµετρο/RWIS” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της επιτόπου επιθεώρησης της λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων 
από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση 
µετεωρολογικών σταθµών αναλόγου τύπου, 

• της εργασίας επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη 
συντήρηση) που µπορεί να προκύπτουν εντός έτους εκ της καθολικής 
συντήρησης, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές ετησίως), του απαιτούµενου 
πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων του µετεωρολογικού σταθµού το 
οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις 
εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα αποτελέσµατά τους και θα 
σφραγίζεται από το πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό, 

• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 
• της διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος, 
• της παράδοσης στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και 

τακτικής συντήρησης, υπογεγραµµένης εκ του απαιτούµενου πιστοποιηµένου 
τεχνικού προσωπικού, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας. 
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Τιµή κατ΄αποκοπήν της καθολικής συντήρησης ενός ανά τεµάχιο µετεωρολογικού σταθµού  
 κατά τη διάρκεια ενός έτους. 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια σαράντα € 
 (Αριθµητικά) : 240,00 
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Άρθρο Ε-15:ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-87) 

 
Για την καθολική συντήρηση µιας µεγαφωνικής εγκατάστασης σήραγγας, που ενδεικτικά 
αποτελείται (αφορά και τους δύο κλάδους της σήραγγας) από : 

• τα µεγάφωνα  

• τον παρελκόµενο εξοπλισµό (π.χ. ενισχυτές, κλπ.)  

• την κεντρική µονάδαςελέγχου (π.χ. κονσόλα, Η/Υ µηνυµάτων) 

• πάσης φύσεως ηλεκτρονικός εξοπλισµός εξυπηρέτησης της λειτουργίας και 
καλωδίων διασύνδεσης 

 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες Συντήρησης 
Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, στο “∆ελτίο 
Προληπτικής Συντήρησης – Μεγαφωνική Εγκατάσταση Σήραγγας” και στα Εγχειρίδια του 
Κατασκευαστή. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της επιτόπου επιθεώρησης της λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων 
από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση µεγαφωνικής 
εγκατάστασης σήραγγας αναλόγου τύπου, 

• της εργασίας επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη 
συντήρηση) που µπορεί να προκύπτουν εντός έτους εκ της καθολικής 
συντήρησης, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές ετησίως), του απαιτούµενου 
πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων της µεγαφωνικής εγκατάστασης 
σήραγγας το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα 
αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα αποτελέσµατά 
τους και θα σφραγίζεται από το πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό, 

• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 
• της διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος, 
• της παράδοσης στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και 

τακτικής συντήρησης, υπογεγραµµένης εκ του απαιτούµενου πιστοποιηµένου 
τεχνικού προσωπικού, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή κατ΄αποκοπήν της καθολικής συντήρησης ενός ανά τεµάχιο µεγαφωνικής εγκατάστασης 
σήραγγας κατά τη διάρκεια ενός έτους. 
 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια πενήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά) : 255,00 
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Άρθρο Ε-16:ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΥΡΑΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-87) 

 
Για την καθολική συντήρηση µιας θύρας διαφυγής πεζών σήραγγας, που ενδεικτικά αποτελείται 
από : 

• τη θύρα µε το κάσωµα της 

• το µηχανισµό ανοίγµατος/κλεισίµατος/επαναφοράς της θύρας 

• τη µπάρα ασφαλείας 
 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες Συντήρησης 
Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, στο “∆ελτίο 
Προληπτικής Συντήρησης – Θύρα ∆ιαφυγής Πεζών Σήραγγας” και στα Εγχειρίδια του 
Κατασκευαστή. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• της επιτόπου επιθεώρησης της λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων 

από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση θυρών 
διαφυγής αναλόγου τύπου, 

• της εργασίας επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη 
συντήρηση) που µπορεί να προκύπτουν εντός έτους εκ της καθολικής 
συντήρησης, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές ετησίως), του απαιτούµενου 
πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων των θυρών διαφυγής πεζών 
σήραγγας το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα 
αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα αποτελέσµατά 
τους και θα σφραγίζεται από το πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό, 

• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 
• της διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος, 
• της παράδοσης στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και 

τακτικής συντήρησης, υπογεγραµµένης εκ του απαιτούµενου πιστοποιηµένου 
τεχνικού προσωπικού, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή κατ΄αποκοπήν της καθολικής συντήρησης ενός ανά τεµάχιο θύρας διαφυγής πεζών 
σήραγγας κατά τη διάρκεια ενός έτους. 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι € 
 (Αριθµητικά) : 20,00 
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Άρθρο Ε-17:ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-87) 

 
Για την καθολική συντήρηση µιας θύρας αναστροφής οχηµάτων σήραγγας, που ενδεικτικά 
αποτελείται από : 

• τη θύρα (δίφυλλη) µε το κάσωµα της 

• το µηχανισµό αυτόµατου ανοίγµατος/κλεισίµατος/επαναφοράς της θύρας (υδραυλικό 
και ηλεκτρικό µέρος) 

• τη µπάρα ασφαλείας 
 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες Συντήρησης 
Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, στο “∆ελτίο 
Προληπτικής Συντήρησης – Θύρα Αναστροφής Οχηµάτων Σήραγγας” και στα Εγχειρίδια του 
Κατασκευαστή. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της επιτόπου επιθεώρησης της λειτουργίας, τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων 
από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση θυρών 
αναστροφής οχηµάτων αναλόγου τύπου, 

• της εργασίας επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη 
συντήρηση) που µπορεί να προκύπτουν εντός έτους εκ της καθολικής 
συντήρησης, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές ετησίως), του απαιτούµενου 
πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων των θυρών αναστροφής 
οχηµάτων σήραγγας το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και 
θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα 
αποτελέσµατά τους και θα σφραγίζεται από το πιστοποιηµένο τεχνικό 
προσωπικό, 

• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 
• της διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος, 
• της παράδοσης στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και 

τακτικής συντήρησης, υπογεγραµµένης εκ του απαιτούµενου πιστοποιηµένου 
τεχνικού προσωπικού, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας. 

 
Τιµή κατ΄αποκοπήν της καθολικής συντήρησης ενός ανά τεµάχιο θύρας αναστροφής οχηµάτων 
σήραγγας  κατά τη διάρκεια ενός έτους. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα δύο € 
 (Αριθµητικά) : 42,00 

 



     K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TM_µε προµέτρηση.doc        - 113 -           000Α-00VA/5385/B06 

 

SCADA/TMS 
 
Άρθρο Ε-18:ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
SCADA ΚΑΙ TMS  

 
Για την ετήσια ειδική τεχνική υποστήριξη (ΕΤΥ) λογισµικών και εξοπλισµών των συστηµάτων 
SCADA και TMS, έως 60 ώρες ετησίως που ενδεικτικά αποτελούνται από : 
 

• Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Server/Workstations των εφαρµογών SCADA/TMS 
• Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Server/Workstations των βάσεων δεδοµένων και 

αποθήκευσης ιστορικών δεδοµένων 
• Κεντρικούς σταθµούς αυτοµατισµών (κεντρικά PLC) 
• Τοπικούς σταθµούς αυτοµατισµών (τοπικά PLC) 
• Τοπικούς ελεγκτές κυκλοφορίας (loop controllers) 
• Τα εγκατεστηµένα λογισµικά πάσης φύσεως των παραπάνω εξοπλισµών (firmware, 

system και application software) 
 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Προδιαγραφές Η/Μ Έργων 
της ΕΟΑΕ και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή των εν λόγω λογισµικών και εξοπλισµών. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 

• την ετήσια (δηλ. 1 φορά/έτος) επιτόπου επίσκεψη ειδικού τεχνικού προσωπικού για τον 
καθολικό έλεγχο/ επιθεώρηση και αποκατάσταση τυχόν βλαβών των υποστηριζόµενων 
συστηµάτων, και ειδικότερα: 
o για το Λογισµικό (software) των συστηµάτων SCADA/TMS/PLC (ενδεικτικά): Την 

εγκατάσταση πιθανών αναβαθµίσεων (upgrades, patches, bug fixes, κλπ.) του 
λογισµικού εφαρµογής αυτών συµπεριλαµβανοµένων και του λογισµικού 
συστήµατος (firmware, λειτουργικό σύστηµα, κλπ.) στις µονάδες όπου είναι 
εγκατεστηµένες οι εν λόγω εφαρµογές (Servers, Workstations, PLC, κλπ.). Εφόσον 
για την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων λογισµικού απαιτείται η 
αναβάθµιση/προσθήκη επιπλέον εξοπλισµού (hardware) ή νέων αδειών χρήσης 
(software) για να εξασφαλιστεί η λειτουργία στο επιθυµητό επίπεδο απόδοσης, 
αυτή θα γίνεται µε έξοδα της ΕΟΑΕ, εφόσον συµφωνηθεί. 

o για τον Εξοπλισµό (hardware) των συστηµάτων SCADA/TMS/PLC (ενδεικτικά) : 
Τον καθολικό ειδικό έλεγχο της λειτουργίας των Servers και Workstations, των 
αρχείων συστήµατος (logs, κλπ.), τον «καθαρισµό» των αρχείων και βάσεων 
δεδοµένων, τον ειδικό έλεγχο των κεντρικών PLC, κ.α., 

o την υποβολή τεχνικής αναφοράς των ευρηµάτων /αποτελεσµάτων της παραπάνω 
επιτόπου επίσκεψης µε περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν, εντός µηνός 
από την επιτόπου επίσκεψη, 

o την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων, το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον 
χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν 
εκτελεστεί και τα αποτελέσµατα τους. 

• τον µηνιαίο (δηλ. 1 φορά/µήνα) αποµακρυσµένο προληπτικό έλεγχο όλων των 
υποστηριζόµενων συστηµάτων µέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης VPN, εντός 
εργάσιµων ηµερών/ωρών (από 09:00 έως 17:00) και σε ηµέρες που θα έχουν 
συµφωνηθεί µε την ΕΟΑΕ.  
o την υποβολή τεχνικής αναφοράς των ευρηµάτων /αποτελεσµάτων του παραπάνω 

αποµακρυσµένου προληπτικού ελέγχου µε περιγραφή των εργασιών που 
εκτελέστηκαν και των τυχόν ευρηµάτων, εντός εβδοµάδας από τη διεξαγωγή του. 

• την αποµακρυσµένη ανταπόκριση σε αιτήµατα τεχνικής υποστήριξης για την 
αντιµετώπιση έκτακτων προβληµάτων των συστηµάτων ή αναγκαίων τροποποιήσεων 
των υφισταµένων λογισµικών µικρής έκτασης (π.χ. προσθήκη νέων σηµείων ελέγχων 
ψηφιακών-αναλογικών κ.α., αλλαγής σηµείων ελέγχου ή ορίων αυτών, προσθήκη tags ή 
alarm, τροποποίηση σεναρίων αερισµού ή εκκαπνισµού ή alarm ή TMS) είτε µέσω 
παροχής τηλεφωνικών οδηγιών αποκατάστασης προς το προσωπικό λειτουργίας και 
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συντήρησης (Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµών, Χειριστές 
ΚΕΚ, ΕΟΑΕ) είτε µέσω αποµακρυσµένης σύνδεσης VPN ειδικού τεχνικού προσωπικού 
για τη διάγνωση και επίλυση των ανωτέρω προβληµάτων ή εγκατάστασης των 
αναγκαίων τροποποιήσεων. Ειδικότερα θα ισχύουν τα ακόλουθα : 
o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εντός 

ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 09:00 έως 17:00), θα επιλαµβάνονται από την 
ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή αποκατάσταση) όχι αργότερα από µια (1) ώρα. Οι 
ενέργειες οριστικής αποκατάστασης θα εκκινούν αυθηµερόν. Ως ελάχιστη ανάλωση 
ώρας τεχνικής υποστήριξης θα λαµβάνεται η 1 ώρα. Για άνω της 1 ώρας θα 
προσµετρώνται κανονικά. 

o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εκτός 
ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 17:00 έως 22:00 και 06:00 έως 09:00), θα 
επιλαµβάνονται από την ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή αποκατάσταση) όχι 
αργότερα των τριών (3) ωρών. Οι ενέργειες οριστικής αποκατάστασης θα εκκινούν 
την 1η εργάσιµη µετά την αναφορά του συµβάντος. Ως ελάχιστη χρέωση/ανάλωση 
ώρας τεχνικής υποστήριξης θα λαµβάνονται οι 2 ώρες. Για άνω των 2 ωρών θα 
προσµετρώνται κανονικά. 

o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εκτός 
ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 22:00 έως 06:00) και Σαββατοκύριακα και 
αργίες, θα επιλαµβάνονται από την ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή αποκατάσταση) 
όχι αργότερα των τεσσάρων (4) ωρών. Οι ενέργειες οριστικής αποκατάστασης θα 
εκκινούν την 1η εργάσιµη µετά την αναφορά του συµβάντος. Ως ελάχιστη 
χρέωση/ανάλωση ώρας τεχνικής υποστήριξης θα λαµβάνονται οι 3 ώρες. Για άνω 
των 3 ωρών θα προσµετρώνται κανονικά. 

o την υποβολή στην ΕΟΑΕ µηνιαίας αναφοράς των εξυπηρετούµενων αιτηµάτων 
ειδικής τεχνικής υποστήριξης (ανά αίτηµα : ηµεροµηνία υποβολής, ηµεροµηνία 
επίλυσης, στοιχεία υποβάλλοντας το αίτηµα, στοιχεία τεχνικού που εξυπηρέτησε το 
αίτηµα, διάρκεια, αιτία, περιγραφή ενεργειών επίλυσης, κλπ.). 

 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας. 

 
Άρθρο Ε-18.1:ΤΜΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΑΡΑΧΘΟΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 10.500,00 

 
Άρθρο Ε-18.2:ΤΜΗΜΑ ΑΡΑΧΘΟΣ-ΜΕΤΣΟΒΟ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 10.500,00 

 
Άρθρο Ε-18.3:ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΣΟΒΟ-ΠΑΝΑΓΙΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 10.500,00 

 
Άρθρο Ε-18.4:ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 10.500,00 

 
Άρθρο Ε-18.5:ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 10.500,00 
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CCTV 
 
Άρθρο Ε-19:ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CCTV 
ΕΩΣ 30ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ 
 

Για την ετήσια ειδική τεχνική υποστήριξη (ΕΤΥ) λογισµικών και εξοπλισµών των συστηµάτων 
CCTV, που ενδεικτικά αποτελούνται από : 

 
• Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Server/Workstation διαχείρισης καµερών 
• Συσκευές ψηφιακής καταγραφής video 
• Κωδικοποιητές/Αποκωδικοποιητές σήµατος (analog/digital) 
• Ψηφιακές κάµερες IP 
• Εξοπλισµό µετατροπέων πρωτοκόλλων επικοινωνίας εξοπλισµού PTZ 
• Ενισχυτικές διατάξεις σήµατος video 
• Τους Video Server 
• Τον εξοπλισµό του video wall 
• Τα εγκατεστηµένα λογισµικά πάσης φύσεως των παραπάνω εξοπλισµών (firmware, 

system and application software) 
 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Προδιαγραφές Η/Μ Έργων 
της ΕΟΑΕ και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή των εν λόγω λογισµικών και εξοπλισµών. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 

• την ετήσια (δηλ. 1 φορά/έτος) επιτόπου επίσκεψη ειδικού τεχνικού προσωπικού για τον 
καθολικό έλεγχο/ επιθεώρηση και αποκατάσταση τυχόν βλαβών των υποστηριζόµενων 
συστηµάτων, και ειδικότερα: 
o για το Λογισµικό (software) των συστηµάτων διαχείρισης CCTV (ενδεικτικά): Την 

εγκατάσταση πιθανών αναβαθµίσεων (upgrades, patches, bug fixes, κλπ.) του 
λογισµικού εφαρµογής αυτών συµπεριλαµβανοµένων και του λογισµικού 
συστήµατος (firmware, λειτουργικό σύστηµα, κλπ.) στις µονάδες όπου είναι 
εγκατεστηµένες οι εν λόγω εφαρµογές (Servers, Workstations, κλπ.). Εφόσον για 
την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων λογισµικού απαιτείται η 
αναβάθµιση/προσθήκη επιπλέον εξοπλισµού (hardware) ή νέων αδειών χρήσης 
λογισµικού (software) για να εξασφαλιστεί η λειτουργία στο επιθυµητό επίπεδο 
απόδοσης, αυτή θα γίνεται µε έξοδα της ΕΟΑΕ, εφόσον συµφωνηθεί. 

o για τον Εξοπλισµό (hardware) των συστηµάτων διαχείρισης CCTV (ενδεικτικά) : 
Τον καθολικό ειδικό έλεγχο της λειτουργίας των Servers και Workstations, των 
αρχείων συστήµατος (logs, κλπ.), τον «καθαρισµό» των αρχείων και βάσεων 
δεδοµένων, κ.α., 

o την υποβολή τεχνικής αναφοράς των ευρηµάτων /αποτελεσµάτων της παραπάνω 
επιτόπου επίσκεψης µε περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν, εντός µηνός 
από την επιτόπου επίσκεψη, 

o την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων, το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον 
χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν 
εκτελεστεί και τα αποτελέσµατα τους. 

• τον µηνιαίο (δηλ. 1 φορά/µήνα) αποµακρυσµένο προληπτικό έλεγχο όλων των 
υποστηριζόµενων συστηµάτων µέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης VPN, εντός 
εργάσιµων ηµερών/ωρών (από 09:00 έως 17:00) και σε ηµέρες που θα έχουν 
συµφωνηθεί µε την ΕΟΑΕ.  
o την υποβολή τεχνικής αναφοράς των ευρηµάτων /αποτελεσµάτων του παραπάνω 

αποµακρυσµένου προληπτικού ελέγχου µε περιγραφή των εργασιών που 
εκτελέστηκαν και των τυχόν ευρηµάτων, εντός εβδοµάδας από τη διεξαγωγή του. 

