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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου,
όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1.1

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα
εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες
τις δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις
απαιτούµενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση µε το
είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του
εργατοτεχνικού προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι 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, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του
έργου, τα κάτωθι:
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαµβανοµένης και της
επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώµατα για
προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήµου, όπως
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου.
Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για
Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή
σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την
παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους
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υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού
του έργου, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών
του µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆.
3092/54 πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ.
έστω κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου
Εθνικής Οικονοµίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται
αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί
τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται
από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου,
για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53)
Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79).
1.1.2 Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων
κυρίων και βοηθητικών υλικών ενσωµατωµένων και µη, µετά των απαιτούµενων
φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων µεταφορών, χαµένου χρόνου και σταλίας
µεταφορικών µέσων και κάθε είδους µετακινήσεων µέχρι και την πλήρη
ενσωµάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά τους πληρώνεται
ιδιαιτέρως, σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου. Οµοίως οι δαπάνες για
µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και σταλίες
µεταφορικών µέσων των περισσευµάτων και των ακατάλληλων προϊόντων
ορυγµάτων και υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη
των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που θα ισχύουν, σύµφωνα µε
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών,
ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίµων, νυκτερινών (πλην των έργων που
η εκτέλεσή τους προβλέπεται νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ξεχωριστά) κλπ.
του κάθε είδους προσωπικού (επιστηµονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού
ειδικευµένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των µηχανηµάτων,
των συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου
ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου.
1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την
κατασκευή, την οργάνωση, τη διαρρύθµιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και
γραφείων Αναδόχου, µε όλες τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις
παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών
ευκολιών που απαιτούνται, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου
και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και
λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση
ελέγχων και δοκιµών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή
κρατικό εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης.
1.1.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας
παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού,
περιλαµβανοµένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής
κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας,
βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά των δαπανών
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη
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θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των
δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε
τους περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε
χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο
Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης).
1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού,
µεταφορών, µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και
όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης
του έργου.
1.1.9 Οι δαπάνες αντιµετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης
κυκλοφορίας της οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες για
τα µέτρα προστασίας όλων των όµορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης
εργασιών και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, σε ρέµατα-ποτάµια κλπ καθώς και η
δαπάνη ασφάλισης του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και µέχρι την
οριστική παραλαβή του. Οι δαπάνες για τα µέτρα προστασίας των κατασκευών σε
κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές,
θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται
στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, στις οποίες περιλαµβάνονται
και τα κάθε είδους "δοκιµαστικά τµήµατα", που προβλέπονται στους όρους
δηµοπράτησης (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία
κλπ.)
1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας κάθε είδους
µηχανήµατος ή άλλου εξοπλισµού (π.χ. ικριωµάτων) που απαιτούνται για την
έντεχνη κατασκευή του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η
µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση
(όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι
ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν ευθύνεται
ο Κύριος του Έργου, η αποµάκρυνσή τους µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση
µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα,
λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα, που θα χρησιµοποιούνται για την
εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των
έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δε χρησιµοποιούνται) για την
αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη
αιτία.
1.1.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση
ενσωµάτωσης, µε τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε
είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η µεταφορά
πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, µαζί µε
την εργασία πλύσεως ή εµπλουτισµού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη
παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και
κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών
περιορισµών, που ισχύουν σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
1.1.13 Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις
και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν
από τυχόν εµπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, µη
παράδοση περιορισµένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν,
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δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για
αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του
έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων, από τις αναγκαίες µετρήσεις
(τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου,
όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συµβατικών τευχών είτε αυτές
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του
τιµολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την
εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του
κοινού γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές των
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε
αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).
1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών
µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών,
οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.:
(1)
Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους
µικρότερου των 3,0 µ, που τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της
κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις
αρµόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες
διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγµάτων σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης.
(2)
Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία
πεζών και οχηµάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου
αυτό απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την
καθηµερινή κάλυψη των ορυγµάτων, , την ενηµέρωση του κοινού, τη σήµανση
(πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται
ξεχωριστά), τη σηµατοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι
δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι
δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω εγκαταστάσεων µετά την
περαίωση των εργασιών και τη διαµόρφωση των χώρων αυτών, όπως
αναλυτικά ορίζεται στην Ε.Σ.Υ..
1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και
εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες
για τη σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών
συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι
δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των
εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεµέλια,
υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και για
όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Οι
δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας
του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.1.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου,
όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα
συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε
τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών
σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η
επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις.
1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των
καταλόγων οπλισµού (όπου αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), που θα πρέπει
να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.
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1.1.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζοµένων µε τις
διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι
δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες, που αφορούν τους
Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά
την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών στην περίπτωση που δεν υπάρχει
αποδέκτης υδάτων) και διευθετήσεων για την αντιµετώπιση όλων των
επιφανειακών, υπογείων οµβρίων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται οι
κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα,
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
.
1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου
του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα
εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και
ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.1.21Οι δαπάνες για χρησιµοποίηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας,
κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε
τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.22 Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και
προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων
εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων των δαπανών τήρησης των
περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή
τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων,
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή
της Υπηρεσίας για διατήρησή τους.
1.1.23 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων
δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή
επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για
άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική
ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των
εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.
1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και
αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά
την κατασκευή του έργου (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα
οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.
1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών
στην
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.1.26 Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας,
κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που
απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισµού
και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την
εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων
υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς
και οι δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά την περαίωση των εργασιών,
σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
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1.1.27 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε
ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ.
σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και µεταφορά των προϊόντων που παράγονται από
τις παραπάνω εργασίες.
1.1.28 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα
υφισταµένων αγωγών, φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση
αγωγών, που συµβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα
του Τιµολογίου).
1.1.29 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων,
µελέτες ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ.
1.1.30 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας
(∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.1.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από
την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα
οποία προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
1.1.32 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, συµφωνητικών και γενικά
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του έργου.
1.1.33 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων δικτύων, όπως φυσικοί ή τεχνητοί
υδάτινοι αγωγοί, αγωγοί αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής κλπ, τα
οποία θα επηρεαστούν από την κατασκευή του έργου, και ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις που:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε
δυσµενείς µεταχειρίσεις,
(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.
1.1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.2

Στις τιµές µονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιµολογίου
περιλαµβάνονται επίσης οι δαπάνες φορτωεκφόρτωσης και µεταφοράς της
ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου από τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών µέχρι τη
θέση επεξεργασίας της και µέχρι τη θέση ενσωµάτωσής της, η σταλία µεταφορικών
µέσων και ο χαµένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη
απαιτούµενη δαπάνη για την έντεχνη χρήση της (θέρµανση, παραγωγή διαλυµάτων
κλπ) πλην της αξίας της ασφάλτου.

1.3

Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.)
και τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως
βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήµανσης
εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων,
συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και
λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα
επισφαλή έξοδα.
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Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται
συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%)
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως
αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου.
1.4

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει
τον Κύριο του Έργου.

1.5

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν
περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο και είναι παρεµφερείς προς εκείνες, που
καλύπτονται από αυτό αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης) ή επιµετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι
δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών
τους ως τα κατωτέρω παραδείγµατα:
(1)

∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (οµβρίων,
ακαθάρτων) από τσιµεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από
αµιαντοτσιµεντοσωλήνες
Για εσωτερική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος
Τιµολογίου και για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και µεθόδων κατασκευής
και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου
σωλήνα σε µήκος συµβατικού σωλήνα της αµέσως µικρότερης υπάρχουσας
στο παρόν Τιµολόγιο εσωτερικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:
DN / DM
όπου DN: Εσωτερική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος συµβατικού σωλήνα που
περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο.
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως
µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος.

(2)

Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή
αναλόγου
Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της
συµβατικής πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή
της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής
πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.

(3)

Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της
συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή
του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας
πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm

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

K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc

-7-

5740b/5210/B06

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

Κωδικός ΝΕΤ

Κωδ ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΠ1501-"
+

Σύντοµη περιγραφή
ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Ο∆Ο/Α-1

Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών

02-01-02-00

Ο∆Ο/Α-2

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες

02-02-01-00

∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ
Ο∆Ο/Α-4
Ο∆Ο/Α-4.1

∆ιάνοιξη τάφρων
08-01-01-00

∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Ο∆Ο/Α-12

Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων

Υ∆Ρ/4.05

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µη

15-02-01-01
---

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
Ο∆Ο/Α-15

---

Καθαρισµός οχετών ανοίγµατος µέχρι και 3,0m
∆ΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

Ο∆Ο/Α-18

Προµήθεια δανείων

Ο∆Ο/Α-18.1

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4

02-06-00-00

Ο∆Ο/Α-18.2

∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4

02-06-00-00

Ο∆Ο/Α-18.3

∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου Κατηγ. Ε4

02-06-00-00
---

Ο∆Ο/Α-19

Κοκκώδες υλικό 0-200mm

Ο∆Ο/Α-20

Κατασκευή επιχωµάτων

Ο∆Ο/Α-21

Επανεπίχωση σήραγγας CUT & COVER και στοµίων σηράγγων

Ο∆Ο/Α-23

Κατασκευή στρώσης άµµου -σκύρων µεταβλητού πάχους

Υ∆Ρ/5.05

Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό υλικό
λατοµείου της Π.Τ.Π. Ο-150

Υ∆Ρ/5.05.02

02-07-01-00
-----

08-01-03-02

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ∆ΩΝ

Ο∆Ο/Α-24

Επένδυση πρανών

Ο∆Ο/Α-24.1

Επένδυση πρανών µε φυτική γη

02-07-05-00

Ο∆Ο/Α-25

Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη

02-07-05-00

ΟΜΑ∆Α Β:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο∆Ο/Β-1

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους µέχρι και 3,00
m

02-04-00-00

Ο∆Ο/Β-2

Πρόσθετη τιµή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.

02-08-00-00

Υ∆Ρ/3.12

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την
αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος
δίκτυα ΟΚΩ

Ο∆Ο/Β-4

Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόµια και θέσεις τεχνικών
έργων

Ο∆Ο/Β-4.1

Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια
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Κωδ ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΠ1501-"
+

Κωδικός ΝΕΤ

Σύντοµη περιγραφή

Ο∆Ο/Β-4.2

Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών

02-07-03-00

ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ
σχετ.Ο∆Ο/Β-26

Φρεατοπάσσαλοι µε σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30

11-01-01-00

σχετ.ΦΡΓ/5.29

Μπετονίτης

12-07-02-00

νέο άρθρο

---

∆ιάνοιξη πρόσθετης οπής για την κατασκευή φρεατοπάσσαλου
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
Ο∆Ο/Β-29

Σκυροδέµατα (όλα τα άρθρα κατασκευών από σκυρόδεµα)

01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

Ο∆Ο/Β-29.7

---

Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα εκτός υπογείων έργων
ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Ο∆Ο/Β-30
Ο∆Ο/Β-30.2

Σιδηροί οπλισµοί
Σιδηρούς οπλισµός St III (S400) ή St IV (S500) εκτός υπόγειων
έργων

Ο∆Ο/Β-30.3

Σιδηρούν δοµικό πλέγµα St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων

Ο∆Ο/Β-31

01-02-01-00
01-02-01-00

Σκληρός χάλυβας προέντασης
Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΡΜΟΙ

01-02-02-00

Ο∆Ο/Β-32

∆ιαµόρφωση επιφανειών σκυροδέµατος τύπου Γ

01-05-00-00

Ο∆Ο/Β-34

Επίχρισµα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόµων
και φρεατίων

08-05-01-04

νέο άρθρο

Επίστρωση τσιµεντοκονιάµατος επιπεδοποίησης ποιότητας C25,
πάχους 1-1,5εκ σε πλάκα καταστρώµατος γεφυρών

Ο∆Ο/Β-35

Αντιρρυπαντική επάλειψη

Ο∆Ο/Β-36

Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη

Ο∆Ο/Β-37

Μόνωση µε ασφαλτόπανα

Ο∆Ο/Β-31.1

--05-02-03-00
---

Μόνωση µε διπλή στρώση ασφαλτοπάνου και τσιµεντοκονία

08-05-01-02

Ο∆Ο/Β-38

Στεγάνωση µε ειδικές µεµβράνες

05-01-07-01

Ο∆Ο/Β-39

Στεγανωτική µεµβράνη πάχους>2χλστ για τη στεγάνωση C&C

Ο∆Ο/Β-40

Αποστραγγιστική στρώση µε υλικό τύπου ΕΝΚΑDRAIN ST

Ο∆Ο/Β-37.2

ΟΙΚ/79.16.01
Ο∆Ο/Β-43

05-01-07-01
08-03-06-00
---

Μόνωσεις υγρασίας µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm
Σφράγιση αρµών