• την αποµακρυσµένη ανταπόκριση σε αιτήµατα τεχνικής υποστήριξης για την 
αντιµετώπιση έκτακτων προβληµάτων των συστηµάτων ή αναγκαίων τροποποιήσεων 
των υφισταµένων µικρής έκτασης (π.χ. προσθήκη ή αφαίρεση εξοπλισµού, αλλαγής των 
ρυθµίσεων καταγραφής ή απεικόνισης, προσθήκης νέων κυκλικών εναλλαγών ή 
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τροποποίησης παλαιών, επαναρύθµισης υφισταµένων προκαθορισµένων θέσεων 
κινητών καµερών ή προσθήκη νέων κ.α.) είτε µέσω παροχής τηλεφωνικών οδηγιών 
αποκατάστασης προς το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης (Οµάδα Τεχνικής 
Υποστήριξης Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµών, Χειριστές ΚΕΚ, ΕΟΑΕ) είτε µέσω 
αποµακρυσµένης σύνδεσης VPN ειδικού τεχνικού προσωπικού για τη διάγνωση και 
επίλυση των ανωτέρω προβληµάτων ή εγκατάστασης των αναγκαίων τροποποιήσεων. 
Ειδικότερα θα ισχύουν τα ακόλουθα : 
o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εντός 

ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 09:00 έως 17:00), θα επιλαµβάνονται από την 
ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή αποκατάσταση) όχι αργότερα από µια (1) ώρα. Οι 
ενέργειες οριστικής αποκατάστασης θα εκκινούν αυθηµερόν. Ως ελάχιστη ανάλωση 
ώρας τεχνικής υποστήριξης θα λαµβάνεται η 1 ώρα. Για άνω της 1 ώρας θα 
προσµετρώνται κανονικά. 

o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εκτός 
ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 17:00 έως 22:00 και 06:00 έως 09:00), θα 
επιλαµβάνονται από την ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή αποκατάσταση) όχι 
αργότερα των τριών (3) ωρών. Οι ενέργειες οριστικής αποκατάστασης θα εκκινούν 
την 1η εργάσιµη µετά το συµβάν. Ως ελάχιστη χρέωση/ανάλωση ώρας τεχνικής 
υποστήριξης θα λαµβάνονται οι 2 ώρες. Για άνω των 2 ωρών θα προσµετρώνται 
κανονικά. 

o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εκτός 
ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 22:00 έως 06:00) και Σαββατοκύριακα και 
αργίες, θα επιλαµβάνονται από την ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή αποκατάσταση) 
όχι αργότερα των τεσσάρων (4) ωρών. Οι ενέργειες οριστικής αποκατάστασης θα 
εκκινούν την 1η εργάσιµη µετά το συµβάν. Ως ελάχιστη χρέωση/ανάλωση ώρας 
τεχνικής υποστήριξης θα λαµβάνονται οι 3 ώρες. Για άνω των 3 ωρών θα 
προσµετρώνται κανονικά. 

o την υποβολή στην ΕΟΑΕ µηνιαίας αναφοράς των εξυπηρετούµενων αιτηµάτων 
ειδικής τεχνικής υποστήριξης (ανά αίτηµα : ηµεροµηνία υποβολής, ηµεροµηνία 
επίλυσης, στοιχεία υποβάλλοντας το αίτηµα, στοιχεία τεχνικού που εξυπηρέτησε το 
αίτηµα, διάρκεια, αιτία, περιγραφή ενεργειών επίλυσης, κλπ.). 

 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας. 

 
 
Άρθρο Ε-19.1:ΤΜΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 7.500,00 

 
 
Άρθρο Ε-19.2:ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΑΡΑΧΘΟΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 7.500,00 

 
Άρθρο Ε-19.3:ΤΜΗΜΑ ΑΡΑΧΘΟΣ-ΜΕΤΣΟΒΟ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 7.500,00 
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Άρθρο Ε-19.4:ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΣΟΒΟ-ΠΑΝΑΓΙΑ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 7.500,00 

 
 
Άρθρο Ε-19.5:ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 7.500,00 

 
 
Άρθρο Ε-19.6:ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 7.500,00 
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ - ∆ΙΚΤΥΑ 
 
Άρθρο Ε-20:ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΩΣ 30ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ 
 

Για την ετήσια ειδική τεχνική υποστήριξη (ΕΤΥ) λογισµικών και εξοπλισµών των συστηµάτων 
τηλεφωνίας και δικτύων επικοινωνιών, που ενδεικτικά αποτελούνται από : 

 
• Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Server/Workstation διαχείρισης τηλεφώνων και ψηφιακής 

καταγραφής κλήσεων 
• Τηλεφωνικές κονσόλες, τηλεφωνικά κέντρα, , IP-phones 
• Analog/Digital µετατροπείς σηµάτων (phone converters A to D),  
• Συσκευές δικτύου (switches, routers,  …) 
• Σύστηµα NMS (hardware, software) 
• Τα εγκατεστηµένα λογισµικά πάσης φύσεως των παραπάνω εξοπλισµών (firmware, 

system and application software) 
 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Προδιαγραφές Η/Μ Έργων 
της ΕΟΑΕ και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή των εν λόγω λογισµικών και εξοπλισµών. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 

• την ετήσια (δηλ. 1 φορά/έτος) επιτόπου επίσκεψη ειδικού τεχνικού προσωπικού για τον 
καθολικό έλεγχο/ επιθεώρηση και αποκατάσταση τυχόν βλαβών των υποστηριζόµενων 
συστηµάτων, και ειδικότερα: 
o για το Λογισµικό (software) των συστηµάτων ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/∆ΙΚΤΥΟΥ (ενδεικτικά): 

Την εγκατάσταση πιθανών αναβαθµίσεων (upgrades, patches, bug fixes, κλπ.) του 
λογισµικού εφαρµογής αυτών συµπεριλαµβανοµένων και του λογισµικού 
συστήµατος (firmware, λειτουργικό σύστηµα, κλπ.) στις µονάδες όπου είναι 
εγκατεστηµένες οι εν λόγω εφαρµογές (Servers, Workstations, κλπ.). Εφόσον για 
την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων λογισµικού απαιτείται η 
αναβάθµιση/προσθήκη επιπλέον εξοπλισµού (hardware) ή αδειών χρήσης 
λογισµικού (software) για να εξασφαλιστεί η λειτουργία στο επιθυµητό επίπεδο 
απόδοσης, αυτή θα γίνεται µε έξοδα της ΕΟΑΕ, εφόσον συµφωνηθεί. 

o για τον Εξοπλισµό (hardware) των συστηµάτων ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/∆ΙΚΤΥΟΥ 
(ενδεικτικά) : Τον καθολικό ειδικό έλεγχο της λειτουργίας των Servers και 
Workstations, τηλεφωνικών κέντρων, των αρχείων συστήµατος (logs, κλπ.), τον 
«καθαρισµό» των αρχείων και βάσεων δεδοµένων, κ.α. 

o την υποβολή τεχνικής αναφοράς των ευρηµάτων /αποτελεσµάτων της παραπάνω 
επιτόπου επίσκεψης µε περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν, εντός µηνός 
από την επιτόπου επίσκεψη 

o την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων, το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον 
χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν 
εκτελεστεί και τα αποτελέσµατα τους 

• τον µηνιαίο (δηλ. 1 φορά/µήνα) αποµακρυσµένο προληπτικό έλεγχο όλων των 
υποστηριζόµενων συστηµάτων µέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης VPN, εντός 
εργάσιµων ηµερών/ωρών (από 09:00 έως 17:00) και σε ηµέρες που θα έχουν 
συµφωνηθεί µε την ΕΟΑΕ.  
o την υποβολή τεχνικής αναφοράς των ευρηµάτων /αποτελεσµάτων του παραπάνω 

αποµακρυσµένου προληπτικού ελέγχου µε περιγραφή των εργασιών που 
εκτελέστηκαν και των τυχόν ευρηµάτων, εντός εβδοµάδας από τη διεξαγωγή του. 

• την αποµακρυσµένη ανταπόκριση σε αιτήµατα τεχνικής υποστήριξης για την 
αντιµετώπιση έκτακτων προβληµάτων των συστηµάτων ή αναγκαίων τροποποιήσεων 
των υφισταµένων µικρής έκτασης (όπως προσθήκη νέων καρτών τηλεφωνίας σε router, 
προσθήκη νέων ή τροποποίηση παλαιών group τηλεφωνίας, προσθήκης νέων ή 
τροποποίηση παλαιών VLAN, προσθήκη νέων δροµολογήσεων ή τροποποίηση 
παλαιών, προσθήκη νέων ή τροποποίηση παλαιών VPN συνδέσεων, κ.α.) είτε µέσω 
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παροχής τηλεφωνικών οδηγιών αποκατάστασης προς το προσωπικό λειτουργίας και 
συντήρησης (Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµών, Χειριστές 
ΚΕΚ, ΕΟΑΕ) είτε µέσω αποµακρυσµένης σύνδεσης VPN ειδικού τεχνικού προσωπικού 
για τη διάγνωση και επίλυση των ανωτέρω προβληµάτων ή εγκατάστασης των 
αναγκαίων τροποποιήσεων. Ειδικότερα θα ισχύουν τα ακόλουθα : 
o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εντός 

ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 09:00 έως 17:00), θα επιλαµβάνονται από την 
ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή αποκατάσταση) όχι αργότερα από µια (1) ώρα. Οι 
ενέργειες οριστικής αποκατάστασης θα εκκινούν αυθηµερόν. Ως ελάχιστη ανάλωση 
ώρας τεχνικής υποστήριξης θα λαµβάνεται η 1 ώρα. Για άνω της 1 ώρας θα 
προσµετρώνται κανονικά. 

o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εκτός 
ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 17:00 έως 22:00 και 06:00 έως 09:00), θα 
επιλαµβάνονται από την ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή αποκατάσταση) όχι 
αργότερα των τριών (3) ωρών. Οι ενέργειες οριστικής αποκατάστασης θα εκκινούν 
την 1η εργάσιµη µετά το συµβάν. Ως ελάχιστη χρέωση/ανάλωση ώρας τεχνικής 
υποστήριξης θα λαµβάνονται οι 2 ώρες. Για άνω των 2 ωρών θα προσµετρώνται 
κανονικά. 

o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εκτός 
ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 22:00 έως 06:00) και Σαββατοκύριακα και 
αργίες, θα επιλαµβάνονται από την ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή αποκατάσταση) 
όχι αργότερα των τεσσάρων (4) ωρών. Οι ενέργειες οριστικής αποκατάστασης θα 
εκκινούν την 1η εργάσιµη µετά το συµβάν. Ως ελάχιστη χρέωση/ανάλωση ώρας 
τεχνικής υποστήριξης θα λαµβάνονται οι 3 ώρες. Για άνω των 3 ωρών θα 
προσµετρώνται κανονικά. 

o την υποβολή στην ΕΟΑΕ µηνιαίας αναφοράς των εξυπηρετούµενων αιτηµάτων 
ειδικής τεχνικής υποστήριξης (ανά αίτηµα : ηµεροµηνία υποβολής, ηµεροµηνία 
επίλυσης, στοιχεία υποβάλλοντας το αίτηµα, στοιχεία τεχνικού που εξυπηρέτησε το 
αίτηµα, διάρκεια, αιτία, περιγραφή ενεργειών επίλυσης, κλπ.). 

 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας. 

 
Άρθρο Ε-20.1:ΤΜΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΑΡΑΧΘΟΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 7.500,00 

 
Άρθρο Ε-20.2:ΤΜΗΜΑ ΑΡΑΧΘΟΣ-ΜΕΤΣΟΒΟ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 7.500,00 

 
Άρθρο Ε-20.3:ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΣΟΒΟ-ΠΑΝΑΓΙΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 7.500,00 

 
Άρθρο Ε-20.4:ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 7.500,00 
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Άρθρο Ε-20.5:ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 7.500,00 
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Άρθρο Ε-21:∆ΙΑΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΓΙΩΝ Η/Μ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ 
 
Άρθρο Ε-21.1: Α∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 
 
Για την διάθεση και τεχνική υποστήριξη µιας ετήσιας άδειας χρήσης λογισµικού διαχείρισης 
παγίων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (Η/Μ) και διαχείρισης των εργασιών 
συντήρησης σε αυτά, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και µε τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά 
χαρακτηριστικά : 
 
• Θα είναι έτοιµο εµπορικό προϊόν και θα διατίθεται ως τέτοιο στην αγορά τουλάχιστον κατά 

την τελευταία πενταετία συνεχώς, ενώ θα έχει τρεις τουλάχιστον εν ενεργεία σχετικές 
εγκαταστάσεις κατά την τελευταία πενταετία µε περισσότερα από 500 διακριτά 
καταχωρηµένα στοιχεία/πάγια Η/Μ εξοπλισµού (π.χ. πίνακες, µηχανήµατα, UPS, Η/Ζ, 
αντλίες, …) τουλάχιστον σε µια από αυτές 

• Θα είναι πλήρως ελληνικοποιηµένο σε επίπεδο οθονών αλληλεπίδρασης µε τον χρήστη 
(user interface) και αρχείων οδηγιών βοήθειας (online help files) 

• Η πρόσβαση στο λογισµικό θα γίνεται µέσω web εφαρµογής και ευρέως διαδεδοµένων 
προγραµµάτων περιήγησης διαδικτύου (internet browsers) π.χ. Internet Explorer, Google 
Chrome, Firefox, κλπ. και όχι µέσω custom client εφαρµογής που απαιτεί τοπική 
εγκατάσταση στον Η/Υ του χρήστη 

• Η πρόσβαση στην εφαρµογή θα γίνεται µε χρήση κατάλληλων κωδικών και συνθηµατικών 
(user names, passwords) ενώ θα διαθέτει κατάλληλους µηχανισµούς ταυτοποίησης 
(authentication), µηχανισµούς εξουσιοδότησης πρόσβασης (authorization) και ασφάλειας 
(security) 

• Θα επιτρέπει την καταχώρηση απεριόριστου αριθµού διακριτών παγίων Η/Μ στη βάση 
δεδοµένων 

• Θα επιτρέπει την εξαγωγή των καταχωρηµένων στοιχείων τόσο υπο µορφή εξαγώγιµων 
αρχείων (export files) αναγνωρισµένου µορφότυπου (π.χ. csv, txt, ...) όσο και υπό µορφή 
αναφορών (report files) 

• Θα διαθέτει εγχειρίδιο χρήσης και εγχειρίδιο συστήµατος στα ελληνικά (User Manual, 
System Manual) 

• Θα µπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα µέσω αποµακρυσµένων συνδέσεων VPN  
• Θα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης 10 τουλάχιστον χρηστών και βάσει των 

διαθέσιµων αδειών χρήσης 
 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• Προµήθειας υπηρεσιών συνεχούς πρόσβασης επί 24ώρου (24x7x365) µέσω web 

interface µε πέντε (5) άδειες ταυτόχρονης σύνδεσης χρηστών που θα ορίσει η ΕΟΑΕ, 
στο λογισµικό καταχώρησης και διαχείρισης παγίων ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού 

• Προµήθειας υπηρεσιών φιλοξενίας σε κατάλληλο εξοπλισµό πληροφορικής (π.χ. server) 
του παραπάνω λογισµικού εφαρµογής, των απαιτούµενων βάσεων δεδοµένων και 
λοιπών βοηθητικών λογισµικών µε τις άδειες χρήσης τους καθώς και της τήρησης των 
απαιτούµενων αντιγράφων ασφαλείας σε σχήµα (π.χ. full backup, incremental backup, 
daily, weekly, κλπ.) που θα συµφωνηθεί µε την ΕΟΑΕ 

• Προµήθειας υπηρεσιών τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης 5x8h εντός ωρών γραφείου 
(09:00-17:00) προς την ΕΟΑΕ, από κατάλληλο έµπειρο προσωπικό στη χρήση του εν 
λόγω λογισµικού,  

• Παροχής τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης στο προσωπικό της ΕΟΑΕ για την 
καταχώρηση ενός τουλάχιστον στοιχείου από κάθε βασικό ηλεκτροµηχανολογικό 
εξοπλισµό ετησίως (έως είκοσι (20) διαφορετικά στοιχεία, π.χ. H/Z, UPS, αντλία, 
ανεµιστήρας, πίνακας µέσης/χαµηλής τάσης, κλπ.) καθώς και στον καθορισµό της 
κατάλληλης κωδικοποίησης του εν λόγω εξοπλισµού. Η εκπαίδευση θα είναι ελάχιστης 
διάρκειας µιας (1) εβδοµάδας ετησίως και θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της ΕΟΑΕ. 
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Τιµή ετήσιας άδειας χρήσης λογισµικού διαχείρισης παγίων Η/Μ και εργασιών 
συντήρησης Η/Μ 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τρείς χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά) : 3.000,00 
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Άρθρο Ε-22:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 
 
Άρθρο Ε-22.1:Σήµανση µε LED θυρών διαφυγής πεζών 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
πλήρους συστήµατος φωτεινής σήµανσης µε LED των εξόδων διαφυγής σε σήραγγες 
(emergency exit marker light), κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση εκατέρωθεν ή περιµετρικά 
των θυρών εξόδου, σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 16276 (Φωτισµός εκκένωσης 
σε οδικές σήραγγες), την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/54/ΕΚ, τη µελέτη και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 
 
 Το σύστηµα θα αποτελείται από οµάδα τουλάχιστον οκτώ (8) µεµονωµένων φωτιστικών LED 
χρώµατος πράσινου ή από ενιαία ταινία µε LED χρώµατος πράσινου τοποθετηµένη σε προφίλ 
κράµατος αλουµινίου για στερέωση στο τοίχωµα της σήραγγας. Η τελική επιλογή του 
συστήµατος φωτεινής σήµανσης µε LED των εξόδων διαφυγής θα γίνει κατόπιν έγκρισης από 
την ΕΟΑΕ. 
 
 Το σύστηµα θα περιλαµβάνει ηλεκτρονικό τροφοδοτικό / ελεγκτή από το οποίο θα 
τροφοδοτούνται µε χαµηλή συνεχή τάση τα φωτιστικά, µε δυνατότητα διασύνδεσης µε το 
πλησιέστερο Προγραµµατιζόµενο Λογικό Ελεγκτή (PLC) του συστήµατος SCADA, µε 
τουλάχιστον τις εξής λογικές καταστάσεις (λειτουργίες) :  

• Υπό κανονικές συνθήκες, λειτουργία µε σταθερό φωτισµό, µέγιστης έντασης φωτισµού 40 
cd προς τη ζώνη εύρους της επερχόµενης κυκλοφορίας. 

• Υπό έκτακτες συνθήκες, λειτουργία µε αναλάµποντα φωτισµό, µε συχνότητα αναλαµπής 
µεταξύ 0.5Hz και 2Hz και ελάχιστη ένταση φωτισµού 100 cd προς όλες τις κατευθύνσεις. 

• Σβηστός φωτισµός 
 
 Το όλο σύστηµα της φωτεινής σήµανσης που είναι εκτεθειµένο στο εσωτερικό της σήραγγας, 
θα είναι στεγανότητας IP65 µε πλήρη αντοχή σε οξείδωση. Τα φωτιστικά στοιχεία LED θα έχουν 
ελάχιστη διάρκεια λειτουργίας 40,000 ώρες. Τα µεµονωµένα φωτιστικά LED ή η ταινία LED και 
το τροφοδοτικό / ελεγκτής θα φέρουν σήµανση CE.  
 
 Πριν από την προµήθεια και εγκατάσταση, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στην 
ΕΟΑΕ µελέτη εφαρµογής για το προς εγκατάσταση σύστηµα. Η µελέτη θα περιγράφει τεχνικά το 
σύστηµα και τα επιµέρους στοιχεία που το απαρτίζουν και θα παρέχει το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησής του. Η αµοιβή της µελέτης εφαρµογής περιλαµβάνεται στην τιµή του παρόντος 
άρθρου. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για : 
• προµήθεια και εγκατάσταση των φωτιστικών LED ή της ταινίας LED 
• προµήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού τροφοδοτικού / ελεγκτή 
• προµήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση των απαιτούµενων πυράντοχων καλωδίων 

τροφοδοσίας 
• δοκιµές, έλεγχοι και ρυθµίσεις του συστήµατος 
• όλα τα απαραίτητα υλικά και µικρουλικά, για την πλήρη λειτουργία του συστήµατος καθώς 

και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα και µε τους 
λοιπούς όρους της δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά Σύστηµα φωτεινής σήµανσης µε LED των εξόδων διαφυγής σηράγγων : 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξακόσια τριάντα πέντε € 
 (Αριθµητικά) : 635,00 
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Άρθρο Ε-23:ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΕΚ Σ10 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 

 
Για την αναβάθµιση του συστήµατος διαχείρισης καµερών CCTV στο Κέντρο Ελέγχου 
Κυκλοφορίας Σ10-Καστανιάς και στα τρία (3) εφεδρικά Κέντρα Ελέγχου του οδικού τµήµατος 
της Εγνατίας οδού. 
 
Πριν από οποιαδήποτε υλοποίηση/εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µελέτη 
εφαρµογής η οποία θα περιλαµβάνει το παραπάνω σύστηµα και τα επιµέρους 
υποσυστήµατα του, η οποία θα απαρτίζεται από α) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης β) Τεχνική 
Περιγραφή. Η µελέτη αυτή θα ελεγχθεί και θα αναθεωρηθεί εάν απαιτηθεί αντίστοιχα από την 
ΕΟΑΕ και θα προσδιορίζει µε ακρίβεια τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος και των 
υποσυστηµάτων που απαιτούνται. 
 
Η µελέτη εφαρµογής, η αµοιβή της οποίας περιλαµβάνεται στην τιµή του παρόντος άρθρου, 
θα προσδιορίσει µε ακρίβεια όλα τα τµήµατα του εξοπλισµού, λογισµικού και των 
απαραίτητων υπηρεσιών εγκατάστασης θέσης σε λειτουργία, δοκιµών, τεχνικής υποστήριξης 
και συντήρησης ώστε να καλύπτονται µε επάρκεια οι στόχοι του έργου, όπως αυτοί 
αναφέρονται παρακάτω. 
 
Ο Ανάδοχος θα κάνει την προµήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία των παρακάτω και 
θα εκτελέσει παράλληλα τις εξής εργασίες, σύµφωνα µε τις παρακάτω τεχνικές και 
λειτουργικές απαιτήσεις και το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ εγκαταστάσεων της 
ΕΟΑΕ για σηµεία που δεν καλύπτονται από την παρούσα περιγραφή:  

 
1. Κεντρικά συστήµατα διαχείρισης video 

• Κατάργηση/ αποξήλωση υφιστάµενων κεντρικών συστηµάτων (Pelco VMX300-E κλπ. 
στο ΚΕΚ-Σ10 και τα 3 εφεδρικά Κέντρα Ελέγχου του τµήµατος) και αντικατάστασή τους 
από νέο κεντρικό σύστηµα ΙΡ video. 

• Το νέο σύστηµα θα βασίζεται στη χρήση κωδικοποιητών και απεικόνιση τόσο µέσω 
αποκωδικοποιητών στις κεντρικές οθόνες προβολής video-wall όσο και τοπικά στους 
σταθµούς χειριστών, µε δυνατότητα καταγραφής video. Θα µπορεί να συνεργαστεί µε 
εξοπλισµό καµερών/κωδικοποιητών συµβατών µε το πρότυπο ONVIF ώστε να είναι 
ανοικτό. 

• Η διαστασιολόγηση του συστήµατος παραµένει όµοια µε την υφιστάµενη δηλ. για δύο 
χειριστές στο ΚΕΚ Σ10 και εφεδρικά Κέντρα Ελέγχου για τη Σ1 (Κ1), Σ10 (Υ10.2) και 
Σ13 (Υ14). 

• Ο έλεγχος ΡΤΖ καµερών θα πρέπει να µπορεί να γίνεται από τους σταθµούς εργασίας 
χειριστών (ΚΕΚ Σ10 και των εφεδρικών Κέντρων Ελέγχου). Το αναλογικό εφεδρικό 
σύστηµα του Υ14 θα καταργηθεί/αποξηλωθεί. Για τη συνεργασία µε τους υφιστάµενους 
δέκτες τηλεµετρίας των τηλεχειριζόµενων καµερών, το νέο σύστηµα θα πρέπει να τους 
υποστηρίζει ή αλλιώς θα πρέπει να αποξηλωθούν και αντικατασταθούν.  

• Θα διατηρηθεί η λειτουργία αυτόµατης απεικόνισης σήµατος κάµερας σε περίπτωση 
συναγερµού στο σύστηµα SCADA/TMS. Μάλιστα η µετάδοση συναγερµών από το 
σύστηµα SCADA/TMS προς το σύστηµα CCTV θα πρέπει να παραµείνει µέσω της 
σύνδεσης ξηρών επαφών από τα PLC του ΚΕΚ Σ10 προς µονάδες Ι/Ο συµβατές µε το 
νέο σύστηµα, ώστε να µη χρειάζεται κάποια αλλαγή στον προγραµµατισµό του SCADA 
(π.χ. δηµιουργία s/w interface προς το CCTV).  

• Το νέο κεντρικό λογισµικό σύστηµα CCTV, θα έχει τις εξής βασικές δυνατότητες: 
έλεγχο µεταγωγής σηµάτων από κωδικοποιητές σε αποκωδικοποιητές, απεικόνιση 
σηµάτων στους σταθµούς εργασίας χειριστών, προγραµµατισµό ακολουθιών στην 
απεικόνιση (sequences), έλεγχο ΡΤΖ καµερών, ρυθµίσεις καταγραφής video στα µέσα 
καταγραφής, αναπαραγωγή (playback) καταγεγραµµένου video και αποθήκευσή του 
σε εξωτερικό µέσο (export) σε τυποποιηµένο format, σύνδεση µε µονάδες Ι/Ο για 
εισαγωγή συναγερµών και αυτόµατη εκτέλεση εντολών απεικόνισης, ρυθµίσεις 
διαµορφώσεων/ποιότητας σηµάτων στους κωδικοποιητές/ αποκωδικοποιητές, 
δυνατότητα προγραµµατισµού (µέσω ΑΡΙ/SDK) για σύνδεση µε τρίτα συστήµατα (π.χ. 
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Web σύστηµα για τη µεταγωγή εικόνων σε χωριστούς αποκωδικοποιητές για export 
video στο Internet). 

• Προµήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία των ακόλουθων συστηµάτων, µε 
διαµόρφωση της εφαρµογής λογισµικού CCTV και σύνδεσή της µε τον εξοπλισµό 
πεδίου: 
o ∆ύο (2) κεντρικά συστήµατα server/client στο ΚΕΚ Σ10 µε 2 TFT οθόνες 19’’ το 

καθένα (άδεια για 96 κάµερες τουλάχιστον), µε αυτόνοµη δυνατότητα λειτουργίας 
το καθένα. Η διάταξη των 2 κεντρικών συστηµάτων («ψυχρή» ή «θερµή» εφεδρεία, 
τρόπος διαµερισµού διαχείρισης καµερών στα δύο συστήµατα, κλπ.) αποτελεί 
µέρος της τεχνικής λύσης που θα περιγραφεί στη µελέτη εφαρµογής. 

o Ένα (1) κεντρικό σύστηµα server/client στο κτίριο Υ10.2 (άδεια για 30 κάµερες) µε 2 
TFT οθόνες 19’’, µε αυτόνοµη δυνατότητα λειτουργίας 

o Ένα (1) κεντρικό σύστηµα server/client στο κτίριο Κ1 (άδεια για 15 κάµερες) µε 2 
TFT οθόνες 19’’, µε αυτόνοµη δυνατότητα λειτουργίας 

o Ένα (1) κεντρικό σύστηµα server/client στο κτίριο Υ14 (άδεια για 15 κάµερες) µε 2 
TFT οθόνες 19’’, µε αυτόνοµη δυνατότητα λειτουργίας 

o νέες µονάδες Ι/Ο (εφόσον το νέο σύστηµα δεν είναι συµβατό µε τις υφιστάµενες) 
για τη σύνδεση των σηµάτων από τα PLC (αντίστοιχου αριθµού εισόδων) 

o νέους δέκτες τηλεµετρίας για τις τηλεχειριζόµενες κάµερες, εφόσον το νέο σύστηµα 
δεν είναι συµβατό µε τους υφιστάµενους 

� Εφόσον το νέο σύστηµα είναι συµβατό µε το σύστηµα CCTV του Σταθµού ∆ιοδίων 
Πολυµύλου θα γίνει διασύνδεση µε αυτό για τη δυνατότητα απεικόνισης σήµατος από 
τις τοπικές κάµερες. 

 
2. Κωδικοποιητές / αποκωδικοποιητές 

• Κατάργηση/ αποξήλωση υφιστάµενων κωδικοποιητών πεδίου και αποκωδικοποιητών. 
• Προµήθεια και εγκατάσταση των απαιτούµενων κωδικοποιητών για την µεταφορά 

σήµατος video από 90 κάµερες και 20% τεµάχια επιπλέον (ανά τύπο 
χρησιµοποιούµενου κωδικοποιητή, στρογγυλοποίηση στον επόµενο ακέραιο) για 
παράδοση στην υπηρεσία ως ανταλλακτικά. Τυχόν αλλαγές σε καλωδιώσεις και θέσεις 
εγκατάστασης εξοπλισµού στο πεδίο είναι προτιµητέο να αποφευχθούν σε κάθε 
περίπτωση περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και εγκατάστασης τους στο παρόν. 
Για την τήρηση αυτής της πρακτικής θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των 
υφιστάµενων κωδικοποιητών από άλλους στις ίδιες θέσεις (είτε ένα προς ένα, είτε 
οµαδοποίηση σε πολυκάναλο κωδικοποιητή σε θέσεις µε πολλαπλούς κωδικοποιητές). 
Οι κωδικοποιητές του συστήµατος θα πρέπει να είναι διπλού video stream ανά 
εξυπηρετούµενο σήµα (ένα stream καλύτερης ποιότητας για τη live απεικόνιση στις 
οθόνες και ένα δεύτερο stream χαµηλότερης ποιότητας για τη συνεχή καταγραφή, ώστε 
να γίνεται καλύτερη χρήση του διαθέσιµου χώρου αποθήκευσης). Σε κάθε περίπτωση 
(µονού ή πολυκάναλου) κωδικοποιητή η διατιθέµενη ποιότητα σήµατος ανά video 
stream σήµα απεικόνισης θα είναι τουλάχιστον 4CIF/25fps (rate τάξης 4-6Mbps), πέρα 
από τα streams καταγραφής video. Σε περίπτωση εισόδου συναγερµού από το 
σύστηµα SCADA/TMS θα µπορεί να γίνει αυτόµατη αλλαγή της ποιότητας του stream 
καταγραφής του αντίστοιχου κωδικοποιητή κάµερας. Το video stream απεικόνισης του 
κωδικοποιητή θα µπορεί να διανεµηθεί ταυτόχρονα τουλάχιστον σε 3 σηµεία (1 στους 
decoders του κεντρικού video-wall και 2 σε σταθµούς εργασίας χειριστών του ΚΕΚ και 
εφεδρικών Κέντρων Ελέγχου, µη υπολογιζόµενου του σήµατος καταγραφής που θα 
αποστέλλεται συνεχώς προς το κεντρικό σύστηµα καταγραφής) µε επικοινωνία unicast 
και ποιότητα σηµάτων της τάξης CIF/25fps. Οι κωδικοποιητές του συστήµατος θα 
πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο H.264, να είναι συµβατοί µε το πρότυπο ONVIF, να 
έχουν συνολικό latency ≤250ms, να έχουν δυνατότητα εισαγωγής σειράς 
αλφαριθµητικών χαρακτήρων (camera_ID, ηµέρα/ώρα) στο σήµα να εξυπηρετούν την 
επικοινωνία των δεκτών τηλεµετρίας για τις τηλεχειριζόµενες κάµερες και να είναι 
κατάλληλης αντοχής για το περιβάλλον εγκατάστασης (θερµοκρασία λειτουργίας 0-
50ºC).  

• Προµήθεια και εγκατάσταση των απαιτούµενων αποκωδικοποιητών για την διανοµή 
σήµατος video προς το video wall (αρχικός σχεδιασµός για ταυτόχρονη προβολή 
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ενενήντα (90) σηµάτων καµερών σε δεκαπέντε (15) κύριες οθόνες 46’’ ή 55” και 
επιπλέον τριών (3) σηµάτων σε τρεις (3) βοηθητικές οθόνες κατ’ ελάχιστο 32’’ και 
σύµφωνα µε τη µελέτη εφαρµογής) και 20% τεµάχια επιπλέον για παράδοση στην 
υπηρεσία ως ανταλλακτικά (στρογγυλοποίηση στον επόµενο ακέραιο). Η οδήγηση των 
οθονών της διάταξης οθονών του video-wall (η προµήθεια των κύριων οθονών και 
βοηθητικών οθονών καλύπτεται από χωριστό άρθρο) από τις εξόδους των 
αποκωδικοποιητών, θα επιτρέπει έξοδο σύνθεσης σηµάτων σε matrix από virtual 
monitor σε αποδεκτή από την Υπηρεσία διαµόρφωση/µέγεθος virtual monitors και 
ποιότητας εικόνας. 

• Σηµειώνεται ότι ο σχεδιασµός επικοινωνίας των κωδικοποιητών µε τα κεντρικά 
συστήµατα θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα υφιστάµενα δίκτυα επικοινωνίας του 
τµήµατος (Gigabit Ethernet και Fast Ethernet) και να ενταχθεί οµαλά σε αυτά, χωρίς να 
προκαλεί προβλήµατα σε άλλες κρίσιµες εφαρµογές (SCADA/TMS, τηλεφωνία κλπ.) 
που εξυπηρετούνται από τα ίδια δίκτυα. Εφόσον προκύψουν τέτοια προβλήµατα ο 
Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης 
οµαλής λειτουργίας.   

 
3. Καταγραφή video 

• To σύστηµα καταγραφής θα είναι κεντρικό, και θα αποτελείται από : 
o Έναν (1) Η/Υ Main Server σύστηµα RAID, τύπου rack mounted, για συνεχή 

καταγραφή και απεικόνιση καταγραφής εικόνας όλων των καµερών του 
τµήµατος. Η διαστασιολόγησή του από πλευράς χωρητικότητας και 
υπολογιστικής ισχύος (και η αδειοδότηση) θα είναι για συνεχή καταγραφή 96 
σηµάτων video σε ανάλυση CIF/5fps για 15ηµέρες και κατ’ ελάχιστο οκτώ (8) ΤΒ 
ή όπως αλλιώς τεκµηριωµένα προταθεί στην µελέτη εφαρµογής. 

o Έναν (1) Η/Υ Back Up Server σύστηµα RAID για καταγραφή και απεικόνιση 
καταγραφής εικόνας όλων των καµερών, όµοιο µε τον κύριο main server µε 
υποστήριξη τύπου ψυχρής εφεδρείας. 

• Οι χειριστές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής (playback) 
καταγεγραµµένου video, αναζήτησης µε κατάλληλα φίλτρα και αποθήκευσής του σε 
εξωτερικό µέσο (export) σε τυποποιηµένο format, εφόσον ζητηθεί.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• της προµήθειας, µεταφορά στο τόπο του έργου και εγκατάστασης των 

απαιτούµενων υλικών και εξοπλισµών, συµπεριλαµβανοµένων των καλωδίων 
επικοινωνίας και ηλεκτρικής τροφοδοσίας και των ερµαρίων εγκατάστασης 
εξοπλισµού (racks 19” 42U, στο ΚΕΚ-Σ10)  

• της εργασίας αποξήλωσης υφιστάµενου εξοπλισµού, 
• της εργασίας επιτόπου τοποθέτησης τους  
• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 
• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 
• της διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος, 
• Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή 

που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη 
λειτουργία. 

• Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
• Την απαιτούµενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδοµένων, καθώς 

και τυχόν υφιστάµενο λογισµικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής 
λογισµικού (interface) µε τους κωδικοποιητές video από λογισµικό τρίτου για 
σκοπούς ενοποίησης. 