Ο∆Ο/Β-43.1

Σφράγιση οριζόντιων αρµών µε PLASTIC 77 ή αναλόγου

---

Ο∆Ο/Β-43.2

Σφράγιση κατακόρυφων - κεκλιµένων αρµών µε PLASTI JOINT ή
αναλόγου

---
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Ο∆Ο/Β-43.3

Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες 12mm τύπου
FLEXCELL ή αναλόγου

Ο∆Ο/Β-44

Στεγάνωση αρµού µε ταινία τύπου HYDROFOIL PVC ή αναλόγου

νέο άρθρο

Κατασκευή οριζόντιων αρµών δαπέδων πάχους 1εκ και βάθους έως
2εκ και σφράγγιση αυτών µε σφραγγιστικό τύπου Sikaflex PRO3-WF ή
ισοδύναµου

Ο∆Ο/Β-45
νέο άρθρο

08-05-02-03
08-05-02-02

Αρµοί διαστολής - συστολής εύρους µετακίνησης 60mm
Αρµοί διαστολής - συστολής εύρους µετακίνησης 70mm στην διαµήκη
διεύθυνση και, ταυτόχρονα, 50mm στην εγκάρσια

--05-01-06-00
---

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Εφέδρανα γεφυρών

05-01-05-01
05-01-05-01

νέο άρθρο

Σταθερά εφέδρανα γεφυρών ελαστοµεταλλικά ή ελαστοµερή
Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα αγκυρούµενα και αντικαταστάσιµα
Φ500/226 (Τελ=100mm)

νέο άρθρο

Ειδικά εφέδρανα ολίσθησης στη διαµήκη διεύθυνση και σταθερά στην
εγκάρσια

---

νέο άρθρο

Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα ολίσθησης

---

νέο άρθρο

Σφαιρικά εφέδρανα γεφυρών βιοµηχανικού τύπου

---

Στόµια αποχέτευσης γεφυρών
Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100χιλ., κατηγορίας
φορτίου Β125 µε εσχάρα από γαλβανισµένο χάλυβα

---

Ο∆Ο/Β-46
O∆Ο/Β-46.1

Ο∆Ο/Β-47
Υ∆Ρ/11.15.02

---

08-07-01-06
---

Ο∆Ο/Β-48

Γαλβανισµένα σιδηρά εξαρτήµατα

Ο∆Ο/Β-49

Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σχάρες υπονόµων

08-07-01-01

Ο∆Ο/Β-50

Βαθµίδες από µαλακό χυτοσίδηρο

08-07-01-05

νέο άρθρο

Βαθµίδες και πλατύσκαλα ευθύγραµµης κλίµακας από σιδηρές
διατοµές και ελάσµατα ποιότητας S355

---

νέο άρθρο

Ειδική τραπεζοειδής λαµαρίνα τύπου Symdeck 73 ή ισοδύναµου,
πάχους 1mm

---

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς
ΟΙΚ/61.05

Ύψους ή πλευράς έως 160 mm

---

ΟΙΚ/61.06

Ύψους ή πλευράς >160 mm

---

νέο άρθρο

Μεταλλικά στοιχεία ποιότητας S355 φέροντος οργανισµού φορέων
γεφυρών

---

νέο άρθρο

Kαλώδια ανάρτησης διαµέτρου Φ20 χλστ full locked coil strands

νέο άρθρο

Μεταλλικοί πάσσαλοι διαµέτρου Φ45cm µε τοποθέτηση εντός της
οπής της σιδηροδοκού ΗΕΑ320 και σκυροδέτηση της οπής µε C16/20

-----

Υ∆Ρ/7.03

Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων

11-02-02-00

Υ∆Ρ/7.04

Έµπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων

11-02-02-00

Υ∆Ρ/7.05

Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων

--03-10-03-00

ΟΙΚ/77.20.01

Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως
νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή
ακρυλικής ρητίνης

03-10-03-00

ΟΙΚ/77.20.02

Εφαρµογή δύο στρώσεων αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών
συστατικών διαλύτου, µε βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή
ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο και υψηλής περιεκτικότητας σε
ψευδάργυρο (Zinc Rich Primer) µε συνολικό τελικό πάχος ξηρού υµένα
τα 80 µικρά
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Βερνικοχρωµατισµοί επί σπατουλαρισµένων επιφανειών µε
εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήµατα δύο συστατικών

03-10-01-00

ΟΙΚ/77.62

03-10-03-00

ΟΙΚ/77.31

Υπόστρωµα χρωµατισµού επιφανειών αλουµινίου ή γαλβανισµένων
στοιχείων µε βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή µε βάση το
φωσφορικό οξύ (etch primer)

ΟΙΚ/77.34

Αµµοβολή σιδηρών κατασκευών

08-07-02-01

νέο άρθρο

Κατασκευή αντιθορυβικού πετάσµατος

---

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΦΡΓ/6.09

Κλισιόµετρα

13-05-01-00

ΦΡΓ/6.15

Ακίδες µέτρησης σύγκλισης

13-05-14-00

ΚΡΑΣΠΕ∆Α - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
Ο∆Ο/Β-51

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα

05-02-01-00

Ο∆Ο/Β-52

Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κ.λ.π.

05-02-02-00

ΣΩΛΗΝΕΣ
Υ∆Ρ/12.02

Αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων από τσιµεντοσωλήνες σειράς 75 (για
όλα τα υποάρθρα)

Ο∆Ο/Β-56

Σωλήνες PVC 6 atm (όλων των διαµέτρων)

08-06-02-01

Υ∆Ρ/12.12

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος,
SDR41, DN315mm

08-06-02-01

Υ∆Ρ/12.30

Σωληνώσεις αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία
εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN 13476-1, δακτυλιοειδούς
ακαµψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε µία µούφα και δύο
δακτυλίους (για όλα τα υποάρθρα)

Ο∆Ο/Β-57

∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC (όλων των διαµέτρων)

Ο∆Ο/Β-59

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διέλευσης καλωδίων

Ο∆Ο/Β-60

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος απορροής οµβρίων τεχνικών

---

---

08-03-01-00
---

Σιδηροσωλήνας Φ6΄΄ ελαχίστου πάχους 4,5 mm

---

Υ∆Ρ/12.16.04

∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσίδηρου ονοµαστικής
διαµέτρου DN 200mm

---

Υ∆Ρ/12.17

Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτη (ductile iron)

---

Ο∆Ο/Β-60.1

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ
Ο∆Ο/Β-61

∆ιάτρητοι τσιµεντοσωλήνες στραγγιστηρίων (όλων των διαµέτρων)

Ο∆Ο/Β-62

Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης

--08-03-02-00

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ
Ο∆Ο/Β-64

Γεωυφάσµατα

Ο∆Ο/Β-64.1

Γεωύφασµα στραγγιστηρίων

Ο∆Ο/Β-64.2

Γεωύφασµα διαχωρισµού

Ο∆Ο/Β-64.4

Γεωύφασµα επένδυσης CAC

Ο∆Ο/Β-64.4.1

08-03-03-00
-----

Γεωύφασµα βάρους 300 gr/m2
ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ

Ο∆Ο/Β-70
Ο∆Ο/Β-70.1

Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής
05-07-01-00

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40
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νέο άρθρο

Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 60x60x85

νέο άρθρο
Υ∆Ρ/16.01

Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 80x80x85
Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο
οµβρίων

Ο∆Ο/Β-65

Φάτνες από συρµατόπλεγµα

-----

Ο∆Ο/Β-65.1

Προµήθεια συρµατοπλέγµατος

08-02-01-00

Ο∆Ο/Β-65.2

Κατασκευή φατνών

08-02-01-00

Ο∆Ο/Β-65.3

Πλήρωση φατνών
Καθαρισµός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών
αγωγών κλειστής διατοµής

08-02-01-00

Υ∆Ρ/16.05
Υ∆Ρ/16.06
Υ∆Ρ/16.08

-----

Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ πλευρικού ανοίγµατος
Καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής µε πλευρικό άνοιγµα, χωρίς
εσχάρα (τύπος Τ)

---

ΟΜΑ∆Α Γ: Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ
Ο∆Ο/Γ-1
Ο∆Ο/Γ-1.1
Ο∆Ο/Γ-2

Υπόβαση οδοστρωσίας
05-03-03-00

Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)
Βάση οδοστρωσίας
Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

05-03-03-00

Ο∆Ο/Γ-5

Κατασκευή ερεισµάτων

05-03-03-00

Ο∆Ο/∆-1

Κοπή ασφαλτ/δέµατος

Ο∆Ο/∆-2

Εκσκαφή-φρεζάρισµα ασφαλτικού οδοστρώµατος

Ο∆Ο/Γ-2.2

ΟΜΑ∆Α ∆: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
---

Ο∆Ο/∆-2.1

Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 4 cm

05-03-14-00

Ο∆Ο/∆-2.2

Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 6 cm

05-03-14-00

Ο∆Ο/∆-2.3

Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 8 cm

05-03-14-00

Ο∆Ο/∆-3

Ασφαλτική προεπάλειψη

05-03-11-01

Ο∆Ο/∆-4

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Ο∆Ο/∆-5

Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260)

---

Βάση πάχους 0,05 m

05-03-11-04

Ο∆Ο/∆-6
Ο∆Ο/∆-7

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265)
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265)

05-03-11-04
05-03-11-04

Ο∆Ο/∆-8

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265)

Ο∆Ο/∆-5.1

Ο∆Ο/∆-8.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση κοινής ασφάλτου

05-03-11-04

Ο∆Ο/∆-10
Ο∆Ο/∆-10.2

Λεπτή αντιολισθηρή στρώση 25mm
Αντιολισθηρή στρώση 25 mm µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου

05-03-12-04

ΟΜΑ∆Α Ε:

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΤΗΘΑΙΑ
Ο∆Ο/Ε-1

Συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων (ΣΑΟ)

ΟΜΟΕ-ΣΑΟ

ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟ∆ΕΙΚΤΕΣ
Ο∆Ο/Ε-4

Κιγκλιδώµατα

Ο∆Ο/Ε-4.1

Σωλήνες κιγκλιδωµάτων

---

Ο∆Ο/Ε-4.2

Σιδηρά κιγκλιδώµατα

---

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ
Ο∆Ο/Ε-8
Ο∆Ο/Ε-8.1

Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές
Με ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη υπερυψηλής
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ σε γέφυρες σήµανσης
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Ο∆Ο/Ε-8.2

Πλευρικές µε ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη υψηλής
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ

Ο∆Ο/Ε-8.2.2

Πλευρικές µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υψηλής
ανταν/τας τύπου ΙΙ

---

Ο∆Ο/Ε-8.2.1

Πλευρικές µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υψηλής
ανταν/τας τύπου ΙΙ

---

Ο∆Ο/Ε-9

Πινακίδες ρυθµιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής
αντανακλαστικότητας
Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 m απλής όψης

---

Ο∆Ο/Ε-9.4

Πινακίδα ρυθµιστική µεσαίου µεγέθους, απλής όψης

---

Ο∆Ο/Ε-9.5

Πινακίδα ρυθµιστική µεγάλου µεγέθους, απλής όψης

---

Ο∆Ο/Ε-9.6

Πινακίδα εργοταξιακής σήµανσης

---

Πλευρικές πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης µε αναγραφές και
σύµβολα από µεµβράνη υπερυψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙΙ

---

νέο άρθρο
νέο άρθρο

Ρυθµιστική ή αναγγελίας κινδύνου εργοταξιακή µεγάλου µεγέθους, σε
κίτρινο πλαίσιο µε υλικά ανταν/τας τύπου ΙΙ

---

Ο∆Ο/Ε-10

Στύλοι πινακίδων

Ο∆Ο/Ε-9.1

Ο∆Ο/Ε-10.2

---

Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 3"

05-04-07-00

Ο∆Ο/Ε-13

Γέφυρες σήµανσης

Ο∆Ο/Ε-14

∆ικτύωµα στήριξης µεγάλων πλευρικών πινακίδων ύψους µέχρι 9,0 m

Ο∆Ο/Ε-16

Αναλάµπων φανός επισήµανσης κινδύνου

νέο άρθρο

Προµήθεια µπαταριών αναλάµποντων φανών

---

νέο άρθρο

Αποξήλωση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων

---

νέο άρθρο

Μετεγκατάσταση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων

---

Υ∆Ρ/1.04

Ρυµουλκούµενο στοιχείο µε παλλόµενο βέλος παράκαµψης

---

νέο άρθρο

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων για τη διευκόλυνση της
κυκλοφορίας από λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5εκ

---

05-04-07-00
---

∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ
Ο∆Ο/Ε-17

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος

Ο∆Ο/Ε-17.1

Προσωρινή ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος

---

Ο∆Ο/Ε-17.2

Τελική ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος µε υλικό υψηλής αντοχής και
αντανακλαστικότητας

---

νέο άρθρο

Ακουστική ταινία οδοστρώµατος

---

ΟΜΑ∆Α Ζ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ
Ιστός ηλεκτροφωτισµού οδών (όλα τα άρθρα)