• Την απαιτούµενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδοµένων και τα 
λογισµικά εργαλεία ανάπτυξης διεπαφής (API, SDK κλπ.), για τη δυνατότητα 
ανάπτυξης διεπαφής λογισµικού (interface) µε το λογισµικό διαχείρισης video και µε 
το λογισµικό καταγραφής video από λογισµικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης. 
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• Κάθε εργασία για την αρχική εγκατάσταση, ανάπτυξη, ρύθµιση, παραµετροποίηση, 
έλεγχο και δοκιµές όλων των παραπάνω λογισµικών, όπως απαιτείται για την 
παράδοσή τους σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

• Όλη την τεκµηρίωση (documentation), τις άδειες (perpetual licenses) στο όνοµα της 
ΕΟΑΕ και τα µέσα εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για όλα τα παραπάνω 
λογισµικά.  

• Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, 
τη ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 

• Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη χρήση, στη 
διαχείριση (administration) και τη ρύθµιση όλων των παραπάνω λογισµικών. 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας. 

 
 
 

Τιµή ανά τεµάχιο αναβάθµισης συστήµατος διαχείρισης καµερών CCTV 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά) : 132.000,00 
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Άρθρο Ε-24:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VIDEO WALL  
 

Για την προµήθεια και εγκατάσταση ενός video wall σε Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της 
Εγνατίας οδού µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 
Για την προµήθεια και εγκατάσταση ενός video wall σε Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της 
Εγνατίας οδού µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 
• Οθόνη LCD µε µέγεθος (panel/screen size) 46” (in) ή 55” (in) 
• Λεπτού διάκενου (narrow bezel), bezel <8mm (top-bottom, left-right)) για σχηµατισµό 

ενιαίας επιφάνειας προβολής video-wall  
• Τεχνολογία Panel : είτε IPS είτε S-PVA 
• Οθόνη τύπου monitor και όχι TV για συνεχή λειτουργία (24x7) 
• Στηρίγµατα και βάσεις για επιτόιχη ανάρτηση 
• Λαµπρότητα λευκού χρώµατος ≥ 500cd/m2 
• Οριζόντια συχνότητα συγχρονισµού (kHz): από 31.5 έως 91.1 
• Κατακόρυφη συχνότητα συγχρονισµού (Hz): από 50 έως 85 
• Ανάλυση (resolution) ≥ 1920(Η)x1080(V)  
• Αντίθεση (contrast) ≥ 3000:1 
• Αναλογία πλευρών εικόνας (aspect ratio) : 16:9 
• Χρώµατα ≥ 16 x106 
• Χρόνος απόκρισης ≤ 8 ms 
• Υποστήριξη σήµατος video : NTSC, PAL, SECAM 
• Υποστήριξη σήµατος εισόδου : VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA 
• Θύρες (input video analog) : 1xD-sub 15pin 
• Θύρες (input video digital) : 1xDVI-D (µε υποστήριξη HDCP), 1xHDMI (µε υποστήριξη 

HDCP) 
• Θύρες (input audio digital) : 1xHDMI  
• Θύρες (input/output audio analog) : 3,5mm jack 
• Θύρες (input control) : 1xLAN 100Mbit, 1xRS-232C 
• Λοιπά βοηθητικά εξαρτήµατα (καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας, τηλεχειριστήριο (IR 

sensor), µπαταρίες, adaptors, καλώδια σύνδεσης µε κάρτα video H/Y, κλπ.) 
• Ελάχιστη εγγύηση εξαρτήµατα (parts) και εργασία (labor) 3 ετών 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της προµήθειας, µεταφοράς στο τόπο του έργου και εγκατάστασης του video 
wall, 

• της εργασίας επιτόπου τοποθέτησης και σύνδεσής του  
• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 
• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 
• των CD εγκατάστασης και εγχειρίδιων χρήσης και συντήρησης 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας. 
Τιµή ανά τεµάχιο προµήθειας και εγκατάστασης ενός video wall 

 
Άρθρο Ε-24.1 46΄΄  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ύο χιλιάδες εννιακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 2.900,00 

 
Άρθρο Ε-24.2 55΄΄  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τρείς χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 3.500,00 
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Άρθρο Ε-25:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΡΑ∆ΑΣΜΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Σ13, Σ10 και 
Σ1 Καστανιάς 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 

 
Για την αντικατάσταση ενός αντικραδασµικού στηρίγµατος ανεµιστήρα σήραγγας µε νέο όµοιων 
τεχνικών χαρακτηριστικών, και σύµφωνο µε τα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή : 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της προµήθειας, µεταφορά στο τόπο του έργου  και εγκατάστασης νέου 
αντικραδασµικού στηρίγµατος ανεµιστήρα σήραγγας, πλήρως ανοξείδωτου σε 
όλα τα µέρη του (στήριγµα, πλαίσιο στηρίγµατος, πείροι, κλπ.) 

• της εργασίας επιτόπου αποξήλωσης του παλαιού αντικραδασµικού στηρίγµατος, 
• της εργασίας επιτόπου τοποθέτησης του νέου αντικραδασµικού στηρίγµατος, 
• της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 
• των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, 
• της διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος, 
• της παράδοσης στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας αναφοράς µε 

φωτογραφίες της εκτελεσθείσας εργασίας, υπογεγραµµένης εκ του απαιτούµενου 
πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο αντικατάστασης αντικραδασµικού στηρίγµατος ανεµιστήρα σήραγγας 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν πέντε € 
 (Αριθµητικά) : 105,00 
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Άρθρο Ε-26: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (VMS) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΚΑΛΑΜΙΑ-ΚΛΕΙ∆Ι  
 
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιµή πλήρους Φωτεινής 
Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS) σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που 
περιλαµβάνει: 

 
1. Μία πινακίδα VMS . 
2. Μεταλλική κατασκευή στήριξης της πινακίδας (γέφυρα, πρόβολο κλπ.), 

συµπεριλαµβανοµένων των βάσεων σκυροδέµατος εκσκαφών, επανεπιχώσεων κλπ. 
3. Τοπικό ελεγκτή πινακίδας (sign local controller) και θύρα επικοινωνίας µε τον ελεγκτή σε 

τοπικό ερµάριο / πίνακα (αν ο ελεγκτής είναι εσωτερικός της πινακίδας). 
4. Προσοµοιωτή επικοινωνίας 
5. Λογισµικό ελέγχου της πινακίδας και λογισµικό τοπικών δοκιµών. 
6. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος (µε surge 

arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου αλλού απαιτείται. 
7. Το ερµάριο πεδίου, που θα χρησιµοποιηθεί για την εγκατάσταση του τοπικού 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού, µε τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου 
(θερµαντικό στοιχείο, ανεµιστήρα, θερµοστάτη κλπ.), τον εξοπλισµό διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας (ασφάλειες, ρευµατολήπτες, φωτισµό, διατάξεις προστασίας, γείωση, 
µετασχηµατιστές εάν απαιτηθούν κλπ.), την κατασκευή στήριξής του (βάση από 
σκυρόδεµα), βαµµένο και µε την κατάλληλη πινακίδα σήµανσης. 

 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

1. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του 
παραπάνω συστήµατος. 

2. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή που 
απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

3. Όλη την τεκµηρίωση των λογισµικών και τα µέσα εγκατάστασής τους (CD-ROM, 
δισκέτες κλπ.). 

4. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) 
5. Την απαιτούµενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδοµένων, καθώς και 

τυχόν υφιστάµενο λογισµικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής 
λογισµικού (interface) µε τον ελεγκτή πινακίδας από λογισµικό τρίτου για σκοπούς 
ενοποίησης. 

6. Τη ρύθµιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισµού καθώς και την εκπαίδευση 
στη λειτουργία προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους Φωτεινής Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS) εκτός 
σήραγγας. 

 
Άρθρο Ε-26.1: πλήρης VMS – τύπου Ι 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-101) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα τρείς χιλιάδες διακόσια εβδοµήντα € 
 (Αριθµητικά): 73.270,00 

 
Άρθρο Ε-26.2: VMS – τύπου IΙ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-101) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα µία χιλιάδες τριακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 51.300,00 
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Άρθρο Ε-27: MΕΓΑΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση πλήρους µεγαφωνικού συστήµατος για τη 
µετάδοση ανακοινώσεων και αγγελιών κινδύνου, το οποίο περιλαµβάνει µεγάφωνα 
ενδεδειγµένου τύπου και ισχύος για την πλήρη κάλυψη των χώρων στάθµευσης, των 
συνδετηρίων διαδρόµων και των στοµίων εισόδου-εξόδου της σήραγγας καθώς επίσης και 
πλήρες κεντρικό ενισχυτικό σύστηµα µε κεντρικό επεξεργαστή διαχείρισής του, ενισχυτές 
κατάλληλου αριθµού και ισχύος, σταθµών αναγγελίας κλπ, ικανό να εξυπηρετήσει το 
δηµιουργούµενο δίκτυο και που θα τύχει της απολύτου έγκριση της Υπηρεσίας 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθεια του συστήµατος όπως περιγράφεται 
παραπάνω, η δαπάνη πλήρους τοποθέτησης, εγκατάστασης και διασύνδεσής του µε τα 
απαραίτητα καλώδια ειδικών Προδιαγραφών, η δαπάνη ελέγχων και δοκιµών και κάθε άλλη 
δαπάνη υλικών ή εργασίας για την πλήρη λειτουργία του συστήµατος, µε τρόπο ώστε να 
επιτελούνται οι οριζόµενες λειτουργίες, σύµφωνα µε την ΤΣΥ, τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
Σηράγγων και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο µεγαφωνικού συστήµατος. 
 
 
Άρθρο Ε-27.1: για τη σήραγγα Σ10 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-101) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι µία χιλιάδες διακόσια ογδόντα € 
 (Αριθµητικά) : 21.280,00 

 
Άρθρο Ε-27.2: για τη σήραγγα Σ13 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-101) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα € 
 (Αριθµητικά) : 10.860,00 

 
Άρθρο Ε-27.3: για τη σήραγγα Σ1 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-101) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Έντεκα χιλιάδες εκατόν σαράντα € 
 (Αριθµητικά) : 11.140,00 

 



     K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TM_µε προµέτρηση.doc        - 133 -           000Α-00VA/5385/B06 

 

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
Άρθρο Ε-28: ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Για τον τακτικό έλεγχο, την προληπτική συντήρηση και την άρση βλαβών (που δεν οφείλονται 
σε δυναµική αιτία) ενός ρυθµιστή κυκλοφορίας (σηµατοδοτικής εγκατάστασης) στη διάρκεια 
ενός µηνός και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή, δηλαδή για την εργασία 
που περιλαµβάνει: 
 
α) Την τακτική διέλευση από το χώρο που καταλαµβάνει η εγκατάσταση του τεχνικού 
προσωπικού του Αναδόχου για τον έλεγχο, την προληπτική συντήρηση και την άρση των 
ενδεχόµενων βλαβών σύµφωνα µε την κατηγορία του ρυθµιστή, την κατηγορία της βλάβης και 
τους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης, όπως αυτοί ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή, 
µε σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων των υλικών 
(πλην των πλακετών της βαθµίδας εξόδου του ρυθµιστή κυκλοφορίας και των αντίστοιχων 
ασφαλιστικών διατάξεων, καθώς και των λοιπών υλικών για την προµήθεια και εγκατάσταση ή 
την αντικατάσταση των οποίων προβλέπεται άρθρο στο παρόν Τιµολόγιο).  
β) Την προµήθεια και αντικατάσταση των λαµπτήρων της κόκκινης και της πράσινης 
ένδειξης των σηµατοδοτών που θα καταστραφούν (όχι από δυναµική αιτία) στο χρονικό 
διάστηµα µεταξύ δύο καθολικών συντηρήσεων των σηµατοδοτών (που θα γίνεται ανά 4 µήνες) 
και την προµήθεια και αντικατάσταση του λαµπτήρα της κίτρινης ένδειξης οσάκις ο υφιστάµενος 
καταστραφεί.  
γ) Τη χρονική προσαρµογή του κυκλοφοριακού προγράµµατος (προσαρµογή, δοκιµή και 
εφαρµογή), βάσει του οποίου λειτουργεί ο κόµβος, οσάκις αυτή ζητηθεί από την Υπηρεσία να 
πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα στοιχεία που θα δώσει η ίδια. Την 
εφαρµογή του προγράµµατος µέσω του λογισµικού τηλε-επιτήρησης και modem εφόσον 
ενδείκνυται. 
δ) Την υποκατάσταση βλαβέντων κλώνων των υπογείων καλωδίων ζεύξεως και 
συντονισµού από υγιείς εφεδρικούς (εφόσον υπάρχουν διαθέσιµοι) και την ενηµέρωση του 
σχετικού µητρώου µικτονόµησης των καλωδίων. 
ε) Τον επαναπροσανατολισµό των σηµατοδοτών οχηµάτων και πεζών, οσάκις τούτος 
γίνεται απαιτητός εξαιτίας δυναµικών αιτίων. 
στ) Τον καθηµερινό τηλεµατικό έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης των ρυθµιστών 
κυκλοφορίας - σηµατοδοτικών εγκαταστάσεων που είναι ενταγµένοι στο σύστηµα 
τηλεπαρακολούθησης της εγκατάστασης µέσω ειδικών διατάξεων και δικτύου επικοινωνίας µε 
τη βοήθεια υπολογιστή και καταλλήλου λογισµικού, προκειµένου να επεµβαίνει σύµφωνα µε την 
κατηγορία του ρυθµιστή, την κατηγορία της βλάβης και τους χρόνους απόκρισης και 
αποκατάστασης, όπως αυτοί ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή, για την αποκατάσταση της 
οµαλής λειτουργίας τους σε περίπτωση βλάβης,  
ζ)  Την συγκέντρωση και αποστολή στην Υπηρεσία των ψηφιακών αρχείων µε τις 
πληροφορίες του ιστορικού λειτουργίας και των δεδοµένων των ρυθµιστών. 
η)  Την καταβολή των αναγκαίων τελών στον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας που 
υποστηρίζει την λειτουργία των modem GSM είτε GPRS, µε τα οποία θα διασυνδέεται ο 
συντηρούµενος ρυθµιστής κυκλοφορίας προς τις διατάξεις Τηλεεπιτήρησης που θα διαθέτει ο 
Πάροχος των υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του τεύχους Τεχνική Περιγραφή. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι στην έννοια της σηµατοδοτικής εγκατάστασης περιλαµβάνονται και η συσκευή 
ρύθµισης της κυκλοφορίας, το modem GMS ή GPRS για τον τηλεµατικό έλεγχο της 
εγκατάστασης, το κιβώτιο τύπου 1α, οι ανιχνευτές κυκλοφορίας, οι επαγωγικοί βρόχοι, οι 
φωρατές πεζών, οι ιστοί, οι σηµατοδότες και το καλωδιακό δίκτυο, ανεξάρτητα του εάν η 
εγκατάσταση επεκτείνεται σε περισσότερες της µίας οδικές διασταυρώσεις. 
Τιµή για την τακτική συντήρηση και άρση βλαβών µιας σηµατοδοτικής εγκατάστασης επί ένα 
µήνα.  
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Άρθρο Ε-28.1: Ρυθµιστής «Κατηγορίας Α» 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν ογδόντα € και πενήντα λεπτά 

(Αριθµητικά) :  180,50  
 
 

Άρθρο Ε-28.2: Ρυθµιστής «Κατηγορίας Β» 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν εξήντα ένα €  
(Αριθµητικά) :  161,00  

 
 
 



     K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TM_µε προµέτρηση.doc        - 135 -           000Α-00VA/5385/B06 

 

Άρθρο Ε-29: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
Για τον τακτικό έλεγχο της καλής λειτουργίας ενός ρυθµιστή κυκλοφορίας - σηµατοδοτικής 
εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει: 

− το γενικό καθαρισµό από ρύπους κ.λ.π. του εξοπλισµού και του ερµαρίου του 
− το γενικό λειτουργικό έλεγχό του 
− τον ιδιαίτερο έλεγχο της σηµατοασφάλισής του, µαζί µε τη συντήρηση του 

αντίστοιχου ηλεκτρικού πίνακα και του κιβωτίου µικτονόµησης τύπου 1α 
− την εξωτερική βαφή των ερµαρίων των ρυθµιστών κυκλοφορίας και του κιβωτίου 

µικτονόµησης τύπου 1α µε µια στρώση αντιοξειδωτικό αστάρι και µια στρώση 
χρώµατος ανθεκτικού σε εξωτερικές συνθήκες  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών, 
• µεταφοράς τους επιτόπου µε τις µεταφορτώσεις και σταλίες, 
• όλων των εργασιών καθαρισµού, ελέγχων, συντήρησης, βαφής κ.λ.π.  

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ρυθµιστή κυκλοφορίας  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν τριάντα ένα € και πενήντα λεπτά 
(Αριθµητικά) : 131,50 
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Άρθρο Ε-30: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 
Για την καθολική συντήρηση ανιχνευτή κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τα τεύχη 

δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει: 
− καθαρισµό των λειτουργικών µονάδων (πλακετών) και των επαφών τους 
− έλεγχο της λειτουργικότητάς τους (ευαισθησίας, κατάληψης κ.λ.π.) σε σχέση προς 

όλους τους διασυνδεδεµένους βρόχους 
 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών 
• η δαπάνη µεταφοράς τους επιτόπου µε τις µεταφορτώσεις και σταλίες 
• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού, ελέγχων, συντήρησης κ.λ.π.  
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο ανιχνευτή κυκλοφορίας 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα δύο € και είκοσι λεπτά  
(Αριθµητικά) :  32,20 
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Άρθρο Ε-31: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 
Για την καθολική συντήρηση ιστού σηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα τεύχη 

δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει: 
 
− έλεγχο των ιστών (είτε χαµηλών είτε µε βραχίονα)  
− κλείσιµο των άχρηστων οπών που τυχόν υπάρχουν µε σιδηρόστοκο 
− το άνοιγµα της θυρίδας,  
− έλεγχο των ακροδεκτών,  
− σύσφιξη των καλωδίων ζεύξεως, 
− καθαρισµό ακροκιβωτίου 
− κλείσιµο της θυρίδας 
− στερέωση και κοχλίωση της θυρίδας (υπό την προϋπόθεση ότι οι υποδοχείς των 

κοχλιών θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση) 
− έλεγχο στήριξης ιστού (βάση, περικόχλια, ροδέλες, πτερύγια στήριξης, αγκύρια 

στήριξης) και πλήρωση περιµετρικά της βάσης µε σκυρόδεµα εάν απαιτείται, 
σύσφιξη περικόχλιων, αντικατάσταση ροδέλες εάν απαιτείται, κλπ. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών 
• η δαπάνη µεταφοράς τους επιτόπου µε τις µεταφορτώσεις και σταλίες 
• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού, ελέγχων, συντήρησης κ.λ.π. 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού σηµατοδότησης 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι δύο € 
(Αριθµητικά) :  22,00 
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Άρθρο Ε-32: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ  
 
Για την καθολική συντήρηση ενός χαµηλού σηµατοδότη σε ιστό ή τοίχο σήραγγας Φ200 ή Φ300 
(οχηµάτων ή πεζών), σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει: 

 
− καθαρισµό του κατόπτρου και του υάλινου δίσκου του σηµατοδότη 
− αντικατάσταση του κόκκινου και του πράσινου αντικραδασµικού λαµπτήρα, 

συµπεριλαµβανοµένης και της προµήθειας τούτου, ανεξάρτητα εάν είναι καµένος ή 
όχι 

− συγκέντρωση και παράδοση των αντικατασταθέντων λαµπτήρων (µε τη σύνταξη 
αντίστοιχου πρωτοκόλλου) στις αποθήκες της Υπηρεσίας 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών 
• η δαπάνη µεταφοράς τους επιτόπου µε τις µεταφορτώσεις και σταλίες 
• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού, ελέγχων, συντήρησης κ.λ.π. 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο χαµηλού σηµατοδότη  

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαεννέα € και πενήντα λεπτά 
(Αριθµητικά) : 19,50 
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Άρθρο Ε-33: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Ή ΣΕ ΟΡΟΦΗ 
ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
 
Για την καθολική συντήρηση σηµατοδότη µε βραχίονα (ανηρτηµένου) ή σε οροφή σήραγγας, 
Φ200 ή Φ300, σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης που περιλαµβάνει: 

 
− καθαρισµό του κατόπτρου και του υάλινου δίσκου του σηµατοδότη 
− αντικατάσταση του κόκκινου και του πράσινου αντικραδασµικού λαµπτήρα, 

συµπεριλαµβανοµένης και της προµήθειας τούτου, ανεξάρτητα εάν είναι καµένος ή 
όχι 

− έλεγχος και τυχόν επισκευή στήριξης σηµατοδότη και βραχίονα 
− συγκέντρωση και παράδοση των αντικατασταθέντων λαµπτήρων (µε τη σύνταξη 

αντίστοιχου πρωτοκόλλου) στις αποθήκες της Υπηρεσίας 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών 
• η δαπάνη µεταφοράς τους επιτόπου µε τις µεταφορτώσεις και σταλίες 
• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού, ελέγχων, συντήρησης κ.λ.π. 
• η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού εξοπλισµού 
• η σήµανση και λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την ασφαλή διευθέτηση 

και διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, σύµφωνα 
µε τα λοιπά τεύχη της δηµοπράτησης 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη µε βραχίονα 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι επτά € και πενήντα λεπτά  
(Αριθµητικά) :   27,50 
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Άρθρο Ε-34: ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ  
 

Για το πλύσιµο σηµατοδότη οσωνδήποτε πεδίων, ανεξαρτήτως της διαµέτρου των 
δίσκων του, σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών 
• η δαπάνη µεταφοράς τους επιτόπου στο χώρο των εγκαταστάσεων της 

προµήθειας µε τις µεταφορτώσεις και σταλίες 
• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού κ.λ.π. 
• η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού εξοπλισµού 
• η σήµανση και λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την ασφαλή διευθέτηση 

και διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, σύµφωνα 
µε την Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη της δηµοπράτηση 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη  
 
 

Άρθρο Ε-34.1: Σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα €  
(Αριθµητικά) : 10,00 

 
 

Άρθρο Ε-34.2: Σε χαµηλό ιστό ή τοίχο σήραγγας  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Έξι € 
(Αριθµητικά) :  6,00 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Άρθρο Ε-35:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΜΟΝΑ∆Α ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ» ΣΕ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε ορθή λειτουργία σε υφιστάµενο σταθµό 
µέτρησης ενός µετρητή κυκλοφοριακών δεδοµένων τύπου «µονάδα συνδεδεµένη µε 
επαγωγικούς βρόχους», συµβατού µε το σύστηµα κυκλοφοριακών µετρήσεων της ΕΟΑΕ, όπως 
παρακάτω. 
Ο προσφερόµενος µετρητής πρέπει:  
 

• Να αποτελεί αυτοτελές εµπορικό προϊόν και να διατίθεται ως τέτοιο στην αγορά   
• Να συνοδεύεται από το απαιτούµενο λογισµικό (εφόσον απαιτείται διαφορετικό από αυτό 
που χρησιµοποιεί η ΕΟΑΕ) για την αποµακρυσµένη του επικοινωνία, ρύθµιση, 
µεταφόρτωση δεδοµένων. 
• Να έχει στεγανό περίβληµα από αλουµίνιο κατάλληλο για σκληρή βιοµηχανική χρήση 
και συνθήκες περιβάλλοντος –25 οC έως  +60 οC. 
• Να έχει οθόνη LCD τεσσάρων γραµµών και τουλάχιστον 18 ψηφίων ανά γραµµή.  
• Να έχει ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο για την εισαγωγή αριθµητικών και αλφαβητικών 
δεδοµένων.  
• Ελάχιστη µνήµη 1 ΜΒ µε δυνατότητα επέκτασης. 
• Μία (1) κάρτα και τις απαραίτητες θύρες για σύνδεση οκτώ (8) επαγωγικών βρόχων (8 
loops), δηλαδή για µέτρηση των στοιχείων από 4 λωρίδες κυκλοφορίας. 
• Να έχει τη δυνατότητα καταµέτρησης τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:  

• Κωδικό θέσης του σταθµού µέτρησης. 
• Χαρακτηριστικό λωρίδας και κατεύθυνσης. 
• Αριθµό οχηµάτων (αθροιστικά για την περίοδο µέτρησης). 
• Κατηγοριοποίηση (classification) των οχηµάτων ανάλογα µε το µήκος του οχήµατος 
σε τουλάχιστον 9 κατηγορίες. 
• Κατηγοριοποίηση των οχηµάτων ανάλογα µε την ταχύτητα του οχήµατος σε 
τουλάχιστον 9 κατηγορίες. 
• Χρονική απόσταση (gap) µεταξύ διαδοχικών οχηµάτων. 
• Καταγραφή των πληροφοριών για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας ανεξάρτητα. 
• Κατάταξη των οχηµάτων σε κατηγορίες, είτε βάσει τυποποιηµένης ταξινόµησης, η 
οποία πρέπει να προσδιορίζεται µε σαφήνεια, ή/ και σε κατηγορίες τα όρια των οποίων 
θα καθορίζει ο χρήστης.  
• ∆υνατότητα ανίχνευσης των οχηµάτων σε συγκεκριµένη κατεύθυνση.  

• Να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας µε modem για σύνδεση σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας, προκειµένου µέσω αυτού να µεταφέρονται τα δεδοµένα.  
• Να έχει τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης µε εξωτερική µπαταρία ή φωτοβολταϊκό 
πάνελ. 
• Να ικανοποιεί, σε συνθήκες ελεύθερης ροής,  κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό >95%, τις 
απαιτήσεις από πλευράς κλάσης ακρίβειας που προσδιορίζουν οι παρακάτω αναφερόµενες 
ανοχές ανάλογα µε το είδος των µετρήσεων: 

• ±5% στην τιµή του συνολικού φόρτου κυκλοφορίας. 
• ±5% στην τιµή της ταχύτητας. 
• ±10% στην τιµή του µήκους των οχηµάτων. 

• Η συχνότητα καταγραφής των µετρήσεων πρέπει να είναι επιλέξιµη από τον χρήστη µε 
διακύµανση τουλάχιστον από πέντε (5) λεπτά έως και µία (1) ώρα.  

 
Τιµή ανά τεµάχιο µετρητή κυκλοφορίας  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τέσσερις χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά) : 4.000,00 
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Άρθρο Ε-36:ΡΥΘΜΙΣΗ/ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ 
ΚΛΑ∆Ο ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 

Για τη ρύθµιση/βαθµονόµηση (calibration) εγκατεστηµένης µονάδας µετρητή 
κυκλοφοριακών δεδοµένων ανά κλάδο κυκλοφορίας.  

 
Η τιµή περιλαµβάνει τη δαπάνη για: 
• τη χρήση tally counter (µετρητής κυκλ. φόρτων) και radar gun (µετρητής ταχύτητας) 

για τη συλλογή των στοιχείων που θα χρησιµοποιηθούν στην παραµετροποίηση 
των µετρητών κυκλοφορίας, 

• τη  χρήση, εφόσον απαιτείται, φορητού υπολογιστή που φέρει τα αντίστοιχα 
προγράµµατα ρύθµισης των παραµέτρων λειτουργίας του συστήµατος σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, 

• την επιτόπια ρύθµιση όλων των παραµέτρων λειτουργίας και καταγραφής του 
συστήµατος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας για την πλήρη και κανονική λειτουργία των µονάδων µε στόχο την 
επίτευξη της ακρίβειας, που δίνεται από τον κατασκευαστή, σε όλη τη διάρκεια των 
µετρήσεων. Η ρύθµιση θα γίνει για όλες τις λωρίδες του ενός κλάδου κυκλοφορίας.  
Τα αρχεία της ρύθµισης κάθε µονάδας αποθηκεύονται στη µνήµη της µονάδας και 
τίθενται στη διάθεση της εταιρίας. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη και 

κανονική ρύθµιση της λειτουργίας του µετρητή κυκλοφορίας.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο µονάδας µετρητή κυκλοφοριακών δεδοµένων ανά κλάδο κυκλοφορίας 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τετρακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 400,00 
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Άρθρο Ε-37:ΡΥΘΜΙΣΗ/ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΒΑΡΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ 
(WIM) ΑΝΑ ΛΩΡΙ∆Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
Για τη ρύθµιση/βαθµονόµηση (calibration) εγκατεστηµένης µονάδας µέτρησης βάρους 
οχηµάτων εν κινήσει µε πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες ανά λωρίδα κυκλοφορίας. 

 
Η τιµή περιλαµβάνει τη δαπάνη για: 
• τη διάθεση και χρήση τουλάχιστον δυο προζυγισµένων οχηµάτων σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας που θα εκτελούν 
τις απαιτούµενες διελεύσεις στην εξεταζόµενη λωρίδα για να επιτευχθεί η ρύθµιση 
µε στόχο την επίτευξη της ακρίβειας, που δίνεται από τον κατασκευαστή, σε όλη τη 
διάρκεια των µετρήσεων, 

• τη χρήση, εφόσον απαιτείται, φορητού υπολογιστή που φέρει τα αντίστοιχα 
προγράµµατα ρύθµισης των παραµέτρων λειτουργίας του συστήµατος σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, 

• την επιτόπια ρύθµιση όλων των παραµέτρων λειτουργίας και καταγραφής του 
συστήµατος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας για την πλήρη και κανονική λειτουργία των µονάδων µε στόχο την 
επίτευξη της ακρίβειας, που δίνεται από τον κατασκευαστή, σε όλη τη διάρκεια των 
µετρήσεων.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη και κανονική 
ρύθµιση της λειτουργίας των µετρητών κυκλοφορίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο µονάδας µέτρησης βάρους οχηµάτων εν κινήσει µε πιεζοηλεκτρικούς 
αισθητήρες ανά λωρίδα κυκλοφορίας 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Χίλια διακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 1.200,00 
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Άρθρο Ε-38:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΜ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός Modem 900/1800MHz ασύρµατης 
σύνδεσης τεχνολογίας GSM ή GPRS σε σταθµό µέτρησης κυκλοφορίας, για την επικοινωνία µε 
κεντρικό υπολογιστή µέσω ασύρµατης σύνδεσης µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για 
την τηλεπαρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης και τη µεταφόρτωση των 
δεδοµένων, το οποίο θα είναι εξοπλισµένο µε: 

− υποδοχή κάρτας SIM,  
− σύνδεση κεραίας µε αρσενική πρίζα FME,  
− σειριακή σύνδεση D9F και µε δυνατότητα αποστολής Audio/Data/Fax/SMS και  
− κεραία µε καλώδιο, που θα καταλήγει σε θηλυκό βύσµα FME για χρήση 

εσωτερική/εξωτερική, 
− κατάλληλο τροφοδοτικό είτε AC/AC είτε DC/DC ως απαιτείται 

 
Στην τιµή επιπλέον περιλαµβάνονται: 

• η εγκατάσταση της κεραίας του modem καθώς και όλες οι καλωδιώσεις και 
διασυνδέσεις που απαιτούνται µε τις λοιπές εγκαταστάσεις. 

• όλες οι εργασίες ελέγχου και δοκιµών που απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία (πχ επικοινωνία µε τα κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ και 
µεταφόρτωση δεδοµένων σταθµού κυκλοφορίας). 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο µόντεµ 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πεντακόσια ενενήντα € 
 (Αριθµητικά) : 590,00 
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Άρθρο Ε-39:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2207) 

 
Για την καθολική συντήρηση ενός σταθµού µέτρησης κυκλοφορίας που αποτελείται από την 
κεντρική µονάδα του µετρητή που είναι εγκατεστηµένη σε µεταλλικό ερµάριο παρά την οδό 
(εξωτερικά του στηθαίου) και τους ανιχνευτές που είναι εγκατεστηµένοι εντός του 
οδοστρώµατος και συνδέονται µε την κεντρική µονάδα (ένα ζεύγος επαγωγικών βρόχων ανά 
λωρίδα κυκλοφορίας σε όλους τους σταθµούς και επιπλέον ένας πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας 
ανά λωρίδα κυκλοφορίας στους σταθµούς WIM), σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή.  
 

Οι εργασίες καθολικής συντήρησης του σταθµού περιλαµβάνουν: 
− τη σχολαστική οπτική επιθεώρηση των βρόχων και αισθητήρων για επιφανειακά 

προβλήµατα οδοστρώµατος, όπως ρωγµές, ερπισµό, µάλθωση κλπ. και πιθανές 
ζηµίες στο υλικό πλήρωσης,  

− την πλήρωση υπαρχόντων ρωγµών µε κατάλληλη ρητίνη  
− τον έλεγχο της ηλεκτρικής συνέχειας των βρόχων µε ωµοµέτρηση και 

γειωσοµέτρηση µέσω οργάνου (πολύµετρο, megger), 
− τον έλεγχο των καλωδίων σύνδεσης εντός του ερµαρίου του µετρητή καθώς και τις 

σωληνώσεις του υπόγειου δικτύου. 
− τον εξωτερικό καθαρισµό των ερµαρίων από σκόνες και λοιπούς ρύπους καθώς και 

της υπάρχουσας τυχόν βλάστησης περιµετρικά του ερµαρίου, 
− το γρασάρισµα-λίπανση των µεντεσέδων και της κλειδαριάς του ερµαρίου, 
− τον εσωτερικό καθαρισµό από σκόνες και λοιπούς ρύπους των ερµαρίων και των 

λειτουργικών βαθµίδων (πλακετών) των µετρητών, 
− τον έλεγχο και εξασφάλιση της στεγανότητας του ερµαρίου και των συνδέσεων, 
− τον πλήρη έλεγχο λειτουργίας της µονάδας, του προγράµµατος καταµέτρησης και 

των ενδείξεων αυτού σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή,  
− τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας της µονάδας επικοινωνίας (modem) της συσκευής 

µε  δοκιµή της επικοινωνίας µε την Υπηρεσία, 
− τη µέτρηση της τάσης των βοηθητικών µπαταριών, την αντικατάσταση της 

µπαταρίας (εσωτερικής ή/και εξωτερικής) σε περίπτωση εκφόρτισής της µε άλλη 
εφεδρική, 

− τη µεταφορά στα γραφεία της Περιφ. Υπηρεσίας της µπαταρίας που 
αντικαταστάθηκε και τη φόρτισή της ώστε να διατηρηθεί ως εφεδρική, 

− τον έλεγχο και τον καθαρισµό του φωτοβολταϊκού πάνελ (όταν υφίσταται) καθώς και 
των καλωδίων σύνδεσής του µε την µπαταρία της µονάδας,  

− τη συµπλήρωση και αποστολή στην Υπηρεσία του σχετικού δελτίου αναφοράς 
καθολικής συντήρησης 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται : 

• η δαπάνη όλων των εργασιών, επιθεωρήσεων, ελέγχων κλπ καθώς και προµήθειας 
όλων των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών,  

• η µεταφορά και χρήση των απαιτούµενων οργάνων µέτρησης, 
• η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος (όταν υφίσταται 

φωτοβολταϊκό πάνελ) και λοιπού εξοπλισµού,   
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά σταθµό µέτρησης κυκλοφορίας 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια  € 
 (Αριθµητικά) : 200,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 

1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 
2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409,  12398/ 410 
3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122 

5 ΦΕΚ 427Β/07-04-2006 οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε µε ΚΥΑ 
1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) 

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208 
7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29 

8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244 
9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388 
11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415 
12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 

13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 
14 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα Ι, Ισχύοντα hEN) 

15 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 
16 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα ΙΙΙ, ETAG) 

 
ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεµα Γενικής εφαρµογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 
σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα Γενικής εφαρµογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαµάτων Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ EN 934-2 
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέµατος - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσµατα τοιχοποιίας - 
Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και 
επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέµατα για προεντεταµένους 
τένοντες - Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, 
σήµανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

7 ΕΝ 197-1 Τσιµέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα  

Γενικής εφαρµογής 

7 ΕΝ 197-2 Τσιµέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 12839  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία περιφράξεων 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 13263-1  Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεµα - Μέρος 1: Ορισµοί, 
απαιτήσεις και κριτήρια συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14216  
Τσιµέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης ειδικών τσιµέντων πολύ χαµηλής 
θερµότητας ενυδάτωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14647  Ασβεσταργιλικό τσιµέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14889-1  Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες - 
Ορισµοί, προδιαγραφές και συµµόρφωση 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14889-2  Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 2: Πολυµερικές ίνες - 
Ορισµοί, προδιαγραφές και συµµόρφωση Γενικής εφαρµογής 