05-07-02-00

Ιστός ηλεκτροφωτισµού σε τοίχο αντιστήριξης (όλα τα άρθρα)

05-07-02-00

Ο∆Ο/Ζ-2

Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών (όλα τα άρθρα)

05-07-02-00

Ο∆Ο/Ζ-3

Φωτιστικό σώµα µε βραχίονα και λαµπτήρα Na

Ο∆Ο/Ζ-1
νέο άρθρο

Ο∆Ο/Ζ-3.2

Υψηλής Πίεσης

νέο άρθρο

Ισχύος 70 W

05-07-02-00

Ο∆Ο/Ζ-3.2.1

Ισχύος 150 W

05-07-02-00

Ο∆Ο/Ζ-3.2.2

Ισχύος 250 W

05-07-02-00

Ο∆Ο/Ζ-4

Πίλαρ Ηλεκτροδότησης

Ο∆Ο/Ζ-4.2

µέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων

05-07-01-00

Ο∆Ο/Ζ-4.4

µέχρι είκοσι πέντε αναχωρήσεων

05-07-01-00
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Κωδ ΕΤΕΠ
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+

Σύντοµη περιγραφή

νέο άρθρο

Φωτιστικά σώµατα σηράγγων

νέο άρθρο

Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου, µε λαµπτήρα 50ΗP
Na

---

νέο άρθρο

Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου, µε λαµπτήρα 70ΗP
Na

---

νέο άρθρο

Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου, µε λαµπτήρα 150ΗP
Na

---

νέο άρθρο

Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου, µε λαµπτήρα 250ΗP
Na

---

νέο άρθρο

Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου, µε λαµπτήρα 400ΗP
Na

---

νέο άρθρο

Σχάρα καλωδίων κλειστού τύπου πλάτους 200χλστ

---

νέο άρθρο

Σύστηµα ρύθµισης φωτισµού κάτω διάβασης

---

νέο άρθρο

Καλώδια ΝΥΥ

νέο άρθρο

Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 21x1,5mm

---

νέο άρθρο

Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 4x1,5mm

2

---

νέο άρθρο

Ανελκυστήρας πεζογέφυρας

---

νέο άρθρο

Αποξήλωση ιστού οδοφωτισµού 12µ χωρίς τοποθέτηση

---

νέο άρθρο

Μετεγκατάσταση ιστού οδοφωτισµού µε τη βάση και το καλώδιο

νέο άρθρο

Αποξήλωση και µετεγκατάσταση χαµηλού σηµατοδότη

---

νέο άρθρο

Αποξήλωση και µετεγκατάσταση σηµατοδότη µε βραχίονα

---

νέο άρθρο

Αποξήλωση πλήρους ερµαρίου ρυθµιστού κυκλοφορίας ή κιβωτίου
µικτονόµησης

---

νέο άρθρο

Εγκατάσταση πλήρους ρυθµιστού κυκλοφορίας ή κιβωτίου
µικτονόµησης

---

νέο άρθρο

Εκπόνηση κυκλοφοριακού προγράµµατος κόµβου

---

νέο άρθρο

Εφαρµογή δοµικού κυκλοφοριακού προγράµµατος σε ρυθµιστή
κυκλοφορίας "µεσαίου" µεγέθους

---

νέο άρθρο

Αποξήλωση και µετεγκατάσταση pillar µε τη βάση του

---

νέο άρθρο

Αποξήλωση pillar µε τη βάση του

---

νέο άρθρο

Φωτιστικό σώµα κορυφης µε λαµπτήρες LED

---

2

---

ΟΜΑ∆Α Η: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΡΣ/Α-6

Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη, σε αστικές περιοχές, χωρίς τη
προµήθεια του υλικού

ΠΡΣ/Α-10

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου,
µε µηχανικά µέσα

02-07-05-00
08-01-03-01
08-01-03-02

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
ΠΡΣ/Η-1.1

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 6 atm

ΠΡΣ/Η-1.2

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 10 atm

ΠΡΣ/Η-1.4

Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισµού

ΠΡΣ/Η-3.1.9

10-08-01-00
10-08-01-00
---

Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, βαρέως τύπου, Φ
4''

---

ΠΡΣ/Η-4.3

Σταυροί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι

10-08-01-00

ΠΡΣ/Η-4.4

Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα

10-08-01-00
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10-08-01-00

ΠΡΣ/Η-4.9

Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι

ΠΡΣ/Η-4.10

Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες

10-08-01-00

ΠΡΣ/Η-5.1

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16

10-08-01-00

ΠΡΣ/Η-5.9

Βαλβίδα εξαερισµού διπλής ενεργείας, Φ 2''

10-08-01-00

ΠΡΣ/Η-5.13

Μανόµετρο γλυκερίνης Φ 63

10-08-01-00

ΠΡΣ/Η-6.1.2.2
ΠΡΣ/Η-8.1.2

Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, µονού θαλάµου, από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron), ΡΝ 16 atm, Φ 2''
Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, µη επισκέψιµος

--10-08-01-00

Ηλεκτροβάνες

---

Πηνία ηλεκτροβανών

---

Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα

---

ΠΡΣ/Η-9.2.3

Προγραµµατιστές άρδευσης, µπαταρίας, τύπου φρεατίου

---

ΠΡΣ/Η-9.2.13

Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών

---

ΠΡΣ/Η-9.1
ΠΡΣ/Η-9.1.4
ΠΡΣ/Η-9.2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΣ/Γ-1

Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή
εγκατάσταση χλοοτάπητα

---

ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΡΣ/∆-1

∆ένδρα

10-09-01-00

ΠΡΣ/∆-2

Θάµνοι

10-09-01-00

ΠΡΣ/∆-6

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά

10-05-07-00

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΣ/Ε-3

Άνοιγµα λάκκων µε χρήση κοχλιοφόρου συσκευής

10-05-01-00

ΠΡΣ/Ε-4

Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος

10-05-01-00

ΠΡΣ/Ε-9

Φύτευση φυτών

10-05-01-00

ΠΡΣ/Ε-11
ΠΡΣ/Ε-11.1
ΠΡΣ/Ε-11.1.1

Υποστύλωση δένδρων
Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου

10-05-09-00

Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m

10-05-09-00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΣ/ΣΤ-1

Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών

νέο άρθρο

∆ιαµέτρου έως 0,40 m

ΠΡΣ/ΣΤ-2.1
ΠΡΣ/ΣΤ-2.1.5
ΠΡΣ/ΣΤ-3
ΠΡΣ/ΣΤ-3.2

10-06-01-00

Άρδευση φυτών
Αρδευση φυτών µε επίγειο σύστηµα άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο

10-06-02-01

Λιπάνσεις
10-06-03-00

Λίπανση φυτών µε λιπαντήρες
ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΦΥΤΩΝ

νέο άρθρο

Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων και δένδρων, ηλικίας
έως 3 ετών

ΠΡΣ/ΣΤ-5

Φυτοπροστασία

ΠΡΣ/ΣΤ-5.1
ΠΡΣ/ΣΤ-6
ΠΡΣ/ΣΤ-6.3
ΠΡΣ/ΣΤ-8

Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m

10-06-04-01

10-06-05-00

Βοτάνισµα χώρου φυτών για την καταπολέµηση ζιζανίων
Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή

10-06-06-00

Καθαρισµοί
10-06-07-00

ΠΡΣ/ΣΤ-8.1

Καθαρισµός χώρου φυτών

ΠΡΣ/ΣΤ-8.6

Καθαρισµός ρείθρων µε µηχανικό σάρωθρο
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ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Άρθρο Α-1: ΕΚΣΚΑΦΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1110)
Για την εκσκαφή, µετά της µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών,
ιλύος, τύρφης και λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και
πλάτους, σύµφωνα µε τη µελέτη ή και τις εντολές της Υπηρεσίας, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό,
που θα εκτελεσθεί είτε για την έδραση επιχωµάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το
διαχωρισµό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, προϊόντα
ορυγµάτων.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προσέγγισης των µεταφορικών µέσων και
µηχανηµάτων, η δαπάνη εκσκαφής µε κάθε µέσον, αποµάκρυνσης και αποστράγγισης
των υδάτων και µόρφωσης παρειών και σκάφης, η δαπάνη διαλογής των προϊόντων
εκσκαφής, κάθε είδους φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών µε οποιοδήποτε µέσο και σε
οποιαδήποτε απόσταση, µετά της σταλίας αυτοκινήτων και του χαµένου χρόνου
φορτοεκφορτώσεων, είτε για προσωρινή απόθεση (στοκάρισµα) προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόµενες θέσεις
εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά ή πλεονάζοντα. Σε περίπτωση προσωρινών
αποθέσεων, στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη τυχόν ενδιάµεσων
φορτοεκφορτώσεων και µετακινήσεών τους σε άλλες θέσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο
απαιτούµενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων
εργασιών, καθώς και η δαπάνη διαµόρφωσής τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους
µέχρι τη χρονική στιγµή, που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο. Σε περίπτωση
πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων, στην τιµή περιλαµβάνεται, εκτός από τη
µεταφορά τους σε θέσεις έγκρισης της Υπηρεσίας και η διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής µελέτης.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η εκρίζωση, η κοπή και η
αποµάκρυνση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου (πλην εκείνων που θα
παραδοθούν προς εκµετάλλευση) µε τη δέσµευση ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την
προστασία των δέντρων που βρίσκονται εκτός του εύρους καταλήψεως της οδού και θα
διατηρηθούν. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης και κάθε άλλη απαιτούµενη εργασία ώστε
να προκύψουν προϊόντα κατάλληλα για περαιτέρω εκµετάλλευση και κατά τα λοιπά όπως
ορίζεται στην παρ. 6.2.2.1 της ΠΤΠ Χ1.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, σύµφωνα µε την
παρ. 6.2.2 της ΠΤΠ Χ1.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε πάχους,
µετά της µεταφοράς τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και είκοσι οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 3,28
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Άρθρο Α-2: ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α)
Για τη γενική εκσκαφή, µετά της µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών
γαιωδών και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και
κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση
υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά
ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε
οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή και µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, σύµφωνα µε
την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών,
εκσκαφή:
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ. µετά
της µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους,
- για τη διευθέτηση χειµάρρων πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ,
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων,
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές
κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µέτρων,
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης
αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνεται µε άλλο
άρθρο αυτού του τιµολογίου
- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εκσκαφής µε
οποιοδήποτε µέσο ή και µε τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
αποστράγγισης των υδάτων, µόρφωσης των παρειών, των πρανών και του
πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού των αναβαθµών
• διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο
(χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και µεταφοράς των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο
(π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή
πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του
χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των
αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η δαπάνη
επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές
θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης των αποθέσεων σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής µελέτης
• αποξήλωσης
ασφαλτοταπήτων
και
στρώσεων
οδοστρωσίας
σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, αποξήλωσης
πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI),
µανδροτοίχων από λιθοδοµή, γενικών λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών
(θεµελίων ή ανωδοµής), κρασπεδορείθρων και στερεών εγκιβωτισµού, που
βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών.
• απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή
απαιτείται καθώς και η δαπάνη εκθάµνωσης κοπής, ξερίζωσης και
αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιµέτρου σε οποιαδήποτε
απόσταση.
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• αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη
σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες
διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
• συµπύκνωσης της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης
οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της
Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο
ΤΥΠΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα Π.Κ.Ε. σε βαθµό συµπύκνωσης που
να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή
PROCTOR (PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 180).
• κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωµάτων µε κατάλληλες
µεθόδους σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης
• κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης
κάθε είδους δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης
αντιστήριξης των πρανών των Cut and Cover και των στοµίων σηράγγων και
Cut and Cover
• επανεπίχωσης (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του
σώµατος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό
και δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης
• καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης, και την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1.
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης
της εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραµµα
εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµένων γενικών
εκσκαφών γαιών και ηµίβραχου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια
εκσκαφής των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού.
∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον
των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την
Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους λόγους.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ηµιβράχου µετά της
µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 3,55
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Άρθρο Α-3: ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ
Άρθρο Α-3.1: ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1212)
Για τη διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατοµής, που κατασκευάζεται µεµονωµένα
και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατοµής, και για τα
τµήµατά της πλάτους µικρότερου ή ίσου των 3.00 µ., σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες,
περιλαµβανοµένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας,
πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρµατόπλεκτων κιβωτίων, µανδρότοιχων καλπ, που
βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, µετά της µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής
σε οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής µε οιαδήποτε µηχανικά µέσα ή µε
τα χέρια, διαλογής των προϊόντων εκσκαφής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς τους µε
οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή
απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα,
συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης του χαµένου χρόνου µεταφοράς και για την τυχόν
εναπόθεση ή τις οποιεσδήποτε ενδιάµεσες φορτοεκφορτώσεις. Επίσης περιλαµβάνεται
ανηγµένα η δαπάνη για την εκθάµνωση, κοπή και εκρίζωση δέντρων οποιασδήποτε
περιµέτρου, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου και αποµάκρυνση αυτών από
την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς και για την εργασία µόρφωσης
των πρανών και του πυθµένα της τάφρου, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Χ1 και την παρ. 9.2.Β
της Π.Τ.Π. 110.
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµένων
εκσκαφών τάφρου, µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής
των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού.
Τιµή ενός κυβικού µέτρου εκσκαφής τάφρου σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες,
µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,21
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Άρθρο Α-4: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227)
Για την καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων φορέων, δοκών, πλακών,
βάθρων, πτερυγοτοίχων, οπλισµένων τεχνικών έργων και τοίχων, που εκτελείται µε ή
χωρίς τη βοήθεια µηχανικών µέσων ύστερα από ειδική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας,
µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.
Στην εργασία περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες της καθαίρεσης µε
ή χωρίς τη βοήθεια µηχανικών µέσων, της συγκέντρωσης όλων των υλικών που θα
προκύψουν και της αποκοµιδής σε οποιαδήποτε θέση της επιλογής του Αναδόχου, προς
απόθεση ή άλλη χρήση σε περιοχές επιτρεπόµενες από τις Αρχές και ύστερα από έγκριση
της Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένης της δαπάνης απόθεσης.
Η κατεδάφιση θα γίνει µε άκρα προσοχή ώστε, ανάλογα µε τη µελέτη ή και τις
εντολές της Υπηρεσίας, να είναι δυνατή η συµπλήρωση του υπάρχοντος έργου µε νέο
τµήµα αυτού. Στη δαπάνη περιλαµβάνεται η τυχόν προσωρινή εναπόθεση των προϊόντων
καθαίρεσης, ο χαµένος χρόνος των φορτοεκφορτώσεων (ανεξάρτητα από τις δυσχέρειες,
που παρουσιάζει η εργασία αυτή) και ο καθαρισµός του χώρου από τα προϊόντα
καθαίρεσης.
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι ανεξάρτητη από τη θέση, που γίνονται οι εργασίες
(µακριά ή κοντά, υψηλά ή χαµηλά σε σχέση µε την υπάρχουσα οδό κλπ.) και ότι ο
Ανάδοχος θα λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος
και διατηρούµενου οχετού.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο καθαίρεσης οπλισµένων σκυροδεµάτων που µετράται σε
όγκο πριν από την καθαίρεση, µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 20,10
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Άρθρο Α-5: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΡΑΣΠΕ∆ΩΝ ΠΡΟΧΥΤΩΝ Ή ΜΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6808)
Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδροµίων µε χρήση αεροσφυρών µε ή χωρίς
υποβοήθηση µηχανικού εξοπλισµού, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την
µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί
το ποσοστό θραυοµένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως
του ορύγµατος προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του
πεζοδροµίου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία €
(Αριθµητικά): 3,00
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Άρθρο Α-6: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΕΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3.00 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1320)
Για τον πλήρη καθαρισµό οχετού ύψους ή ανοίγµατος µέχρι 3.00 µ., µαζί µε τα
τυχόν υπάρχοντα φρεάτια και την εκσκαφή των τυχόν προσχώσεων, που θα εκτελεστεί µε
κάθε µέσο ή και µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη της εργασίας ανεξάρτητα των µέσων
εκσκαφής (µε µηχανικά µέσα ή µε τα χέρια), του όγκου των προσχώσεων, του ύψους του
οχετού µέχρι 3,00 µ και του βαθµού προσπελασιµότητας αυτού (περιλαµβάνονται και οι
κάθε είδους σωληνωτοί οχετοί µικρών διαµέτρων), των δυσχερειών προσέγγισης των
µηχανικών ή άλλων µέσων και ανεξάρτητα του αν η εργασία εκτελείται κοντά ή µακριά
από υπάρχουσα οδό. Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη χρήσης των µηχανικών µέσων,
φορτοεκφορτώσεων και χαµένου χρόνου, η δαπάνη µεταφοράς των προϊόντων
καθαρισµού σε οποιαδήποτε απόσταση, η δαπάνη απόθεσης, και διάστρωσης των
προϊόντων καθαρισµού σε κατάλληλες θέσεις καθώς και κάθε δαπάνη για την έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Σε περίπτωση απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής κοντά στον οχετό ύστερα
από έγκριση της Υπηρεσίας, επισηµαίνεται ότι η διαµόρφωσής τους θα γίνει κατά
υδραυλικά αποδεκτό τρόπο, ώστε να αποφευχθούν επανεµφράξεις του οχετού. Κατά τα
λοιπά ισχύει η Π.Τ.Π. 20.
Για την εργασία αυτή θα επιµετρηθεί το µήκος του οχετού µεταξύ των στοµίων
εισόδου και εξόδου αυτού (περιλαµβανοµένων των τυχόν φρεατίων).
Για ένα µέτρο µήκους καθαρισµένου οχετού µετά της µεταφοράς των προϊόντων
καθαρισµού σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 9,35
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Άρθρο Α-7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ
Για την προµήθεια, από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων, δανείων
χωµατισµών είτε για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση
υπάρχοντος επιχώµατος είτε για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ.,
σύµφωνα µε την ΠΤΠ Χ1, την Τ.Σ.Υ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτούµενων ενεργειών και
διαδικασιών για την ανάπτυξη και ενεργοποίηση λατοµείου ή δανειοθαλάµου, η δαπάνη
προετοιµασίας (όπως εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε
περιµέτρου, αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη
στρωµάτων και αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση), η δαπάνη εκσκαφής
δανειοθαλάµων σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, η δαπάνη µόρφωσης των
παρειών και του πυθµένα των δανειοθαλάµων, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων µε τους
χαµένους χρόνους, σταλίες αυτοκινήτων η δαπάνη µεταφοράς των δανείων από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, η δαπάνη για τις τυχόν απαιτούµενες
αντλήσεις υδάτων, η δαπάνη πλήρους αποκατάστασης του δανειοθαλάµου σύµφωνα µε
τους περιβαλλοντικούς όρους καθώς και οποιαδήποτε επιβάρυνση, που αναφέρεται στην
Τ.Σ.Υ την παρ. 6.4.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1 και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης για
πλήρως περαιωµένη εργασία.
∆εν προσµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα η πιθανή επαύξηση του όγκου
του επιχώµατος εξ αιτίας συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια,
που προβλέπει η µελέτη, για δυνατότητα συµπύκνωσης.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών
προέλευσης λατοµείου για τις περιπτώσεις, που ορίζεται ως υποχρεωτική η
χρησιµοποίησή τους ή δεν είναι δυνατή η εξεύρεση στην ευρύτερη περιοχή του έργου
φυσικών συλλεκτών δανείων, που να έχουν τα προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά των
σχετικών κατηγοριών επίλεκτων υλικών.
Πριν τη διαµόρφωση των προσφορών τους, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να
επισηµάνουν τις πιθανές θέσεις λήψεως δανείων, είτε από χείµαρρους είτε από λατοµεία
και να εξασφαλίσουν τόσο την καταλληλότητα αυτών όσο και τη δυνατότητα λήψεως από
πλευράς χορηγήσεως αδείας από τους αρµόδιους φορείς, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη
και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου
επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µετά της µεταφοράς των δανείων
από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων.

Άρθρο Α-7.1: Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και ενενήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 8,92
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Άρθρο Α-7.2: ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 9,35

Άρθρο Α-7.3: ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου Κατηγορίας Ε4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και ενενήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 12,93
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Άρθρο Α-8: ΚΟΚΚΩ∆ΕΣ ΥΛΙΚΟ 0-200 χλστ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121Β)
Για την προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των
έργων, κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 χλστ. από συλλεκτά υλικά ή θραυστά
προϊόντα λατοµείου ή ποταµού, µέγιστης διάστασης λίθων 200 χλστ. και ελάχιστης
περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσµατος (διερχόµενο από το κόσκινο Νο 40) 35%, µε
δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6 και κατά τα υπόλοιπα σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Ο 150, την
Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού, οι φορτοεκφορτώσεις µε το
χαµένο χρόνο, η σταλία αυτοκινήτων και η µεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου, οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων καθώς και
οποιαδήποτε επιβάρυνση, που αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. και κατά τα υπόλοιπα σύµφωνα µε
το άρθρο προµήθειας δανείων αυτού του τιµολογίου.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η κατασκευή του επιχώµατος, που πληρώνεται
ιδιαίτερα µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου.
Επίσης δεν προσµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα η πιθανή επαύξηση του
όγκου του επιχώµατος εξ αιτίας συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέρα από τα
όρια, που προβλέπει η µελέτη.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 χλστ., που
επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών
διατοµών, µετά της µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και πενήντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,59
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Άρθρο Α-9: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1530)
Για την πλήρη κατασκευή επιχώµατος οδού, µετά από προηγούµενο καθαρισµό
του εδάφους έδρασης, µε µηχανήµατα, υλικά που θα προσκοµισθούν στη θέση
κατασκευής των επιχωµάτων και µε µεθόδους και βαθµό συµπύκνωσης όπως
προδιαγράφεται στους όρους δηµοπράτησης. Το άρθρο αφορά στην κατασκευή
επιχώµατος µερικά ή ολικά, σε ύψος ή/και πλάτος, σε νέα ή υπάρχουσα κατασκευή για τη
συµπλήρωσή της, από κατάλληλα γαιώδη ή βραχώδη υλικά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και µε
µεθόδους και λοιπές απαιτήσεις, όπως προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ., στην Π.Τ.Π. Χ1 και
στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνονται οι δαπάνες για:
1) Την κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος είτε είναι συνήθους είτε
είναι αυξηµένου βαθµού συµπύκνωσης, όπως θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό
τµήµα -για βραχώδες επίχωµα- και στέψη, τα οποία θα συµπυκνώνονται σε
ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR
MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO Τ 180 για τα γαιώδη επιχώµατα, ή
σε βαθµό όπως αυτός, που προδιαγράφεται στην Τ.Σ.Υ. για τα βραχώδη
επιχώµατα και σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν εφαρµογής της µεθόδου Συνεχούς
Ελέγχου Συµπύκνωσης (CCC), που προβλέπει έλεγχο της συµπύκνωσης όλων
των επιχωµάτων συνολικού ύψους από τον πόδα µέχρι το φρύδι άνω των πέντε
(5) µέτρων, µε προσαρµογή κατάλληλων διατάξεων µέτρησης και συνεχούς
καταγραφής των αποτελεσµάτων πάνω στους δονητικούς οδοστρωτήρες.
2) Την εργασία µόρφωσης και συµπύκνωσης του εδάφους έδρασης των
επιχωµάτων (µετά την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή
ακαταλλήλων, τη συµπλήρωση κοιλωµάτων και την κατασκευή αναβαθµών),
µέχρι βάθους τουλάχιστον 0,30 µ., σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί
σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστον προς το 90% της πυκνότητας,
που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR
MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 180.
3) Την κατασκευή και ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της "στρώσης έδρασης
οδοστρώµατος", σε ποσοστό 95% της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR
MODIFIED σύµφωνα µε τη µέθοδο AASHO T 180, µε κατάλληλο αριθµό
διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή µε λείους κυλίνδρους, ώστε να
διαµορφωθεί µια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια σύµφωνα και µε τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
Από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος", της οποίας συµβατικά η εργασία
κατασκευής υπάγεται σ΄ αυτό το άρθρο, εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης
στράγγισης οδοστρώµατος" (όπου υπάρχει), η οποία πληρώνεται µε την τιµή του
αντίστοιχου άρθρου τιµολογίου.
4) Την εργασία συµπύκνωσης λωρίδας πλάτους µέχρι 2 µ σε κάθε άκρο του ποδός
των πρανών του επιχώµατος, πέραν της επιφάνειας έδρασής του.
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5) Την πιθανή επαύξηση του όγκου του επιχώµατος εξαιτίας συνίζησης, καθίζησης
ή διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, που προβλέπει η µελέτη, για δυνατότητα
συµπύκνωσης.
6) Την επανεπίχωση εκσκαφών θεµελίων και τάφρων αγωγών εντός του σώµατος
της οδού σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., που δεν αποζηµιώνονται µε ιδιαίτερο άρθρο
τιµολογίου (π.χ. «Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης
αγωγών» κ.λ.π.)
7) Την εγκατάσταση πλήρους δικτύου µαρτύρων καθίζησης σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.,
την εκτέλεση κάθε είδους µετρήσεων και τη χρήση κάθε είδους µηχανικού µέσου
για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται:
α) Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες,
τοίχοι, οχετοί, Cut and Cover, στοµίων σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π.), που θα
πληρωθούν µε το σχετικό άρθρο του τιµολογίου.
β) Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και τυχόν δηµιουργίας
αναβαθµών που πληρώνονται αντίστοιχα µε τα άρθρα εκσκαφών του
Τιµολογίου (χαλαρών εδαφών, γενικών εκσκαφών)
γ) Η κατασκευή τυχόν εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα εφόσον
αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου
Η επιµέτρηση θα γίνει σε γεωµετρικό όγκο έτοιµου, συµπυκνωµένου επιχώµατος
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και κατά τα λοιπά
σύµφωνα µε την παρ. 6.5 της Π.Τ.Π. Χ1.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο κατασκευής επιχώµατος συνήθους ή αυξηµένου βαθµού
συµπύκνωσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,85
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Άρθρο Α-10: ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ CUT & COVER ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1530)
Για την πλήρη επανεπίχωση σήραγγας Cut and Cover και στοµίων σηράγγων
συνήθους ή αυξηµένου βαθµού συµπύκνωσης, που θα κατασκευασθεί µε µηχανήµατα,
υλικά που θα προσκοµισθούν στη θέση κατασκευής των επιχωµάτων, µεθόδους και σε
βαθµό συµπύκνωσης όπως προδιαγράφεται στους όρους δηµοπράτησης, από κατάλληλα
γαιώδη ή βραχώδη υλικά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., και µε µεθόδους και λοιπές απαιτήσεις,
όπως προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ., συµπληρωµατικά στην Π.Τ.Π. Χ1 και στους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες προσκόµισης των υλικών στη θέση
κατασκευής, η δαπάνης της εργασίας διάστρωσης και συµπύκνωσης σύµφωνα µε τη
µελέτη, την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, η δαπάνη κατασκευής των
απαιτούµενων οδών προσπέλασης και αποκατάστασης του φυσικού εδάφους στις θέσεις
των οδών προσπέλασης µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και κατά τα λοιπά σύµφωνα
µε το άρθρο «κατασκευή επιχωµάτων» αυτού του Τιµολογίου.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται τα δάνεια υλικά που τυχόν απαιτηθούν, τυχόν
κατασκευή οπλισµένων επιχωµάτων, οι επενδύσεις πρανών και κατά τα λοιπά σύµφωνα
µε το άρθρο «κατασκευή επιχωµάτων» αυτού του Τιµολογίου.
Η επιµέτρηση θα γίνει σε όγκο έτοιµης συµπυκνωµένης επανεπίχωσης σύµφωνα
µε την Τ.Σ.Υ. µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο επανεπίχωσης σήραγγας Cut and Cover και στοµίων
σηράγγων.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,70
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Άρθρο Α-11:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121A)
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης µεταβλητού πάχους καθαρής άµµου
ποταµού ή σκύρων, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις υπό τα
επιχώµατα και υπό τα θεµέλια τεχνικών έργων, από σκύρα προερχόµενα από κοσκίνισµα
καθαρών αµµοχαλικωδών υλικών ποταµού ή θραύση καταλλήλων πετρωµάτων της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, των οποίων η µεγάλη διάµετρος δε θα υπερβαίνει τα 20 εκ., ή
άµµο καθαρή από ποτάµι ή χείµαρρο, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε
απόσταση επί τόπου των έργων.
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνεται η δαπάνη:
•

της εργασίας µόρφωσης και συµπύκνωσης του εδάφους έδρασης της
στρώσης άµµου –σκύρων (µετά την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή
την εκσκαφή ακαταλλήλων, τη συµπλήρωση κοιλωµάτων και την κατασκευή
αναβαθµών) µέχρι βάθους τουλάχιστον 0,30 µ., σε βαθµό συµπύκνωσης,
που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστον προς το
90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή
AASHO T 180.

•

προµήθειας και µεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
ενσωµάτωσης, της άµµου, των σκύρων, του απαιτούµενου νερού
διαβροχής, µετά των φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου
φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου,

•

διάστρωσης, διαβροχής και συµπύκνωσης,

•

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη κάθε υλικού και εργασίας που απαιτούνται για
την έντεχνη εκτέλεση της στρώσης σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.

Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου µε λήψη αρχικών και τελικών
διατοµών.
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο πλήρους κατασκευής στρώσης καθαρής άµµου ή
σκύρων, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και είκοσι ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,21
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Άρθρο Α-12: ΕΠΙΧΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ
ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Π.Τ.Π. Ο-150
Για ένα κυβικό µέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε
θραυστό αµµοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150 σε στρώσεις πάχους µέχρι 25 cm µε την
έκριψη, διάστρωση, πλάγιες µεταφορές, το κοπάνισµα ή την χρησιµοποίηση δονητικών
αλλ’ όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων µέσων ή άλλων ειδικών
συµπυκνωτών, την επί τόπου αξία του νερού διαβροχής, µε τη δαπάνη µιας
τουλάχιστον δοκιµασίας ανά 1.000 m3 συµπυκνωµένου όγκου και πάντως µιας σε κάθε
αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση της συµπύκνωσης που έχει επιτευχθεί. Ο βαθµός
συµπύκνωσης δεν πρέπει, να είναι κατώτερος από 95% (τροποποιηµένη δοκιµασία
Proctor). Περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του υλικού και της µεταφοράς του από
οποιαδήποτε απόσταση. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις
εντολές της Υπηρεσίας.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των
γραµµών πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη.
Άρθρο Α-12.1: Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6068)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 14,25

K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc

- 30 -

5740b/5210/B06

Άρθρο Α-13: ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ
Άρθρο Α-13.1: ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1610)
Για την πλήρη επένδυση πρανών επιχωµάτων-ορυγµάτων και τον εγκιβωτισµό
του οδοστρώµατος από κατάλληλη φυτική γη συµπυκνωµένου πάχους 0,30 m (όπως
ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.), που θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ, την Π.Τ.Π. Χ1 και τους
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται τη δαπάνη προµήθειας της κατάλληλης φυτικής γης,
των φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου, της σταλίας αυτοκινήτων και της
µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση της οριστικής τοποθέτησής της
(ανεξάρτητα από τον αριθµό των φορτοεκφορτώσεων και των ενδιάµεσων αποθέσεων και
από το είδος του µεταφορικού µέσου), της προµήθειας και µεταφοράς συνεκτικού εδάφους
(σε περίπτωση ύπαρξης υδροπερατών εδαφών έδρασης), καθώς και τη δαπάνη
προετοιµασίας της επιφάνειας, που θα επενδυθεί όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Χ1,
τοποθέτησης, διάστρωσης, ελαφράς συµπύκνωσης της φυτικής γης, συντήρησης αυτής
µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και κατά τα
λοιπά, όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Ως συντήρηση
νοείται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα
στο χρόνο συντήρησης), µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας
φυτικών γαιών σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους του παρόντος άρθρου.
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα φυτικής γης επένδυσης πρανών
όπως προδιαγράφεται στην Τ.Σ.Υ. (σύµφωνα και µε την Π.Τ.Π. Χ1 - Σχήµα 1).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένης φυτικής γης επένδυσης πρανούς.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,55
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Άρθρο Α-14: ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ∆ΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1620)
Για την πλήρωση κεντρικής νησίδας, νησίδων κόµβων και άλλων νησίδων
δηµιουργίας πράσινου µε κατάλληλη φυτική γη, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις εντολές της
Υπηρεσίας (όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.), που θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την
Π.Τ.Π. Χ1 κεφάλαιο Γ΄ και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται:
• η δαπάνη προµήθειας της κατάλληλης φυτικής γης, των φορτοεκφορτώσεων,
του χαµένου χρόνου, σταλίας και µεταφοράς αυτής από οποιαδήποτε
απόσταση στη θέση της οριστικής τοποθέτησής της, ανεξαρτήτως του
αριθµού φορτοεκφορτώσεων και ενδιάµεσων αποθέσεων και από το είδος του
µεταφορικού µέσου
• η δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας όπου πρόκειται να τοποθετηθεί,
όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Χ1,
• η δαπάνη τοποθέτησης, διάστρωσης, αποµάκρυνσης ξένων σωµάτων,
ελαφράς συµπύκνωσης της φυτικής γης και συντήρησής της µέχρι τη λήξη του
χρόνου συντήρησης σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. Στη συντήρηση της εργασίας
περιλαµβάνεται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής (που τυχόν
θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης) µε προσκόµιση και τοποθέτηση
συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών και σύµφωνα µε τους
υπόλοιπους όρους του παρόντος άρθρου.
• κάθε είδους άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο διαστρωθείσας συµπυκνωµένης φυτικής γής.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και ογδόντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 1,83
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ΟΜΑ∆Α B: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Άρθρο Β-1:ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως
3,00µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151)
Για την πλήρη εκσκαφή µέχρι πλάτους 3 µ. θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχων,
βάθρων, φρεατίων κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών, οχετών κάθε είδους
(αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., ηλεκτροφωτισµού κλπ.), για την εκσκαφή κάτωθεν
αγωγών, για διερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών-οχετών ΟΚΩ σε κάθε είδους
έδαφος (γαιοηµίβραχο και βράχο), περιλαµβανοµένων και των πετρωµάτων µε
δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών και για οποιοδήποτε
βάθος, µε αφετηρία µέτρησης του βάθους την άνω επιφάνεια σκάµµατος όπως αυτή
ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., που εκτελείται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., ανεξάρτητα από τη χρήση ή
όχι εκρηκτικών υλών, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό, µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο, ή ακόµα
και µε τα χέρια.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη αντλήσεων και αντιµετώπισης των κάθε
είδους επιφανειακών και υπόγειων νερών, η δαπάνη των κάθε είδους απαιτουµένων
αντιστηρίξεων παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις µε
πασσαλοσανίδες κλπ), η δαπάνη µόρφωσης του πυθµένα και τµήµατος των παρειών
αυτού ώστε να µπορούν να χρησιµεύσουν για τη διάστρωση σκυροδέµατος (π.χ. θεµέλια
τεχνικών έργων, περιβλήµατα αγωγών κλπ) χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων, η
δαπάνη συµπύκνωσης του πυθµένα των θεµελίων, η δαπάνη διαµόρφωσης ή µη των
δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών, η δαπάνη
διαλογής, φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου και µεταφοράς αυτών σε οποιαδήποτε
απόσταση σύµφωνα µε υπόδειξη της Υπηρεσίας για οριστική αποµάκρυνση ή προσωρινή
απόθεση στην περιοχή του έργου (µε την εν συνεχεία αποκοµιδή αυτών και την οριστική
τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωµάτων του έργου) ή απ’ ευθείας οριστική
τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωµάτων του έργου ή απόθεση παρά το σκάµµα για
την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του
τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού που κατασκευάζονται εκτός του σώµατος της οδού,
καθώς και η δαπάνη για την επανόρθωση ζηµιών εξαιτίας ενδεχόµενων καταπτώσεων
γειτονικών εδαφικών όγκων.
Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη για το κόψιµο τυχόν
υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώµατος µε κατάλληλη µέθοδο σύµφωνα µε τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κλπ.), το κόψιµο, το ξερίζωµα και η αποµάκρυνση δένδρων
οποιασδήποτε περιµέτρου, η δαπάνη για την εκσκαφή παλιών οδοστρωµάτων,
κρασπεδορείθρων µε το σκυρόδεµα έδρασής τους, πλακοστρώσεων και
τσιµεντοστρώσεων (από άοπλο σκυρόδεµα), η δαπάνη για τις τυχόν απαιτούµενες
γεφυρώσεις των εκσκαφών των τάφρων µε σιδηρές λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλα
έργα γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και για εξυπηρέτηση των
παρόδιων ιδιοκτησιών και τέλος η δαπάνη για τις εργασίες επανεπίχωσης του
αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.
Η κατηγορία αυτή των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων
εφαρµόζεται για επιφάνεια µέχρι 100 µ2, ή µε πλάτος σκάµµατος το ανώτερο µέχρι 3,00 µ.
ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης (όπως λεπτοµερώς προσδιορίζεται στην Τ.Σ.Υ.)
για οποιοδήποτε βάθος και για όλα τα τµήµατα των έργων της εργολαβίας. Εκσκαφές
θεµελίων, τάφρων κλπ, πέραν του όγκου των εκσκαφών θεµελίων, όπως αυτός ορίζεται
στην Τ.Σ.Υ., όπου προβλέπονται από τη µελέτη ή εκτελούνται ύστερα από γραπτή εντολή
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της Υπηρεσίας, θα πληρώνονται µε την τιµή των άρθρων των γενικών εκσκαφών. Η
εκσκαφή µετράται σε όγκο, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ..
Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής θεµελίων τεχνικών έργων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και είκοσι επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 3,27
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Άρθρο B-2: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΛΟΓΩ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ Ο.Κ.Ω.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6087)
Για την πρόσθετη αποζηµίωση της εργασίας εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος,
λόγω δυσχερειών από συναντώµενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία, η οποία θα
εκτελεστεί µε ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια, ώστε να µην θιγεί η ακεραιότητα και
λειτουργικότητα των συναντώµενων αγωγών, όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στην
Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Η πρόσθετη αυτή τιµή αφορά και σε εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών τοµών για
εντοπισµό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές τοποθέτησης εγκάρσιων αγωγών και
οχετών κάτω από σύγχρονη διερχόµενη κυκλοφορίας (όχι εργοταξιακή). Η πρόσθετη τιµή
δεν αφορά σε εναέριους αγωγούς ΟΚΩ (π.χ. αγωγούς ∆ΕΗ) ανεξάρτητα από τις
οποιεσδήποτε δυσχέρειες που µπορεί να δηµιουργηθούν στην εκτέλεση των εργασιών.
Η επιµέτρηση γίνεται σε πραγµατικό όγκο εκσκαφών, όπως περιγράφεται στην
Τ.Σ.Υ., σε περίπτωση που οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. είναι σε λειτουργία και συναντώνται στον
όγκο κάθε είδους εκσκαφής.
Πρόσθετη τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος λόγω
δυσχερειών από συναντώµενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και τριάντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 2,37
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Άρθρο Β-3: ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ
ΜΗΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6087)
Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε
έδαφος, κάτω από αγωγό Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενο /
αντιστηριζόµενο ή µή, ανά µέτρο µήκους συναντωµένου αγωγού κατά µήκος του
σκάµµατος.
Νοείται δε αγωγός µέσα στο σκάµµα και ο παραµένων µέσα σ΄ αυτό κατά το
µεγαλύτερο µέρος της διατοµής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί
περιλαµβανόµενοι σε ιδεατό κύλινδρο µε άξονα τον άξονα του µεγαλύτερου αγωγού και
διαµέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον
παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόµη µία φορά η τιµή αυτή.
Στην τιµή αυτή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη τυχόν εργασιών υποστήριξης,
αντιστήριξης ή υποθεµελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά
περίπτωση, δύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδηγίες των αρµοδίων ΟΚΩ και
θα επιµετρώνται σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντωµένου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια
εκσκαφής.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,50
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Άρθρο Β-4: ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩ∆Η ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο Β-4.1: Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β)
Για την πλήρη κατασκευή επιχώµατος από κοκκώδες υλικό της Π.Τ.Π. Ο150,
διαβάθµισης ∆ ή Ε, πού θα τοποθετηθεί µεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης
οδοστρώµατος" και της στρώσης των τσιµεντοπλακών πεζοδροµίων (ή άλλης τελικής
στρώσης πεζοδροµίων) και που θα συµπυκνωθεί σε ποσοστό 90% της ξηράς φαινόµενης
πυκνότητας της τροποποιηµένης µεθόδου PROCTOR.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµηθείας και µεταφοράς, από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης, του κοκκώδους υλικού, µετά των
φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του
αυτοκινήτου, η δαπάνη διάστρωσης, µόρφωσης, συµπλήρωσης, συµπύκνωσης κ.λ.π.,
όπως και η δαπάνη κάθε άλλου υλικού και εργασίας, που απαιτούνται για την έντεχνη
εκτέλεση της στρώσης σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής µε λήψη
αρχικών και τελικών διατοµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής επιχώµατος από κοκκώδες υλικό
κάτω από τα πεζοδρόµια.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και σαράντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 6,45
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Άρθρο Β-4.2: Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6068)
Για την πλήρη κατασκευή µεταβατικού επιχώµατος µε κατάλληλο κοκκώδες
υλικό, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, µέχρι ύψους 1,0 µέτρου
από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώµατος για την
πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την
πλήρωση όλου του εναποµένοντος όγκου του σκάµµατος αγωγών εντός του σώµατος της
οδού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης,.
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνεται :
•