     K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TM_µε προµέτρηση.doc        - 147 -           000Α-00VA/5385/B06 

 

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14964  Άκαµπτα υποστρώµατα για ασυνεχή στέγαση - 
Ορισµοί και χαρακτηριστικά Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15167-1  
Λειοτριβηµένη κοκκοποιηµένη σκωρία υψικαµίνων για 
χρήση σε σκυρόδεµα, κονιάµατα και ενέµατα - Μέρος 
1: Ορισµοί, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15743  Τσιµέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση, προδιαγραφές 
και κριτήρια συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 197-4  
Τσιµέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης τσιµέντων υψικαµίνων µε 
χαµηλή πρώιµη αντοχή 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 450-1  Ιπτάµενη τέφρα για σκυρόδεµα - Μέρος 1: Ορισµός, 
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 934-5  

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόµενου σκυροδέµατος - 
Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και 
επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

15 ΕΛΟΤ EN 15368  Υδραυλικά συνδετικά για µη δοµικές εφαρµογές - 
Ορισµοί προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης - Μέρος 2: Συστήµατα προστασίας 
επιφανειών σκυροδέµατος  

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευή φερόντων και µη 
φερόντων στοιχείων  

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης - Μέρος 4: ∆οµικά συνδετικά. 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης - Μέρος 5: Προϊόντα και συστήµατα για 
έγχυση στο σκυρόδεµα  

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση χαλύβδινων 
ράβδων οπλισµού  

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης - Μέρος 7: Προστασία οπλισµού έναντι 
διάβρωσης  

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15274  Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δοµικές 
συναρµογές - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15275  

∆οµικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισµός των 
αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική συναρµογή 
µεταλλικών στοιχείων στις κατασκευές και τεχνικά 
έργα 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 1  Θερµάστρες υγρών καυσίµων µε καυστήρες εξάτµισης ΗΛΜ 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 1020  

Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου µε 
καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς, µε 
ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει 
τα 300 kW µε ενσωµατω-µένο ανεµιστήρα για την 
υποστήριξη της µεταφοράς αέρα καύσης ή/και των 
προϊόντων καύσης 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12285-2  

Χαλύβδινες δεξαµενές κατασκευασµένες σε 
εργοστάσιο - Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικές 
δεξαµενές απλού και διπλού τοιχώµατος για υπέργεια 
αποθήκευση εύφλεκτων και µη εύφλεκτων υγρών που 
ρυπαίνουν το νερό 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-1  
Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι 50 
ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 1: 
Προκατασκευασµένες σηπτικές δεξαµενές 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-3  

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι 50 
ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 3: Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων οικιακής χρήσης, έτοιµες για 
τοποθέτηση ή/και επι τόπου, συναρµολογούµενες 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-4  

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι 50 
ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 4: Σηπτικές δεξαµενές 
συναρµολογηµένες επί τόπου από 
προκατασκευασµένα στοιχεία 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13160-1  Συστήµατα ανίχνευσης διαρροής - Μέρος 1: Γενικές 
αρχές 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13341  

Θερµοπλαστικές σταθερές δεξαµενές για υπέργεια 
αποθήκευση καυσίµου θέρµανσης, κηροσίνης και 
πετρελαίου οικιακής χρήσης - Πολυαιθυλένιο δια 
εµφυσήσεως και περιστροφής και πολυαµίδιο 6 µε 
ανιοντικό πολυµερισµό δεξαµενών - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµών 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13616  ∆ιατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για σταθερές 
δεξαµενές υγρών καυσίµων ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 14339  Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόµια ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 14384  Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόµια ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 416-1  
Μη οικιακοί ανηρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη 
φωτεινής ακτινοβολίας, µε ένα καυστήρα µε 
ανεµιστήρα - Μέρος 1: Ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 621  

Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου µε 
καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς µε 
ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει 
τα 300 kw χωρίς ανεµιστήρα για την υποστήριξη της 
µεταφοράς αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσης 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-1  
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη 
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε 
ανεµιστήρα - Μέρος 1: Σύστηµα D, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-2  
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη 
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε 
ανεµιστήρα - Μέρος 2: Σύστηµα E, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-3  
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη 
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε 
ανεµιστήρα - Μέρος 3: Σύστηµα F, ασφάλεια 

ΗΛΜ 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 858-1  

Συστήµατα διαχωρισµού ελαφρών υγρών (π.χ 
λιπαντικά και καύσιµα) - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασµού 
προϊόντος, επιδόσεις και δοκιµές, σήµανση και 
έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ EN 777-
4  

Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη 
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε 
ανεµιστήρα - Μέρος 4: Σύστηµα Η, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

15 ΕΛΟΤ EN 14229  ∆οµική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες γραµµές ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1057  
Χαλκός και κράµατα χαλκού - Στρογγυλοί 
χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, για νερό και αέριο σε 
εγκαταστάσεις υγιεινής και θερµάνσεως 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1123-1  

Σωλήνες και εξαρτήµατα σωληνώσεων από χάλυβα µε 
γαλβάνισµα εν θερµώ συγκολληµέ-νων κατά µήκος µε 
σύνδεση αρσενικού - θηλυκού για συστήµατα 
αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιµές, έλεγχος 
ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1124-1  

Σωλήνες και εξαρτήµατα σωλήνων από ανοξείδωτο 
χάλυβα µε διαµήκη ραφή µε σύνδεση ελεύθερου 
άκρου και µούφας για συστήµατα αποβλήτων - Μέρος 
1: Απαιτήσεις, δοκιµές, έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-1  

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και 
γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών - Μέρος 1: 
Εγκαταστάσεις άντλησης που περιέχουν κοπρανώδη 
υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-2  
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και 
γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών - Μέρος 2: 
Εγκαταστάσεις άντλησης από µη κοπρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-3  

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και 
γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών - Μέρος 3: 
Εγκαταστάσεις άντλησης για απόβλητα που περιέχουν 
κοπρανώδη υλικά για περιορισµένες εφαρµογές 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-4  

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και 
γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών - Μέρος 4: 
Αντεπιστροφές βαλβίδες για απόβλητα µη περιέχοντα 
κοπρανώδη υλικά και απόβλητα περιέχοντα 
κοπρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12380  
Βαλβίδες εισαγωγής ατµοσφαιρικού αέρα για 
συστήµατα αποχέτευσης - Απαιτήσεις, µέθοδοι 
δοκιµών και αξιολόγηση της συµµόρφωσης 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12446  Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόµησης - Εξωτερικά στοιχεία 
από σκυρόδεµα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12737  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Σχάρες δαπέδου και σταυλισµού 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12764  Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες υδροµασάζ ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12809  
Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν µε 
στερεά καύσιµα - Ονοµαστική θερµική ισχύς έως 50 
kW - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12815  Οικιακά µαγειρεία που λειτουργούν µε στερεά καύσιµα 
- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-1  

Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε 
εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για 
αντίσταση σε φλόγα - αιθάλη 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-2  

Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε 
εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη - 
Μέρος 2: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής σε υγρές 
συνθήκες 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-3  
Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων από κεραµικά 
στοιχεία - Μέρος 3: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για 
συστήµατα απαγωγής αέρα καπνοδόχων 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13069  
Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώµατα από 
άργιλο/κεραµική ύλη για συστήµατα καπνοδόχων - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13084-5  Eλεύθεpα ιστάµενες καπνοδόχοι - Μέρος 5: Υλικά για 
αγωγούς από τούβλα - Προδιαγραφές προϊόντος 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13084-7  

Ελεύθερα ιστάµενες καπνοδόχοι - Μέρος 7: 
Προδιαγραφές προϊόντος για κυλινδρικές κατασκευές 
από χάλυβα για χρήση σε καπνοδόχους µονού 
τοιχώµατος από χάλυβα και εσωτερικούς αγωγούς 
από χάλυβα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1319  

Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρµανση χώρου, 
εξαναγκασµένης συναγωγής, µε καυστήρες µε 
ανεµιστήρα, µε ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου µη 
υπερβαίνουσα τα 70kW 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13229  
Εντιθέµενες συσκευές, περιλαµβανοµένων ανοικτών 
εστιών που καίνε στερεά καύσιµα - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13240  Θερµαντήρες χώρου που λειτουργούν µε στερεά 
καύσιµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13310  Νεροχύτες κουζίνας - Λειτουργικές απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13407  Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικές απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13502  Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για 
απολήξεις καπνοδόχων από άργιλο/κεραµική ύλη 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13564-1  ∆ιατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις κτιρίων - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14037-1  

Θερµαντικά σώµατα οροφής, δι' ακτινοβολίας, 
τροφοδοτούµενα µε νερό θερµοκρασίας κάτω από 
120°C - Μέρος 1: Τεχνικές προδιαγραφές και 
απαιτήσεις 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14296  Είδη υγιεινής - Νιπτήρες κοινής χρήσης ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14428  ∆ιαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες) - 
Λειτουργικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14471  
Καπνοδόχοι - Σύστηµα καπνοδόχων µε πλαστικούς 
εσωτερικούς αγωγούς - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14528  Πυγολουτήρες (µπιντέ) - Λειτουργικές απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1457  Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από άργιλο/κεραµική 
ύλη - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 
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14 ΕΛΟΤ EN 14688  Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Λειτουργικές απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14785  Θερµαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων µε 
ξύλινα πλινθία - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14800  
Εύκαµπτοι κυµατοειδείς µεταλλικοι σωλήνες για την 
ασφάλεια σύνδεσης οικιακών συσκευών που 
χρησιµοποιούν αέρια καύσιµα. 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14909  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 
ελαστοµερή φύλλα υγροµόνωσης τοίχων - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14989-1  

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 
µεταλλικών καπνοδόχων και αεραγωγών ανεξαρτήτως 
υλικού για εφαρµογές θέρµανσης κλειστού χώρου - 
Μέρος 1: Κατακόρυφα τερµατικά αέρος/καπνού για 
συσκευές C 6 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14989-2  

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για 
µεταλλικές καπνοδόχους και υλικά, ανεξαρτήτως 
αγωγών παροχής αέρα για εφαρµογές κλειστού τύπου 
- Μέρος 2: Αγωγοί προσαγωγής και απαγωγής αέρα 
για εφαρµογές κλειστού τύπου 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 15069  
Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για συστήµατα 
µεταλλικών σωληνώσεων που χρησιµοποιούνται στη 
σύνδεση οικιακών συσκευών αερίων καυσίµων 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 15250  Οικιακές συσκευές θέρµανσης µε καύση στερεών 
καυσίµων για χαµηλή απελευθέρωση θερµότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1806  
Καπνοδόχοι - Στοιχεία άργιλο/κεραµικά για αγωγούς 
καπνοδόχων µονού τοιχώµατος - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1825-1  Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασµού, 
επιδόσεις και δοκιµές, σήµανση και έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-1  
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις µεταλλικών καπνοδόχων - 
Μέρος 1: Προϊόντα που βασίζονται σε σύστηµα 
καπνοδόχων 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-2  
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για µεταλλικές καπνοδόχους 
- Μέρος 2: Μεταλλικοί σωλήνες και στοιχεία 
συνδέσεων 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1857  Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί 
από σκυρόδεµα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1858  Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Στοιχεία από 
σκυρόδεµα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 442-1  Θερµαντικά σώµατα και εναλλάκτες Θερµότητας - 
Μέρος 1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-1  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που 
χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ύδρευσης και 
αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο ελαστικό 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-2  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που 
χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ύδρευσης και 
αποχέτευσης - Μέρος 2: θερµοπλαστικά ελαστοµερή 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-3  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές 
ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 3: Αφρώδη υλικά 
βουλκανισµένου ελαστικού 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 
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14 ΕΛΟΤ EN 681-4  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
ατεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές 
ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 4: Στεγανωτικά 
στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 682  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης που χρησιµοποιούνται σε σωλήνες και 
εξαρτήµατα που µεταφέρουν αέριο και ρευστούς 
υδρογονάνθρακες 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 778  

Οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου µε 
καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς, µε 
ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει 
τα 70 kW χωρίς ανεµιστήρα για την υποστήριξη της 
µεταφοράς του αέρα καύσης ή/και των προϊόντων 
καύσης 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 877  

Σωλήνες και εξαρτήµατα από χυτοσίδηρο, οι 
συνδέσεις τους και παρελκόµενα για την εκκένωση του 
νερού από τα κτίρια - Απαιτήσεις, µέθοδοι δοκιµών και 
διασφάλιση ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 969  
Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια, 
εξαρτήµατα και οι συνδέσεις τους για σωληνώσεις 
αερίου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 997  Λεκάνες WC και λεκάνες µε δοχείο πλύσεως µε 
ενσωµατωµένη οσµοπαγίδα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14055  ∆οχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14516  Λουτήρες για οικιακή χρήση ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14527  Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή 
χρήση 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 15821  
Θερµαντικά σώµατα σάουνας πολλαπλής 
τροφοδότησης που λειτουργούν µε κορµούς φυσικού 
ξύλου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 331  Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού 
πυθµένα για εγκαταστάσεις αερίου σε κτίρια 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13659 Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας Κουφώµατα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01 

Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, 
χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και 
εξωτερικά ετυστήµατα θυρών για πεζούς χωρίς 
χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού 

Κουφώµατα 

9 ΕΛΟΤ EN 13241-1 

Πόρτες για χώρους βιοµηχανικούς, εµπορικούς και 
στάθµευσης - Πρότυπο προϊόντος - Μέρος 1: 
Προϊόντα χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και 
ελέγχου καπνού  

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 1125  
Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων πανικού 
χειριζόµενες µε οριζόντια δοκό για χρήση σε οδεύσεις 
διαφυγής - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 1154  Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόµενου κλεισίµατος 
θυρών - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 1155  
Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για 
ανακλινόµενες πόρτες - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κουφώµατα 
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14 ΕΛΟΤ EN 12209  
Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές µηχανικής 
λειτουργίας και κυπριά - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 179  

Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων κινδύνου 
χειριζόµενες µε χειρολαβή ή πιεζόµενη πλάκα, για 
χρήση σε οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 1935  Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί µεντεσέδες - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών Κουφώµατα 

15 ΕΛΟΤ EN 14846  Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Ηλεκτροµηχανικές 
κλειδαριές και θήκες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κουφώµατα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλλο  Κτιριακά έργα 
1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2 Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο  Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3 Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεµα (αδρανή συνήθη 
και ελαφρά)  

Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4 Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό 
σκυρόδεµα  Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5 Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους  Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13561 Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και 
ασφάλειας  Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: 
Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2 
κονίαµα τοιχοποιίας 

Κτιριακά έργα 

3 ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1 ∆οµική Άσβεστος - Μέρος 1 Ορισµοί, Προδιαγραφές 
και Κριτήρια Συµµόρφωσης  Κτιριακά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1341 Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ 13165 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτο αφρό 
πολυουρεθάνης (PUR) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13162 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικούς 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυστερίνη 
(EPS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό 
πολυστερίνης (XPS) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13166 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13167 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13168 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από ξυλόµαλλο (WW) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13169 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο περλίτη (ΕΡΒ) 
- Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 
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6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13170 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο φελό (ΙΟΒ) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13171 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ 12326-1 
Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς 
επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή προϊόντος 

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12057 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - ∆ιαστασιολογηµένα 
πλακίδια - Απαιτήσεις  Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12058 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα 
και σκάλες - Απαιτήσεις  Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 1469 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για 
επενδύσεις - Απαιτήσεις  Κτιριακά έργα 

9 ΕΛΟΤ EN 13830 Πετάσµατα όψεων - Πρότυπο προϊόντος  Κτιριακά έργα 

11 ΕΛΟΤ EN 14915 
Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία - 
Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και 
σήµανση 

Κτιριακά έργα 

12 ΕΛΟΤ EN 14509 
Αυτοφερόµενα θερµοµονωτικά πάνελς µε µεταλλική 
κάλυψη και από τις δύο όψεις - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα - Προδιαγραφές 

Κτιριακά έργα 

13 ΕΛΟΤ 14342 Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης και σήµανση Κτιριακά έργα 

13 ΕΛΟΤ EN 13986 
Πετάσµατα µε βάση το ξύλο για δοµική χρήση - 
Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και 
σήµανση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15283-1  
Γυψοσανίδες οπλισµένες µε ίνες - Ορισµοί, απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1: Γυψοσανίδες µε 
υφασµάτινο οπλισµό 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15283-2  
Γυψοσανίδες οπλισµένες µε ίνες - Ορισµοί, απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2: Ινοπλισµένες 
γυψοσανίδες 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15285  Μωσαϊκοί λίθοι - ∆ιαστασιολογηµένα πλακίδια για 
δάπεδα και σκάλες (εσωτερικά και εξωτερικά) Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1158  Μεταλλικά εξαρτήµατα κτιρίων - ∆ιατάξεις συντονισµού 
πόρτας - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1168  Προϊόντα προκατασκευασµένα από σκυρόδεµα - 
∆ιάτρητες πλάκες µε διαµήκη κενά Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12004  Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης, ταξινόµηση και χαρακτηρισµός Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12467  Επίπεδα φύλλα ινοτσιµέντου - Προδιαγραφές 
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12843  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Ιστοί 
και στύλοι Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12859  Γυψότουβλα - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12860  Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12878  
Πιγµέντα για το χρωµατισµό δοµικών υλικών, που 
βασίζονται στο τσιµέντο ή/και στον ασβέστη - 
Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 12951  
Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - Σκάλες 
στεγών µόνιµης τοποθέτησης - Προδιαγραφή 
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1304  Κεραµίδια από άργιλο και εξαρτήµατα - Ορισµοί και 
προδιαγραφές προϊόντων Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13224  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία προκατασκευασµένων δαπέδων µε 
νευρώσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13225  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Ευθύγραµµα δοµικά στοιχεία Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13279-1  Συνδετικά και επιχρίσµατα από γύψο - Μέρος 1: 
Ορισµοί και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1344  Κεραµικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13454-1  