Η εργασία µόρφωσης και συµπύκνωσης του εδάφους έδρασης των
επιχωµάτων, εφόσον τα επιχώµατα ή µέρος τους εδράζονται πάνω στο
φυσικό έδαφος

•

η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο ενσωµάτωσης, του κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων
απαιτούµενων υλικών, µετά των φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου
φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου

•

η δαπάνη διάστρωσης, µόρφωσης, συµπλήρωσης και συµπύκνωσης
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.

•

η δαπάνη όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των αγωγών,
οχετών κλπ

•

η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούµενων ελέγχων συµπύκνωσης

•

η κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων οριζόντιων ή κατακόρυφων
αντιστηρίξεων

•

η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των αγωγών,
οχετών κλπ όπως και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά,
διαβρώσεις κλπ.

•

και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτούνται για την έντεχνη
εκτέλεση της στρώσης, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.

Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής, όπως
ορίζεται στην Τ.Σ.Υ. και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής µεταβατικών επιχωµάτων ως και
επιχώµατος αγωγών- οχετών από κοκκώδες υλικό.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 5,28
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Άρθρο Β-5: ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ΜΕ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C25/30
Για την πλήρη κατασκευή έγχυτου πάσσαλου-φρεατοπασσάλου από οπλισµένο
σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30, σε έδαφος οποιασδήποτε σύστασης (πλην της
περίπτωσης βράχου σε όλο το µήκος του πασσάλου), σε οποιοδήποτε βάθος από την
επιφάνεια του εδάφους, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό. Η κατασκευή του φρεατοπασσάλου
µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε σύστηµα, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζονται η
προβλεπόµενη από την µελέτη ποιότητα σκυροδέµατος C25/30, η διάµετρος και η έδραση
του πασσάλου καθώς και η επικάλυψη του σιδηροπλισµού.
Στις τιµές περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς κάθε υλικού από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης-εκτός του σιδηρού οπλισµού και του
µπετονίτη-και κάθε εργασίας, που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, η δαπάνη
προσκόµισης, εγκατάστασης, λειτουργίας και αποκόµισης ενός ή περισσοτέρων
µηχανηµάτων για την κατασκευή των φρεατοπασσάλων (ανάλογα µε την πορεία των
εργασιών για την εµπρόθεσµη περαίωση των έργων) και κάθε άλλου µηχανήµατος, που
θα απαιτηθεί, η δαπάνη καθυστερήσεων και µεταφορών αυτών από θέση σε θέση και από
βάθρο σε βάθρο µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, που θα καθορίσει τη σειρά κατασκευής
των φρεατοπασσάλων, η δαπάνη προετοιµασίας των δαπέδων εργασίας, αντιµετώπισης
των δυσχερειών και εµποδίων (επιφανειακά ή υπόγεια νερά, προβλήµατα προσπέλασης),
αποκοµιδής-απόθεσης των προϊόντων ορυγµάτων, η δαπάνη χρήσης σωληνώσεων
προστασίας της οπής, καταβιβασµού και ανάσυρσης ακόµα και εγκατάλειψης στο έδαφος
λόγω αδυναµίας ανέλκυσής τους, η δαπάνη χρήσης τσιµέντου τύπου ΙV του Π.∆. 244/80
για την αντιµετώπιση βλαβερών υπόγειων υδάτων, η δαπάνη τυχόν συµπλήρωσης της
οπής του πασσάλου µε κοκκώδες υλικό, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη σύµφωνα µε την
Τ.Σ.Υ. Ο ανάδοχος δε δικαιούται καµίας πρόσθετης αποζηµίωσης σε περίπτωση νέας
εγκατάστασης και λειτουργίας µηχανηµάτων στη θέση κάποιου τεχνικού έργου, µε σκοπό
την πύκνωση του αριθµού των πασσάλων, εφ’ όσον αυτό είναι αναγκαίο.
Στις τιµές περιλαµβάνονται ανηγµένα:
1) oι δαπάνες δοκιµαστικής φόρτισης σε λειτουργικούς πασσάλους (ένας
πάσσαλος ανά 20 πασσάλους και το λιγότερο ένας πάσσαλος ανά γέφυρα ή
τοίχο) για την περίπτωση πασσάλων των οποίων η αιχµή δεν εισχωρεί σε
βράχο. Η δοκιµαστική φόρτιση θα γίνεται κατά DIN 4014.
2) oι δαπάνες ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης όλων των πασσάλων
(INTEGRITY TESTING) µε ακουστικές µεθόδους (SONIC).
3) oι δαπάνες συγκέντρωσης, παρουσίασης
αποτελεσµάτων των παραπάνω ελέγχων.

και

αξιολόγησης

των

Στις τιµές δεν περιλαµβάνονται οι παρακάτω δαπάνες:
(α) Ενσωµάτωσης σιδηροσωλήνων κατάλληλης διαµέτρου µέσα στο σώµα του
πασσάλου και διενέργειας σχετικών γεωτρήσεων, τσιµεντενέσεων, κ.λ.π.
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο του πυθµένα
έδρασης του πασσάλου. Η µεθοδολογία θα προσδιορίζεται στην πρόταση του
Αναδόχου και θα είναι κατά γενικό τρόπο σύµφωνη µε την Τ.Σ.Υ.
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(β) Λεπτοµερειακής αποτύπωσης της συνέχειας της σκυροδέτησης καθ’ όλο το
ύψος του πασσάλου, που θα γίνει σε πασσάλους µεγάλων φορτίων π.χ. >
500 τόννων µε τη βοήθεια ακτίνων “γ” ή αναλόγων µη καταστροφικών
µεθόδων (NON DESTRUCTIVE METHODS).
(γ) Τυχόν επί πλέον δοκιµαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς ή µη
λειτουργικούς πασσάλους, επί πλέον αυτών που αναφέρθηκαν στην
παραπάνω παράγραφο, που θα µπορεί να γίνει είτε µετά από πρόταση του
Αναδόχου και έγκριση από την Υπηρεσία, είτε και µετά από εντολή της
Υπηρεσίας.
(δ) Τυχόν επί πλέον δοκιµαστικών φορτίσεων (σε λειτουργικούς ή µη
λειτουργικούς πασσάλους) µε οριζόντια φορτία, που θα µπορούν να γίνουν
είτε µετά από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας, είτε και µετά
από εντολή της Υπηρεσίας.
Για την περίπτωση δοκιµαστικών φορτίσεων µε κατακόρυφα φορτία σε
λειτουργικούς πασσάλους, η στάθµη φόρτισης θα είναι ίση προς το 150 % των φορτίων
λειτουργίας και η διάρκεια της παραµονής κάθε φόρτισης θα δίνεται από την Υπηρεσία µε
ειδικές οδηγίες.
Για την περίπτωση δοκιµαστικών φορτίσεων µε κατακόρυφα φορτία σε µη
λειτουργικούς πασσάλους, η στάθµη φόρτισης θα µπορεί να φθάσει µέχρι το διπλάσιο του
φορτίου λειτουργίας και κατά τα λοιπά ισχύουν τα παραπάνω.
Σε κάθε περίπτωση η διάταξη της επιβολής του φορτίου, η διάταξη και τα όργανα
µετρήσεων θα προτείνονται από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Ο
Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα των δοκιµαστικών
φορτίσεων.
Από τη δοκιµαστική φόρτιση λειτουργικών ή/και µη λειτουργικών πασσάλων θα
προκύψουν ακριβή συµπεράσµατα για τη σχέση φορτίων-καθίζησης και τη φέρουσα
ικανότητα. Τα συµπεράσµατα αυτά θα επιτρέψουν την επαλήθευση των παραδοχών της
µελέτης, ή την κατάλληλη αναθεώρησή τους. Η εκτέλεση των δοκιµαστικών φορτίσεων
στους τυχόν µη λειτουργικούς πασσάλους προηγείται της κατασκευής των λειτουργικών
πασσάλων.
Η επιµέτρηση θα γίνει σύµφωνα µε το πραγµατικό µήκος του σκυροδετηθέντος
αποδεκτού πασσάλου. Ο υπολογισµός του µήκους κάθε πασσάλου θα γίνεται από τη
στάθµη του πυθµένα µέχρι την οριστική στάθµη της κεφαλής του πασσάλου, όπως οι
στάθµες αυτές προβλέπονται στη µελέτη ή όπως οι στάθµες αυτές ήθελαν τροποποιηθεί
κατά την κατασκευή µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. ∆ε θα επιµετρηθεί το τυχόν επί
πλέον βάθος, που εκτελέστηκε κάτω από την εγκεκριµένη στάθµη πυθµένα ούτε το
αποκοπτόµενο τµήµα της κεφαλής του πασσάλου.
Τιµή ανά µέτρο µήκους έγχυτου πασσάλου-φρεατοπασσάλου
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Άρθρο Β-5.1: Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 0,80 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν έντεκα €
(Αριθµητικά): 111,00

Άρθρο Β-5.2: Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 1,00 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα ένα €
(Αριθµητικά): 141,00

Aρθρο Β-5.3: Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 1,20 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 178,00

Aρθρο Β-5.4: Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 1,50 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια σαράντα εννέα €
(Αριθµητικά): 249,00
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Άρθρο Β-6: ΜΠΕΤΟΝΙΤΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7101.1)
Εάν προβλέπεται από την µελέτη συνθέσεως, θα χρησιµοποιείται µπεντονίτης
κατιόντων νατρίου (κονιορτοποιηµένος µοντµοριλλονίτης), σε ποσοστό 2-5% για την
αύξηση του ιξώδους του ενέµατος. Ο µπεντονίτης θα προσκοµίζεται σε ανθυγρή
συσκευασία και θα προστατεύεται έναντι υγρασίας µέχρι την ενσωµάτωσή του.
Πληρωµή ανά τόνο µπεντονίτη, που ενσωµατώθηκε σε επιτυχώς εισπιεσθέν
ένεµα σε οπές τσιµεντενέσεων ή ερευνητικές οπές, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
απωλειών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, µε
βάση την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως
Τιµή ανά τόνο βάρους.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα €
(Αριθµητικά): 160,00
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Άρθρο Β-7: ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΥ
Για την κατασκευή τµήµατος φρεατοπασσάλου από τη στάθµη φυσικού εδάφους
έως τη στάθµη θεµελίωσης, χωρίς όµως τη σκυροδέτηση (φουγάρο), σε έδαφος
οποιασδήποτε σύστασης (πλην της περίπτωσης βράχου σε όλο το µήκος του πασσάλου),
σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό. Η
κατασκευή του φρεατοπασσάλου µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε σύστηµα, υπό την
προϋπόθεση να εξασφαλίζονται η προβλεπόµενη από την µελέτη διάµετρος και η έδραση
του πασσάλου.
Στις τιµές περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς κάθε υλικού από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης-εκτός του µπετονίτη-και κάθε εργασίας,
που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
Τ.Σ.Υ. και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, η δαπάνη προσκόµισης, εγκατάστασης,
λειτουργίας και αποκόµισης ενός ή περισσοτέρων µηχανηµάτων για την κατασκευή των
φρεατοπασσάλων (ανάλογα µε την πορεία των εργασιών για την εµπρόθεσµη περαίωση
των έργων) και κάθε άλλου µηχανήµατος, που θα απαιτηθεί, η δαπάνη καθυστερήσεων
και µεταφορών αυτών από θέση σε θέση και από βάθρο σε βάθρο µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας, που θα καθορίσει τη σειρά κατασκευής των φρεατοπασσάλων, η δαπάνη
προετοιµασίας των δαπέδων εργασίας, αντιµετώπισης των δυσχερειών και εµποδίων
(επιφανειακά ή υπόγεια νερά, προβλήµατα προσπέλασης), αποκοµιδής-απόθεσης των
προϊόντων ορυγµάτων, η δαπάνη χρήσης σωληνώσεων προστασίας της οπής,
καταβιβασµού και ανάσυρσης ακόµα και εγκατάλειψης στο έδαφος λόγω αδυναµίας
ανέλκυσής τους, η δαπάνη χρήσης τσιµέντου τύπου ΙV του Π.∆. 244/80 για την
αντιµετώπιση βλαβερών υπόγειων υδάτων, η δαπάνη τυχόν συµπλήρωσης της οπής του
πασσάλου µε κοκκώδες υλικό, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. Ο
ανάδοχος δε δικαιούται καµίας πρόσθετης αποζηµίωσης σε περίπτωση νέας
εγκατάστασης και λειτουργίας µηχανηµάτων στη θέση κάποιου τεχνικού έργου, µε σκοπό
την πύκνωση του αριθµού των πασσάλων, εφ’ όσον αυτό είναι αναγκαίο.
Στις τιµές δεν περιλαµβάνονται οι παρακάτω δαπάνες:
(α) Ενσωµάτωσης σιδηροσωλήνων κατάλληλης διαµέτρου µέσα στο σώµα του
πασσάλου και διενέργειας σχετικών γεωτρήσεων, τσιµεντενέσεων, κ.λ.π.
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο του πυθµένα
έδρασης του πασσάλου. Η µεθοδολογία θα προσδιορίζεται στην πρόταση του
Αναδόχου και θα είναι κατά γενικό τρόπο σύµφωνη µε την Τ.Σ.Υ.
(γ)
Τυχόν επί πλέον δοκιµαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς ή µη
λειτουργικούς πασσάλους, επί πλέον αυτών που αναφέρθηκαν στην
παραπάνω παράγραφο, που θα µπορεί να γίνει είτε µετά από πρόταση του
Αναδόχου και έγκριση από την Υπηρεσία, είτε και µετά από εντολή της
Υπηρεσίας.
(δ) Τυχόν επί πλέον δοκιµαστικών φορτίσεων (σε λειτουργικούς ή µη
λειτουργικούς πασσάλους) µε οριζόντια φορτία, που θα µπορούν να γίνουν
είτε µετά από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας, είτε και µετά
από εντολή της Υπηρεσίας.
Η επιµέτρηση θα γίνει σύµφωνα µε το πραγµατικό µήκος της πρόσθετης οπής
φρεατοπασσάλου (φουγάρο). Ο υπολογισµός του µήκους κάθε πασσάλου θα γίνεται από
τη στάθµη φυσικού εδάφους µέχρι την στάθµη θεµελίωσης του πασσάλου, όπως οι
στάθµες αυτές προβλέπονται στη µελέτη ή όπως οι στάθµες αυτές ήθελαν τροποποιηθεί
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κατά την κατασκευή µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. ∆ε θα επιµετρηθεί το τυχόν επί
πλέον βάθος, που εκτελέστηκε κάτω από την εγκεκριµένη στάθµη πυθµένα ούτε το
αποκοπτόµενο τµήµα της κεφαλής του πασσάλου.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πρόσθετης οπής για την κατασκευή φρεατοπασσάλου

Άρθρο Β-7.1: Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 0,80 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 70,00

Άρθρο Β-7.2: Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 1,00 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα ένα €
(Αριθµητικά): 81,00

Aρθρο Β-7.3: Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 1,20 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα δύο €
(Αριθµητικά): 92,00
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Άρθρο Β-8: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
Για την κατασκευή σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης, από θραυστό υλικό λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και
διαστάσεων µέγιστου κόκκου, µε χρήση τσιµέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας,
αντοχής και ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών,
υπερρευστοποιητικών, αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε
είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.
Στις τιµές περιλαµβάνονται -η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και ενσωµάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας
που απαιτούνται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, -η δαπάνη
προσκόµισης, τοποθέτησης, χρήσης και αποµάκρυνσης µετά το τέλος των εργασιών των
πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωµάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καµπύλων ή στρεβλών
επιφανειών και γενικότερα του απαιτούµενου εξοπλισµού και των βοηθητικών
εγκαταστάσεων για προώθηση ή προβολοδόµηση, -η δαπάνη των µηχανηµάτων
παραγωγής, µεταφοράς, άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασµού, ανάµειξης, δόνησης κλπ.,
-η δαπάνη διαµόρφωσης των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση
και προβολοδόµηση καθώς και η δαπάνη µερικής ή ολικής απώλειας των σωµάτων
διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, -η δαπάνη
συντήρησης του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικό υγρό κ.λ.π.) µέχρι
τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρµών.
Ανηγµένα περιλαµβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης
σκυροδέµατος, -οι δαπάνες των µελετών και σχεδιασµού της κατασκευαστικής µεθόδου,
των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών
που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων
αυτοφεροµένων δοκών), -η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους άλλους όρους δηµοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες
δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών
διαστάσεων 4,50 x 10,00 µ. ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί
απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης περιλαµβάνεται η επιρροή της διαµόρφωσης των
χαρακτηριστικών του σκυροδέµατος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική
αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του επιφανειακού τελειώµατος, που καθορίζεται από την
εγκεκριµένη µελέτη, τους όρους δηµοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει
του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε.
Στις τιµές περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη για την κατασκευή
τελειωµάτων επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγµατικούς
όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουµένων των
οποιωνδήποτε κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του
σκυροδέµατος κλπ.) όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των
σωλήνων προεντάσεως σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος ή των κενών
διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10cm2 και επιφανειακών
εσοχών βάθους µέχρι 5cm χωρίς αποζηµίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής τους.
Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν
επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
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Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται
το ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την
τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.
Οι τιµές του σκυροδέµατος είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται
για προκατασκευή ή συµβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε
στοιχείο της κατασκευής ολοκληρώνεται σε µία φάση εργασιών ή εκτελείται τµηµατικά,
σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισµών (εξασφάλιση της
κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο
λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά µε το περιεχόµενο της τιµής µονάδας, ισχύουν τα
αναφερόµενα στην Τ.Σ.Υ.
Για την απαιτούµενη αντοχή σε θλίψη (fa), την µέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ.,
τα κριτήρια συµµόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την τεχνολογία του
σκυροδέµατος, ισχύει ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 (ΦΕΚ 315
Β/17.4.97),όπως περιλαµβάνεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος

Άρθρο Β-8.1: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/10 (Β5 ή Β10)

Άρθρο Β-8.1.1: Άοπλο C8/10 (Β10) κοιτοστρώσεων, εξοµαλυντικών στρώσεων κ.λ.π.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2521)
Σκυρόδεµα C8/10 χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή µη οπλισµένων
στοιχείων κατασκευών, όπως γενικών κοιτοστρώσεων, συγκρατήσεως βραχωδών
όγκων ορυγµάτων, εξοµαλυντικών στρώσεων θεµελίων, αγκυρώσεων σωλήνων,
µόρφωσης κλίσεων, κ.λ.π. καθώς και για την προστασία στεγάνωσης γεφυρών στην
περίπτωση που η µελέτη προβλέπει την κατασκευή τους από Β5
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 58,00
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Άρθρο Β-8.2: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (Β10 ή Β15)

Άρθρο Β-8.2.1: C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβληµάτων αγωγών, εξοµαλυντικών
στρώσεων κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531)
Σκυρόδεµα C12/15 (Β10) άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για
την κατασκευή κοιτοστρώσεων τεχνικών έργων, εξοµαλυντικών στρώσεων, µόρφωσης
κλίσεων, περιβληµάτων και έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών, όπως
προκατασκευασµένοι
τσιµεντοσωλήνες
αποχέτευσης,
αµιαντοτσιµεντοσωλήνες,
σιδηροσωλήνες κάθε είδους, στρώσης φθοράς µέσα σε οχετούς, επένδυσης κοίτης
ρεµάτων κλπ.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα οκτώ € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 68,40
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Άρθρο Β-8.3: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20
Άρθρο Β-8.3.1:C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης
γεφυρών κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
Σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο χρησιµοποιούµενο για την
κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων,
κοιτοστρώσεων, επένδυσης κοίτης ρεµάτων, τοίχων (θεµέλια και ανωδοµή) που δεν
ανήκουν στην κατηγορία «λεπτοτοίχων», την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα τέσσερα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 74,40
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Άρθρο Β-8.4: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25
Άρθρο B-8.4.1: Οπλισµένο C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων
κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
Σκυρόδεµα C20/25 οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή βάθρων
(θεµελίων και ανωδοµής) περιλαµβανοµένων και των πλευρικών τοιχωµάτων και πλακών
θεµελίωσης κιβωτιόσχηµων τεχνικών ελεύθερου ορθού ανοίγµατος άνω των 8.00 µ
οποιουδήποτε ύψους, µε τα συνδεδεµένα πτερύγιά τους, την κατασκευή τοίχων (θεµελίων
και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους περιλαµβανοµένων και των λεπτοτοίχων, την
κατασκευή κατακορύφων υποστυλωµάτων γεφυρών, την κατασκευή θωρακίων,
προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης γεφυρών, κεφαλοδέσµων και επένδυσης
πασσαλοστοιχιών, την κατασκευή πλακών πρόσβασης, πεζοδροµίων γεφυρών καθώς και
«πλακών τριβής» για τη στήριξη στηθαίων τύπου «ΣΤΕ-1».
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν οκτώ €
(Αριθµητικά): 108,00

Άρθρο Β-8.4.2: Οπλισµένο C20/25 ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών
έδρασης, κεφαλοδέσµων κ.λ.π.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2522)
Σκυρόδεµα C20/25 οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή
ακροβάθρων (θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους µε τα συνδεδεµένα πτερύγιά
τους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν έξι € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 106,80

Άρθρο Β-8.4.3: Οπλισµένο C20/25 κιβωτοειδών oχετών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
Σκυρόδεµα C20/25 οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή
κιβωτοειδών οχετών ορθών ή λοξών, µε άξονα ευθύγραµµο ή καµπύλο, οριζόντιο ή µε
κατά µήκος κλίση ή κλιµακωτό, ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατοµής -πλάκα κάλυψης,
πλευρικά τοιχώµατα και πλάκα θεµελίωσης- καθώς και των τυχόν συνεχόµενων
πτερυγοτοίχων ή των τυµπάνων ή χαλινών ή αγγυρώσεων ή κορωνίδων, που είναι
συνδεδεµένοι µε τον οχετό. Χρησιµοποιούµενο επίσης για την κατασκευή κιβωτιόσχηµων
τεχνικών ελεύθερου ορθού ανοίγµατος µέχρι 8.00 µ
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν έξι € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 106,80
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ΆρθροΒ-8.4.4: C20/25 µικροκατασκευών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
Σκυρόδεµα C20/25 χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή των καλυµµάτων, του
πυθµένα και των τοιχωµάτων φρεατίων, των καναλιών αποστράγγισης, τα οποία δεν
περιλαµβάνονται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου, ορθογωνικών τάφρων και
λοιπών µικροκατασκευών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δεκατρία €
(Αριθµητικά): 113,00
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Άρθρο Β-8.5: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C25/30
ΆρθροΒ-8.5.1: C25/30 µικροκατασκευών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
Σκυρόδεµα C25/30 χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή των καλυµµάτων, του
πυθµένα και των τοιχωµάτων φρεατίων, των καναλιών αποστράγγισης, τα οποία δεν
περιλαµβάνονται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου, ορθογωνικών τάφρων και
λοιπών µικροκατασκευών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δεκαεπτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 117,50