Συνδετικά, σύνθετα συνδετικά και βιοµηχανικώς 
παραγόµενα µίγµατα για επικαλύψεις δαπέδων µε 
βάση το θειικό ασβέστιο - Μέρος 1: Ορισµοί και 
απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13658-1  
Μεταλλικά πλέγµατα και γωνιές - Ορισµοί, απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1: Εσωτερικά 
επιχρίσµατα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13658-2  Μεταλλικά πλέγµατα και γωνίες - Ορισµοί, απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2: Εξωτερικά επιχρίσµατα Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13693  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Ειδικά στοιχεία για στέγες Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13707  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα ασφαλτικά 
φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13747  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Προκατασκευασµένες πλάκες για συστήµατα δαπέδων Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-1  Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 1: Πλάκες από µωσαϊκό 
για εσωτερική χρήση Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-2  Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 2: Πλάκες από µωσαϊκό 
για εξωτερική χρήση Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13813  Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων - Υλικό 
επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13815  Χυτά, γύψινα, ινοπλισµένα προϊόντα - Ορισµοί, 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13859-1  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 1: 
Υποστρώµατα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13859-2  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 2: 
Υποστρώµατα τοίχων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13915  
Προκατασκευασµένα πετάσµατα γυψοσανίδων µε 
πορώδη πυρήνα από χαρτόνι - Ορισµοί, απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13950  Σύνθετα θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα γυψο-
σανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13956  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 
ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Ορισµοί 
και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 
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ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 13963  Υλικά αρµών για γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13964  Ψευδοροφές - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13967  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 
ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων 
χώρων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13969  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα 
στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13970  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτόπανα για τον 
έλεγχο της διαπερατότητας των ατµών - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13978-1  

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Προκατασκευασµένοι χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων 
- Μέρος 1: Απαιτήσεις για χώρους στάθµευσης από 
οπλισµένο σκυρόδεµα µονολιθικής κατασκευής ή 
αποτελούµενους από ανεξάρτητα οτοιχεία 
συγκεκριµένων διαστάσεων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13984  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 
ελαστοµερή φύλλα ελέγχου διαπερατότητας ατµών - 
Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14016-1  
Συνδετικά από µαγνησίτη για επικαλύψεις - Καυστική 
µαγνησία και χλωριούχο µαγνήσιο - Μέρος 1: Ορισµοί, 
απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14041  Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και πολυστρωµατικά 
καλύµµατα δαπέδου - Βασικά χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14063-1  

Θερµοµονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου 
κατασκευαζόµενα προϊόντα ελαφροβαρών αδρανών 
διογκωµένης αργίλου (LWA) - Μέρος 1: Προδιαγραφή 
για χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την 
εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14064-1  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα 
ορυκτόµαλλου (MW) για επιτόπια εφαρµογή χαλαρής 
πλήρωσης - Μέρος 1: Προδιαγραφή για χαλαρής 
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14190  Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία - 
Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14195  
Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήµατα 
γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14209  
Προδιαµορφωµένες κορνίζες από γύψο 
επενδεδυµένες µε χαρτί - Ορισµοί, απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14246  Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφές - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14316-1  

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου 
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα 
διογκωµένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφή 
για συνδεδεµένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα 
πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 14317-1  

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου 
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα 
διογκωµένου βερµικουλίτη (EV) - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής 
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14353  Μεταλλικές γωνίες και ελάσµατα για γυψοσανίδες - 
Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14411  Κεραµικά πλακίδια - Ορισµοί, ταξινόµηση, 
χαρακτηριστικά και σήµανση Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14496  
Συγκολλητικά µε βάση το γύψο για σύνθετα 
θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα και γυψοσανίδες - 
Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14566  Μηχανικά στερεωτικά για συστήµατα γυψοσανίδων - 
Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14716  Ψευδοροφές υπό τάνυση - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14782  
Αυτοφερόµενα µεταλλικά φύλλα για στέγαση, 
εξωτερική επικάλυψη και εσωτερική επένδυση - 
Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14783  
Πλήρως στηριζόµενα µεταλλικά φύλλα και ταινίες για 
στέγαση, εξωτερικές επικαλύψεις και εσωτερικές 
επενδύσεις - Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14843  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Κλίµακες Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14904  
Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Επιφάνειες 
εσωτερικών χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14933  

Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης 
για εφαρµογές πολιτικού µηχανικού - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυοτερίνη 
(EPS) - Προδιαγραφές 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14934  

Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης 
για εφαρµογές πολιτικού µηχανικού - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από αφρώδη εξηλασµένη 
πολυστερίνης (XPS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14967  Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα 
υγροµόνωσης τοίχων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14991  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία θεµελίωσης Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14992  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία προκατασκευασµένων τοίχων Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15037-1  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία 
πλήρωσης - Μέρος 1: ∆οκοί 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15037-4  

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία 
πλήρωσης - Μέρος 4: Στοιχεία πλήρωσης από 
διογκωµένη πολυοτερίνη 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15102  ∆ιακοσµητικές επικαλύψεις τοίχων - Προϊόντα σε 
µορφή ρολλών και φύλλων Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1520  Προκατασκευασµένα οπλισµένα στοιχεία από 
σκυρόδεµα ελαφρών αδρανών ανοιχτής δοµής Κτιριακά έργα 
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τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 15435  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Πλίνθοι µε διάκενα από σκυρόδεµα µε συνήθη ή 
ελαφροβαρή αδρανή - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15498  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Πλίνθοι µε διάκενα από σκυρόδεµα µε ροκανίδια 
ξύλου - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15824  Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά 
επιχρίσµατα µε βάση οργανικά συνδετικά Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1873  
Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - 
Μεµονωµένοι πλαστικοί φεγγίτες - Προδιαγραφή 
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 413-1  Τσιµέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Σύνθεση, 
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 438-7  

∆ιακοσµητικά πολύστρωµα υψηλής συµπίεσης (HPL) - 
Φύλλα µε βάση θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες 
(συνήθως αποκαλούµενα πολύστρωµα) - Μέρος 7: 
Συµπαγή πολύστρωµα και σύνθετα πλαίσια από HPL 
για εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις τοίχων και 
οροφών 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 490  
Κεραµίδια και εξαρτήµατα τους από σκυρόδεµα για 
επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχων - 
Προδιαγραφές προϊόντος 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 492  Πλακίδια από ινοτσιµέντο και εξαρτήµατα - 
Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 494  
Σχηµατοποιηµένες πλάκες από ινοτσιµέντο και 
εξαρτήµατα - Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 516  
Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - 
Εγκαταστάσεις πρόσβασης στεγών - ∆ιάδροµοι 
επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 517  Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - Άγκιστρα 
ασφαλείας 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 520  Γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 534  Κυµατοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφή 
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 544  
Ασφαλτικές πλάκες µε ενίσχυση από ορυκτό ή/και 
συνθετικό υλικό - Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 771-6  Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6: 
Στοιχεία τοιχοποιίας από φυσικό λίθο Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-1  
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας - 
Μέρος 1: Αγκύρια, λάµες στερέωσης, λάµες 
ανάρτησης και στηρίγµατα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-2  Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας - 
Μέρος 2: Υπέρθυρα Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-3  
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας - 
Μέρος 3: Χαλύβδινο πλέγµα οπλισµού οριζόντιων 
αρµών. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 13245-2  

Πλαστικά - Προφίλ από µη πλαστικοποιηµένο 
πολύ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC - U) για κτιριακές 
εφαρµογές - Μέρος 2: Προφίλ από PVC - U και PVC - 
UE για τελειώµατα εσωτερικού και εξωτερικού 
τοιχώµατος και οροφής 

Κτιριακά έργα 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

15 ΕΛΟΤ EN 14303  
Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικά παραγόµενα προϊόντα 
από ορυκτόµαλλο (MW) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14304  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός 
παραγόµενα προϊόντα από εύκαµπτο αφρό 
ελαστοµερούς (FEF) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14305  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14306  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός 
παραγόµενα προϊόντα από πυριτικό ασβέστιο (CS) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14307  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός 
παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό 
πολυοτερίνης (XPS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14308  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό 
κτίρια και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός 
παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτο αφρό 
πολυουρεθάνης (PUR) και πολυισοκυανουρικό αφρό 
(PIR) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14309  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυστερίνη 
(EPS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14313  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός 
παραγόµενα προϊόντα από αφρό πολυαιθυλενίου 
(PEF) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14314  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός 
παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14963  
Επικαλύψεις στεγών - Συνεχείς φωτοπερατές στέγες 
από πλαστικό υλικό µε ή χωρίς ορθοστάτες - 
Ταξινόµηση απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-2  

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία 
πλήρωσης - Μέρος 2: Στοιχεία πλήρωσης από 
σκυρόδεµα 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-3  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία 
πλήρωσης - Μέρος 3: Στοιχεία πλήρωσης από άργιλο 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15599-1  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου 
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα 
διογκωµένου περλίτη (EP) - Μέρος 1: Προδιαγραφή 
για συνδεδεµένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα 
πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

15 ΕΛΟΤ EN 15600-1  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου 
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα 
διογκωµένου βερµικουλίτη (EV) - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής 
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10025-1  Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες κατασκευών - 
Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-4  

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι 
παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και 
χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για δοµικές 
χρήσεις 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-5  

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι 
παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση για 
ράβδους, χονδροσύρµατα, σύρµατα, διατοµές και 
στιλπνά προϊόντα για δοµικές χρήσεις 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10210-1  
Κοίλες διατοµές κατασκευών µε τελική κατεργασία εν 
θερµώ από µη κεκραµένους και λεπτόκοκκους 
χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10219-1  

Συγκολλητές κοίλες διατοµές κατασκευών 
διαµορφωµένες εν ψυχρώ από µη κεκραµένους και 
λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10340  Χυτοχάλυβες κατασκευών Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10343  Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δοµικές χρήσεις - 
Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 13479  
Αναλώσιµα συγκόλλησης - Πρότυπο γενικό προϊόν για 
πλήρωση µετάλλων και συλλιπάσµατα για 
συγκόλληση µε τήξη µεταλλικών υλικών 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 15048-1  Κατασκευή συναρµολόγησης κοχλίωσης χωρίς 
προφόρτιση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 15088  
Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - ∆οµικά προϊόντα 
για κατασκευές - Τεχνικές συνθήκες ελέγχου και 
παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

15 ΕΛΟΤ EN 1090-1  
Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουµίνιο - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης των δοµικών στοιχείων 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

10 ΕΛΟΤ ΕΝ 14250 
Ξύλινες κατασκευές - Απαιτήσεις προϊόντος για 
προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία µε διάτρητη 
µεταλλική πλάκα συναρµολόγησης 

Ξύλινες κατασκευές 

11 ΕΛΟΤ EN 14374 ∆οµική ξυλεία - Πολυστρωµατικές επικαλύψεις δοµικής 
ξυλείας – Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14080  Ξύλινες κατασκευές - Αντικολλητή ξυλεία - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14081-1  
Ξύλινες κατασκευές - ∆οµική ξυλεία ορθογωνικής 
διατοµής ταξινοµηµένη µε την αντοχή της - Μέρος 1: 
Γενικές απαιτήσεις 

Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14545  Ξύλινες κατασκευές - Σύνδεσµοι - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 
14 ΕΛΟΤ EN 14592  Ξύλινες κατασκευές - Στερεωτικά µε οπή - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 

4 ΕΛΟΤ 13055-2 

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή 
ασφαλτοµιγµάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και 
εφαρµογών µε σταθεροποιηµένα ή µη 
σταθεροποιηµένα υλικά 

Οδοποιία 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 
Αδρανή ασφαλτοµιγµάτων και επιφανειακών 
επιστρώσεων οδών, αεροδροµίων και άλλων 
περιοχών κυκλοφορίας οχηµάτων 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 
Αδρανή υλικών σταθεροποιηµένων µε υδραυλικές 
κονίες, ή µη σταθεροποιηµένων για χρήση στα τεχνικά 
έργα και την οδοποιία 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13249 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε τα 
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε γεωϋφάσµατα 
προϊόντων για έργα οδοποιίας και άλλων σχετικών µε 
την κυκλοφορία οχηµάτων έργων 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-4 Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά 
εφέδρανα 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6 Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα 
εξισορρόπισης Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7 Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7: Εφέδρανα σφαιρικά 
και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1343 Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής  

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12352  Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Προειδοποιητικοί 
σηµατοδότες και σηµατοδότες ασφάλειας Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12368  Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί 
σηµατοδότες Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12676-1  Αντιθαµβωτικά συστήµατα οδών - Μέρος 1: Επίδοση 
και χαρακτηριστικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12966-1  
Κατακόρυφη σήµανση οδών - Πινακίδες 
µεταβαλλόµενων µηνυµάτων - Μέρος 1: Πρότυπο 
προϊόντος 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-1  Ασφαλτσµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 1: 
Ασφαλτικό σκυρόδεµα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-2  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 2: 
Ασφαλτικό σκυρόδεµα για πολύ λεπτές στρώσεις Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-3  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 3: 
Μαλακά ασφαλτοµίγµατα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-4  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 4: 
Ασφαλτοµίγµατα εν θερµώ (Hot Rolled Asphalt) Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-5  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 5: 
Ασφαλτική σκυροµαστίχη Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-6  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 6: 
Ασφαλτοµαστίχη 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-7  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 7: 
Πορώδες ασφαλτόµιγµα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1317-5  
Οδικά συστήµατα αναχαίτισης - Μέρος 5: Απαιτήσεις 
προϊόντος και αξιολόγηση της συµµόρφωσης για 
συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-3  Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 3: Ελαστοµερή 
εφέδρανα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-5  Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα 
εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-8  Eφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 8: Eφέδρανα οδήγησης 
και εφέδρανα συγκράτησης Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13808  
Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο 
προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών 
γαλακτωµάτων 

Οδοποιία 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 13877-3  
Οδοστρώµατα από σκυρόδεµα - Μέρος 3: 
Προδιαγραφές για χρήση βλήτρων σε οδοστρώµατα 
από σκυρόδεµα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13924  Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προδιαγραφές 
για ασφάλτους οδοστρωσίας υψηλής σκληρότητας Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14023  
Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο 
προδιαγραφών, για τροποποιηµένη άσφαλτο µε 
πολυµερή 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-1  Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 1: 
Προδιαγραφές για θερµά υλικά σφράγισης Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-2  Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 2: 
Προδιαγραφές για ψυχρά υλικά σφράγισης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-3  
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 3: 
Προδιαγραφές για προδιαµορφώµενα υλικά 
σφράγισης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1423  
Προϊόντα οριζόντιας σήµανσης οδών - Προϊόντα 
επίπασης - Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή 
και µίγµατα αυτών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14388  ∆ιατάξεις µείωσης θορύβου από οδική κυκλοφορία - 
Προδιαγραφές Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14399-1  Συστήµατα δοµικών κοχλιών υψηλής αντοχής για 
προένταση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1463-1  
Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών - Ανακλαστήρες 
οδοστρωµάτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις αρχικών 
επιδόσεων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14695  

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα ασφαλτικά 
φύλλα στεγάνωσης καταστρωµάτων γεφυρών από 
σκυρόδεµα και άλλων επιφανειών από σκυρόδεµα µε 
κυκλοφορία οχηµάτων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15050  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία γεφυρών Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15129  Αντισεισµικά συστήµατα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15258  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15322  
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο 
προδιαγραφών για διαλύµατα και ρευστοποιηµένα 
συνδετικά ασφαλτικών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15381  
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση σε 
οδοστρώµατα και ασφαλτοτάπητες 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15382  
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην υποδοµή 
συγκοινωνιακών έργων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 523  
Περιβλήµατα προενταµένων τενόντων από 
περιελιγµένη χαλύβδινη ταινία - Ορολογία, απαιτήσεις, 
έλεγχος ποιότητας 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-1  Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης - 
Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-2  
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης - 
Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόµενα στοιχεία σήµανσης 
νησίδων 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-3  Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης - 
Μέρος 3: Οριοδείκτες και οπισθοανακλαστικά στοιχεία Οδοποιία 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4 
Ιστοί φωτισµού - Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς 
φωτισµού από οπλισµένο και προεντεταµένο 
σκυρόδεµα  

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 Ιστοί φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους 
ιστούς φωτισµού Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 Ιστοί φωτισµού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς 
φωτισµού από αλουµίνιο Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 Ιστοί φωτισµού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς 
φωτισµού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1338 Κυβόλιθοι από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 Πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 Κράσπεδα από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13251 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και 
σχετικών µε αυτά προϊόντων για χρήση σε υπόγεια 
έργα, θεµελιώσεις και κατασκευών αντιστήριξης 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13252 
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και σχετικών µε αυτά 
προϊόντων για χρήση σε συστήµατα αποστράγγισης 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1342 Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Οδοποιία κλπ 

14 ΕΛΟΤ EN 12271  Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 
14 ΕΛΟΤ EN 12273  Επιστρώσεις µε ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12794  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Πάσσαλοι θεµελίωσης Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-1 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα C02 - Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για αυτόµατο ηλεκτρικό έλεγχο και 
µηχανισµούς χρονο - καθυστέρησης 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-13 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 13: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για βαλβίδες ελέγχου 
και βαλβίδες αντεπιστροφής 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12259-3 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 
3: Εγκαταστάσεις ξηρού συναγερµού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12259-4 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού - Μέρος 4: 
Υδροκίνητες διατάξεις συναγερµού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 671-1 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε 
εύκαµπτους σωλήνες - Μέρος 1: Πυροσβεστικές 
φωλιές µε ηµιάκαµπτο σωλήνα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 10: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για πρεσσαριστούς 
διακόπτες 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 11: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µηχανικές 
διατάξεις ζύγισης 

Πυρασφάλεια 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
οτυστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 12: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για πνευµατικές 
διατάξεις συναγερµού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 2 Απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής για µη αυτόµατο ηλεκτρικό έλεγχο 
και διατάξεις καθυστέρησης 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 3: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για χειροκίνητους 
µηχανισµούς ενεργοποίησης και διακοπής 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 4: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα 
βαλβίδων δοχείου και τους ενεργοποιητές τους 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα πυρόσβεσης µε αέριο - Μέρος 5: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για επιλογή βαλβίδων 
υψηλής και χαµηλής πίεσης και των ενεργοποιητών 
τους σε συστήµατα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 6: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για το µη ηλεκτρικά 
αδρανοποιηµένο µηχανισµό σε συστήµατα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 7: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ακροφύσια σε 
συστήµατα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 9: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ειδικούς 
πυρανιχνευτές 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 
1: Καταιονητήρες 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 
2: Συστήµατα συναγερµού µε υδραυλική βαλβίδα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού - Μέρος 5: 
Ανιχνευτές ροής νερού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα σκόνης - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για 
εξαρτήµατα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα σκόνης - 
Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή και συντήρηση 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα αφρού - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε 
σωλήνες - Μέρος 2 Συστήµατα µε επιπεδούµενους 
σωλήνες 

Πυρασφάλεια 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 1: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ηλεκτρικές 
διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου και χρονοκαθυστέρησης  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 10: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µανόµετρα και 
πρεσσοστατικούς διακόπτες  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 11: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µηχανικές 
διατάξεις ζύγισης  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 12: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για πνευµατικές 
διατάξεις συναγερµού. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-13 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 13: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για βαλβίδες ελέγχου 
και βαλβίδες αντεπιστροφής  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 2: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µη ηλεκτρικές 
διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου και χρονοκαθυστέρησης  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 3: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για χειροκίνητους 
µηχανισµούς ενεργοποίησης και διακοπής  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 4: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα 
βαλβίδων δοχείων και των ενεργοποιητών τους  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 5: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για βαλβίδες επιλογής 
υψηλής και χαµηλής πίεσης και των ενεργοποιητών σε 
συστήµατα CO2  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 6: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για το µη ηλεκτρικό 
αδρανοποιηµένο µηχανισµό µε συστήµατα CO2  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 7: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ακροφύσια σε 
συστήµατα CO2  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-8 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 8: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για συνδέσµους  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 9: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ειδικούς 
πυρανιχνευτές  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.01 Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή για πετάσµατα καπνού  

Πυρασφάλεια 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.02 
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 2: 
Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και ανεµιστήρες 
απαγωγής θερµότητας  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.03 
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 3: 
Προδιαγραφή για µηχανισµούς απαγωγής καπνού και 
θερµότητας  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.06 
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 6: 
Προδιαγραφή για συστήµατα διαφορικής πίεσης - 
Σύνεργα εξαρτηµάτων  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.10 Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 
10: Παροχές ενέργειας  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 
Μόνιµασυστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 
1: Καταιονιτήρες  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 
2: Συστήµατα συναγερµού µε υδραυλική βαλβίδα  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 
3: Βαλβίδα συναγερµού ξηρού τύπου  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού - Μέρος 4: 
Υδροκίνητες διατάξεις συναγερµού  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού - Μέρος 5: 
Ανιχνευτές ροής νερού  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα σκόνης - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για 
εξαρτήµατα  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα σκόνης - 
Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή και συντήρηση  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα αφρού - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για 
εξαρτήµατα  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14604 ∆ιατάξεις ανιχνευτών καπνού  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.02 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 2: 
Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.03 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 3: 
Ηχητικές διατάξεις συναγερµού Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 4: 
Εξοπλισµός παροχής ισχύος 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 5: 
Ανιχνευτές θερµότητας - Σηµειακοί ανιχνευτές Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07 
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 7: 
Ανιχνευτές καπνού - Σηµειακοί ανιχνευτές που 
λειτουργούν µε διάχυτο φώς, δέσµη φωτός ή ιονισµό 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.10 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 
10: Ανιχνευτές φλόγας - Σηµειακοί ανιχνευτές Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.11 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 
11: Εκκινητές χειρός 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.12 
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 
12: Ανιχνευτές καπνού - Γραµµικοί ανιχνευτές που 
λειτουργούν µε ακτίνα φωτός 

Πυρασφάλεια 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.17 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 
17: Αποµονωτές βραχυκυκλώµατος Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.18 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 
18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.20 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 
20: Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.21 
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 
21: Εξοπλισµός µετάδοσης συναγερµού και σηµάτων 
προειδοποίησης για την ύπαρξη σφαλµάτων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.25 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 
25: Ραδιοζευκτά εξαρτήµατα Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-16  
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 
16: Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων συναγερµού µε 
φωνή 

Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-24  
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 
24: Μέρη συστηµάτων συναγερµού µε φωνή - 
Μεγάφωνα 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 12101-7  Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 7: 
∆ιατοµές αγωγών καπνού Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 12101-8  Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 8: 
∆ιαφράγµατα ελέγχου καπνού Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 15650  Αερισµός κτιρίων - Πυροδιαφράγµατα Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 54-23  
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 
23: ∆ιατάξεις συναγερµού - Οπτικές διατάξεις 
συναγερµού 

Πυρασφάλεια 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13450 Αδρανή για έρµα σιδηροδροµικών γραµµών Σιδηροδροµικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13250 
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση στην 
κατασκευή σιδηροδρόµων 

Σιδηροδροµικά 

9 ΕΛΟΤ EN 1279-5 
Υαλος για δοµική χρήση - Μονάδες µονωτικών 
υαλοστασίων - Μέρος 5: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης  

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14179-2 

Υαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστοπυ-ριτική 
ύαλος ασφαλείας σκληρυµένη θερµικά και 
κατεργασµένη µε Heat Soak - Μέρος 2: Αξιολό-γηση 
της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14321-2 
Υαλος για δοµική χρήση - Θερµικά σκληρυµένη ύαλος 
ασφαλείας µε βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες - Μέρος 
2: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14449 

Υαλος για δοµική χρήση - Ύαλος πολλαπλών 
στρώσεων και ύαλος ασφαλείας πολλαπλών 
στρώσεων - Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος  

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1036-2  

Ύαλος δοµικής χρήσης - Καθρέπτες από επίπεδο 
γυαλί µε επικάλυψη αργύρου για εσωτερική χρήση - 
Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης, πρότυπο 
προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1051-2  
Yαλος για δοµική χρήση - Υαλότουβλα δόµησης και 
επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1096-4  Yαλος για δοµική χρήση - Επενδυµένη ύαλος - Μέρος 
4: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος Υαλουργικά 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 12150-2  
Ύαλος για δοµική χρήση - θερµικά σκληρυµένη νάτριο 
- άσβεστο - πυριτική ύαλος - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12337-2  
Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - πυριτική 
ύαλος ενισχυµένη χηµικά - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 13024-2  
Ύαλος για δοµική χρήση - θερµικά σκληρυµένη 
βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 14178-2  
Υαλος για δοµική χρήση - Προϊόντα υάλου µε βάση 
πυριτικές αλκαλικές γαίες - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-1-2  
Yαλος για δοµική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - 
Βοριοπυριτικοί ύαλοι - Μέρος 1 - 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-2-2  
Yαλος για δοµική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - 
Μέρος 2 - 2: Υαλοκεραµικά - Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1863-2:  
Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - πυριτική 
ύαλος ενισχυµένη θερµικά - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 572-9  
Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά προϊόντα από 
νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλο - Μέρος 9: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13253 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και σχετικών µε αυτά 
προϊόντων σε συστήµατα ελέγχου εξωτερικής 
διάβρωσης 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ EN 13254 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και 
σχετικών µε αυτά προϊόντων για χρήση στην 
κατασκευή δεξαµενών και φραγµάτων 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13255 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και 
σχετικών µε αυτά προϊόντων για χρήση στην 
κατασκευή καναλιών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13256 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και 
σχετικών µε αυτά προϊόντων για χρήση στην 
κατασκευή σηράγγων και υπογείων κατασκευών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13257 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και 
σχετικών µε αυτά προϊόντων για χρήση στην 
κατασκευή σηράγγων και υπογείων κατασκευών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13265 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και 
σχετικών µε αυτά προϊόντων για έργα αντιρρύπανσης 
υγρών αποβλήτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10224  

Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατα για 
τη µεταφορά υδατικών υγρών συµπεριλαµβανοµένου 
του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο - 
Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 10255  
Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για 
συγκόλληση και κατασκευή σπειρωµάτων - Τεχνικοί 
όροι παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10311  Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτηµάτων για τη 
µεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών υγρών Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10312  

Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες 
µεταφοράς υδατικών υγρών συµπεριλαµβανοµένου 
του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο - 
Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13101  Βαθµίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήµανση, 
δοκιµές και αξιολόγηση της συµµόρφωσης Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13361  
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή δεξαµενών 
και φραγµάτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13362  Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή αυλακιών 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13491  
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά για χρήση διαφράγµατος υγρών στην 
κατασκευή σηράγγων και υπόγειων έργων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13492  

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή χώρων 
απόθεσης υγρών αποβλήτων, σταθµών µεταφοράς ή 
δευτερεύουσας αποθήκευσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13493  
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή χώρων 
αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1433  

Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών 
και οχηµάτων - Ταξινόµηση, σχεδιασµός και 
απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14396  Σταθερές κλίµακες ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14680  Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερµοπλαστικών σωλήνων 
χωρίς πίεση - Προδιαγραφές Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14814  Συγκολλητικά για τα συστήµατα πλαστικών 
σωληνώσεων για ρευστά υπό πίεση - Προδιαγραφές 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14844  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Οχετοί ορθογωνικής διατοµής Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1916  Τσιµεντοσωλήνες και ειδικά τεµάχια από σκυρόδεµα 
άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε ίνες χάλυβα Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1917  
Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από 
σκυρόδεµα άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε ίνες 
χάλυβα 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 295-10  
Εφυαλωµένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήµατα και 
σύνδεσµοι τους για αποχετεύσεις και υπονόµους - 
Μέρος 10: Απαιτήσεις επίδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 588-2  
Σωλήνες από ινοτσιµέντο για οχετούς και 
αποχετεύσεις - Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και θυρίδες 
επίσκεψης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 598  
Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια, 
εξαρτήµατα και οι συνδέσεις τους για εφαρµογές 
αποχέτευσης - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών 

Υδραυλικά έργα 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή Υδραυλικά, Λιµενικά 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

16 ETAG 001 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα - 
Παραρτήµατα Α και Β 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 001 Μεταλλικά αγκύρια για γρήση στο σκυρόδεµα - 
Παράρτηµα C 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 001-1 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυοόδεµα - Μέρος 
1: Γενικότητες 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 001-2  Μεταλλικά αγκύρια για χρήση ατο σκυρόδεµα - Μέρος 
2: αγκύρια εκτόνωσης ελεγχόµενα µε δυναµόµετρο 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 001-3 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα - Μέρος 
3: αγκύρια βραχείας κεφαλής 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 001-4 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδευα - Μέρος 
4: αγκύρια διαστολής ελεγχόµενης παραµόρφωσης 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 001-5  Μεταλλικά αγκύρια νια χρήση στο σκυρόδευα - Μέρος 
5: Ενσωµατωµένα αγκύρια 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 001-6  
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα - Μέρος 
6: Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για µη δοµικές 
εφαρµογές 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 002-1 Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγιστικά - 
Μέρος 1: Συστήµατα µε ή χωρίς στηρίγµατα Κουφώµατα 

16 ETAG 002-2 Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγιστικά - 
Μέρος 2: Συστήµατα αλουµινίου µε επίστρωση Κουφώµατα 

16 ETAG 002-3 
Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγιστικά 
Μέρος 3: Συστήµατα µε ενσωµατωµένη θερµοφραγή 
στη διατοµή 

Κουφώµατα 

16 ETAG 003 Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά τους για 
διαγωριστικά εσωτερικών χώρων 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 004 Εξωτερικά συστήµατα θερµοµόνωσης µε εξωτεοικό 
επίχρισµα - ETICS Κτιριακά έργα 

16 ETAG 005  Eξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά υγρής 
επάλειψης για στεγάνωση δωµάτων Κτιριακά έργα 

16 ETAG 006 Συστήυατα µηχανικά στερεωµένων εύκαυπτων 
µεµβρανών στενάνωσης δωµάτων 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 007 Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για κτίρια µε 
ξύλινο σκελετό Ξύλινες κατασκευές 

16 ETAG 008 Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για 
προκατασκευασµένες κλίµακες. Κτιριακά έργα 

16 ETAG 009 

Μόνιµα µη φέροντα εξώφυλλα από εξαρτήµατα µε 
συµπαροµαρτούντα υλικά ή συναρµολογη-θέντα 
συστήµατα, τοποθετούµενα σε διάτρητα στοιχεία ή 
πετάσµατα µονωτικών υλικών και σε ορισµένες 
περιπτώσεις και σε σκυρόδεµα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 010 Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για 
αυτοφερόµενα διαφανή προϊόντα κάλυψης στεγών Κτιριακά έργα 

16 ETAG 011 Υποστυλώµατα και δοκοί ελαφράς σύνθεσης µε βάση 
το ξύλο Ξύλινες κατασκευές 

16 ETAG 012  
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για 
κατασκευή κτιρίων από προκατασκευασµένο δοµικό 
στοιχείο 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 013 Εξαρτήµατα προέντασης και συµπαροµαρτούντα 
υλικά για προεντεταµένες κατασκευές Οδοποιία 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

16 ETAG 014 Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών 
συστηµάτων θερµοµόνωσης µε εξωτερικό επίχρισµα. Κτιριακά έργα 

16 ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσµατα Ξύλινες κατασκευές 

16 ETAG 016-1 Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα - Μέρος 1: 
Γενικότητες Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-2 
Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφρά πετάσµατα - Μέρος 2: 
Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόµενων ελαφρών 
πετασµάτων για χρήση σε στέγες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-3 

Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσµατα - Μέοος 3: 
Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερό-µενων ελαφρών 
πετασµάτων για χρήση σε εξωτερικούς τοίχους και 
πλακόστρωτες επενδύσεις 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-4  

Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα - Μέρος 4: 
Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόµενων ελαφρών 
πετασµάτων για χρήση σε εσωτερικούς τοίχους και 
οροφές 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 017 Εξαρτήµατα και υλικά επενδύσεων Κτιριακά έργα 

16 ETAG 018-1 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 1: Γενικότητες Πυρασφάλεια 

16 ETAG 018-4  
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 4: Προϊόντα και 
εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για 
πυροπροοτατευτικά πετάσµατα, πλάκες και τάπητες 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 019  Προκατασκευασµένα φέροντα πετάσµατα µε βάση το 
ξύλο µε τανυσµένη επικάλυψη Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-1 
Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε 
σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες εφαρµογές 
- Μέρος 1: Γενικότητες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-2 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε 
σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες εφαρµογές 
- Μέρος 2: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε συνήθη 
σκυροδέµατα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-3 
Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε σκυρόδεµα 
και τοιχοποιία σε µη φέρουσες εφαρµογές - Μέρος 3: 
Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε συµπαγή τοιχοποιία 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-4 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε σκυρόδεµα 
και τοιχοποιία σε µη φέρουσες εφαρµογές - Μέρος 4: 
Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε τοιχοποιία µε διάτρητα 
τούβλα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-5 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδευα 
και τοιχοποιία σε µή φέρουσες εφαρµογές - Μέρος 5: 
Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε αυτόκλειστο 
σκυρόδεµα και προσαρτήµατα Α, Β, και Γ 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 021-1 

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά αποθηκών 
ψυχρής συντήρησης - Μέρος 1: Εξαρτήµατα µε 
συµπαροµαρτούντα υλικά για κατασκευή ψυχρών 
θαλάµων 

ΗΛΜ 

16 ETAG 021-2 

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά αποθηκών 
ψυχρής συντήρησης Μέρος 2: Εξαρτήµατα µε 
συµπαροµαρτούντα υλικά για τα περιβλήµατα καθώς 
και για τα κτίρια αποθηκών ψυχρής συντήρησης 

ΗΛΜ 

16 ETAG 022  
Εξαρτήυατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
στενάνωση εξωτερικών δωµάτων και τοίχων - 
Προσαρτήµατα Α, Β, Γ, ∆, E, ΣΤ, Ζ, H και I 

Κτιριακά έργα 



     K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TM_µε προµέτρηση.doc        - 172 -           000Α-00VA/5385/B06 

 

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

16 ETAG 022-1 

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
στενάνωση εξωτερικών δωµάτων και τοίχων - Μέρος 
1: Επιστρώσεις υγρής επάλειψης µε ή χωρίς 
προστασία 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-2 

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
εξωτερική στενάνωση δωµάτων και τοίχων - Μέρος 2: 
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
εύκαµπτα φύλλα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-3 

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
εξωτερική στεγάνωση δωµάτων και τοίχων - Μέρος :2 
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά µε πλάκες 
εγγενώς στεγανοποιηµένες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 023 Προκατασκευασµένες κτιριακές µονάδες Κτιριακά έργα 

16 ETAG 024 Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
κατασκευή κτιρίων µε πλαίσια από σκυρόδεµα Κτιριακά έργα 

16 ETAG 025  Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
κατασκευή κτιρίων µε µεταλλικά πλαίσια Κτιριακά έργα 

16 ETAG 026-1 Πυροφράγµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 1: 
Γενικότητες 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-2  Πυροφράνµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 2: 
Σφοανιστικά έναντι διείσδυσης της φωτιάς Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-3  
Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 3: 
Σφραγιστικά για ευθύγραµµες συνδέσεις και γεµίσµατα 
κενών 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-5 Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 5 
Φράγµατα κοιλοτήτων Πυρασφάλεια 

16 ETAG 027 Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
προστασία από πτώσεις βράχων 

Οδοποιία 

16 ETAG 029 Μεταλλικά αγκύρια µε βλήτρα νια χρήση σε τοιχοποιία. 
Προσάρτηµα Α, προσάρτηµα Β, Προσάρτηµα Γ 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 031-1 
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
ανεστραµµένη µόνωση δωµάτων. Μέρος 1 : 
Γενικότητες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 031-2  
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
ανεστραµµένη µόνωση δωµάτων - Μέρος 2 : Μόνωση 
µε προστατευτική επίστρωση 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 033 Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά υγρής 
εφαρµογής για στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών Οδοποιία 

16 ETAG 035 Ασφαλτοδέµατα πολύ λεπτής στρώσης Οδοποιία 

16 ETAG018-2 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 2: Αντιδραστική 
επικάλυψη για πυροπροστασία χαλύβδινων στοιχείων Πυρασφάλεια 

16 ETAG018-3  
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 3: Εξωτερικά 
επιχρίσµατα και εξαρτήµατα µε συµπαρο-µαρτούντα 
υλικά για εφαρµογές πυραντίστασης 

Πυρασφάλεια 
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