Άρθρο Β-8.5.2: Οπλισµένο C25/30 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων
κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
Σκυρόδεµα C25/30 οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή βάθρων
(θεµελίων και ανωδοµής) περιλαµβανοµένων και των πλευρικών τοιχωµάτων και πλακών
θεµελίωσης κιβωτιόσχηµων τεχνικών ελεύθερου ορθού ανοίγµατος άνω των 8.00 µ
οποιουδήποτε ύψους, µε τα συνδεδεµένα πτερύγιά τους, την κατασκευή τοίχων (θεµελίων
και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους περιλαµβανοµένων και των λεπτοτοίχων, την
κατασκευή κατακορύφων υποστυλωµάτων γεφυρών, την κατασκευή θωρακίων,
προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης γεφυρών, κεφαλοδέσµων και επένδυσης
πασσαλοστοιχιών, την κατασκευή πλακών πρόσβασης, πεζοδροµίων γεφυρών καθώς και
«πλακών τριβής» για τη στήριξη στηθαίων τύπου «ΣΤΕ-1».
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δώδεκα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 112,50

Άρθρο Β-8.5.3: Οπλισµένο C25/30 ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών
έδρασης, κεφαλοδέσµων κ.λ.π.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
Σκυρόδεµα C25/30 οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή
ακροβάθρων (θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους µε τα συνδεδεµένα πτερύγιά
τους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν έντεκα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 111,30
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Άρθρο Β-8.5.4: Οπλισµένο C25/30 σύµµικτων πλακών
Σκυρόδεµα C25/30 διαστρωνόµενο επί τόπου, χρησιµοποιούµενο για την
κατασκευή σύµµικτων πλακών οποιουδήποτε ανοίγµατος, χωρίς την αξία της λαµαρίνας,
του κάτω πέλµατος του φορέα από την επιφάνεια του εδάφους, ως εξής:
Άρθρο Β-8.5.4.1: Ύψους Η<=7,00 µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 107,50
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Άρθρο Β-8.6: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C30/37
Άρθρο Β-8.6.1: Οπλισµένο C30/37 βάθρων, κεφαλοδέσµων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
Οπλισµένο σκυρόδεµα C30/37 χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή βάθρων
(θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους µε τα συνδεδεµένα πτερύγιά τους,
γεφυρών οποιασδήποτε µορφής, θωρακίων, προσκεφαλαίων, κεφαλοδέσµων και δοκών
έδρασης φορέων γεφυρών. Επί πλέον στην κατηγορία αυτή υπάγεται και η κατασκευή
κεκλιµένων υποστυλωµάτων γεφυρών µορφής “V”.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι τέσσερα €
(Αριθµητικά): 124,00

Άρθρο Β-8.6.2: Οπλισµένο C30/37 πλακών, πλακοδοκών
Σκυρόδεµα C30/37 οπλισµένο, προκατασκευασµένο ή διαστρωνόµενο επί
τόπου, χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή φορέων γεφυρών οποιουδήποτε ανοίγµατος
και µορφής, πλάκας (πλήρους, ή µε διάκενα κιβωτοειδούς ή κυκλικής διατοµής),
πλακοδοκών, κλπ., του κάτω πέλµατος του φορέα από την επιφάνεια του εδάφους, ως
εξής:
Άρθρο Β-8.6.2.1: Ύψους Η<=7,00 µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δεκαέξι € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 116,80
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Άρθρο Β-8.7: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C40/50

Άρθρο Β-8.7.1: Προεντεταµένο C40/50 κιβωτοειδών φορέων επί ικριωµάτων
Σκυρόδεµα C40/50 προεντεταµένο, χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή
κιβωτοειδών φορέων γεφυρών οποιουδήποτε ανοίγµατος επί πάσης φύσεως ικριωµάτων
και σε ύψος κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την
τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή, ως εξής:

Άρθρο Β-8.7.1.1: Ύψους Η<=7,00 µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2565)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα δύο €
(Αριθµητικά): 182,00
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Άρθρο Β-8.8: ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7017)
Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα σε εξωτερικά έργα (εκτός υπόγειων έργων), το οποίο
εκτελείται σε κάθε είδους επιφάνεια και σε οποιοδήποτε ύψος από την φυσική επιφάνεια
του εδάφους, περιλαµβανοµένης της δαπάνης προετοιµασίας της επιφάνειας που θα
δεχθεί το εκτοξευόµενο, της δαπάνης διάστρωσης και εφαρµογής του υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες ύψους από το επίπεδο εργασίας και κλίσης, µε ή χωρίς χαλύβδινες ίνες ή
πλέγµα οπλισµού, της δαπάνης εισκόµισης-χρήσης-αποκόµισης του απαιτούµενου
εξοπλισµού µε τις σταλίες τους, της δαπάνης προµήθειας όλων των απαιτούµενων υλικών
(εκτός του οπλισµού), και κάθε δαπάνης υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα τρία €
(Αριθµητικά): 83,00
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Άρθρο Β-9: ΣΙ∆ΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ
Για την προµήθεια σιδηρού οπλισµού επί τόπου των υπαίθριων και υπόγειων
έργων (σηράγγων υπόγειας εκσκαφής, φρεάτων εκκαπνισµού, φρεάτων θεµελίωσης
γεφυρών κλπ), την κοπή, την κατεργασία και την επιµελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε
οποιαδήποτε θέση των έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου, µε
παρουσία ή χωρίς παρουσία νερού κλπ.), που θα γίνει µόνο µετά την παραλαβή των
ξυλοτύπων από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., τις διατάξεις της Τεχνικής
Μελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους
κανονισµούς.
Στις τιµές περιλαµβάνονται, πέραν της δαπάνης προµήθειας του οπλισµού,
ανηγµένα η δαπάνη της σύνδεσης των ράβδων σιδηρού οπλισµού, που θα γίνεται κατά
τρόπο στερεό σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 5 ή
µεγαλύτερου πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε
ηλεκτροσυγκόλληση για την περίπτωση εγχύτων πασσάλων, η δαπάνη προµήθειας του
σύρµατος πρόσδεσης, η δαπάνη προµήθειας και τοποθέτησης αποστατών, αρµοκλειδών
ή άλλου είδους εγκεκριµένων ενώσεων καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης, ανάρτησης και
αγκύρωσής του σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας, η δαπάνη των
απαιτούµενων ικριωµάτων και οποιωνδήποτε ανυψωτικών µέσων. Επισηµαίνεται ότι
σχετικά µε τις ενώσεις µε ηλεκτροσυγκόλληση ισχύει το DIN 4099 σε συσχετισµό µε το
DIN 1045. Επίσης στις τιµές περιλαµβάνονται τα αναγκαία υποστηρίγµατα (καβίλιες),
ειδικά τεµάχια ανάρτησης, που τυχόν θα απαιτηθούν, η οποιαδήποτε αποµείωση και
φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία µέχρι την τοποθέτησή του και κάθε
άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωµένη εργασία καθώς και η δαπάνη αποστολής και
δοκιµών δοκιµίων σιδήρου σε αναγνωρισµένα εργαστήρια, όπως ορίζεται στους
παραπάνω κανονισµούς και σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισµών της τεχνικής
µελέτης ή, αν δεν υπάρχουν, µε βάση τους πίνακες, που ο ανάδοχος υποχρεούται να
συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της
κατασκευής [οι πίνακες θα έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και θα
περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και τα µήκη
επικάλυψης (που θα είναι τα ελάχιστα απαιτούµενα), τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο σύµφωνα µε τους επίσηµους πίνακες βαρών των Γερµανικών Κανονισµών -, τα µήκη των
σιδηρών ράβδων, τα µερικά και ολικά βάρη των προβλεποµένων οπλισµών κλπ]. Η
τοποθέτηση των οπλισµών στο έργο θα ελεγχθεί από την Υπηρεσία και η παραλαβή τους
θα γίνει πριν από την έναρξη διάστρωσης του σκυροδέµατος. Μετά την παραλαβή των
οπλισµών οι πίνακες θα υπογραφούν από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι παραπάνω
θεωρηµένοι πίνακες των τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, αποτελούν την
επιµέτρηση των οπλισµών, που θα συνοδεύει τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών
εργασιών.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού που έχει τοποθετηθεί.
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Άρθρο Β-9.1: Σιδηρούς οπλισµός ST III (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα €
(Αριθµητικά): 1,00

Άρθρο Β-9.2: Σιδηρούν δοµικό πλέγµα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,05
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Άρθρο Β-10: ΣΚΛΗΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ
Για την προµήθεια και ενσωµάτωση στην κατασκευή της γέφυρας τενόντων
προέντασης από σκληρό χάλυβα υψηλής αντοχής ποιότητας ως κατωτέρω (όριο
διαρροής / όριο θραύσης), για διαµήκη και τυχόν εγκάρσια προένταση σύµφωνα µε την
Τ.Σ.Υ., την Τεχνική µελέτη, το DIN 4227 και τα συναφή DIN, την Τεχνική Προδιαγραφή
προεντεταµένου σκυροδέµατος και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται ανηγµένα η αξία των στοιχείων αγκύρωσης των
τενόντων προέντασης, των σωλήνων καλωδίωσης (περιβληµάτων), που θα πρέπει να
τηρούν τους συντελεστές τριβής σε ευθυγραµµία και καµπύλη που ορίζονται στους
κανονισµούς, των βοηθητικών υλικών, των ελατηρίων, των υποστηριγµάτων που είναι
αναγκαία για την ακριβή τοποθέτηση των τενόντων προέντασης σύµφωνα µε τις
προβλέψεις της µελέτης, των τσιµεντενέσεων πλήρωσης των σωλήνων καλωδίωσης
(εργασίας και υλικών), της εργασίας µόρφωσης και τοποθέτησης των σωλήνων και της
τοποθέτησης των τενόντων µέσα σ΄ αυτούς, της προέντασης των τενόντων σύµφωνα µε
την εγκεκριµένη µελέτη (που µπορεί να προβλέπει µερική τάνυση, υπερτάνυση,
αποτάνυση κλπ ώστε να γίνεται αναγκαία η εφαρµογή συστήµατος που να εξασφαλίζει
πλήρη, ασφαλή και ευχερή δυνατότητα µετέντασης), όπως και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη,
έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, για την πλήρη, έντεχνη και σύµφωνα µε τους
κανονισµούς περαίωση της εργασίας προέντασης (Τ.Σ.Υ., Ε.Σ.Υ. και λοιποί όροι
δηµοπράτησης).
Ανεξαρτήτως του προβλεπόµενου συστήµατος προέντασης της οριστικής
µελέτης, ο ανάδοχος µπορεί να επιλέξει άλλο σύστηµα, αρκεί αυτό να συνοδεύεται από τη
σχετική εγκριτική Απόφαση Εφαρµογής στην Ελλάδα ή στη χώρα της προέλευσής του. Το
σύστηµα προέντασης, που θα χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα
σύγχρονης τάνυσης µε ειδική πρέσα όλων των συρµάτων, ράβδων, συρµατόσχοινων κλπ.
Με την επιλογή ενός συστήµατος προέντασης, ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική
υποχρέωση να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε υλικό προβλέπει το σύστηµα για να
καλυφθούν οι ανάγκες του έργου σύµφωνα µε τη µελέτη, χωρίς να µπορεί να προφασισθεί
στη συνέχεια δυσκολίες προµήθειας στην Ελληνική αγορά ή άλλους λόγους.
Για ένα χιλιόγραµµο τοποθετηµένου σκληρού χάλυβα προέντασης

Άρθρο Β-10.1: Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2620)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,80

K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc

- 58 -

5740b/5210/B06

Άρθρο Β-11: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6403)
Για την πλήρη διαµόρφωση επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος σε επαφή
µε ξυλότυπο ΤΥΠΟΥ Γ, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και µε τους περιορισµούς των άλλων
όρων δηµοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κλπ), που είναι δυνατόν να προκύψει από:
(α)

Κατάλληλο σιδηρότυπο ειδικά προσαρµοσµένο προς τις ανάγκες
σκυροδέτησης των φορέων των τεχνικών έργων σε όσα τµήµατα αυτών
προβλέπονται ορατές επιφάνειες, αφού παρθεί υπόψη η τυχόν
οριζοντιογραφική
καµπυλότητα,
η
µεταβαλλόµενη
επίκλιση
του
καταστρώµατος και της κάτω επιφάνειας του φορέα (προκειµένου για
γέφυρες), το τυχόν µεταβαλλόµενο ύψος ή και το πλάτος του φορέα κλπ. ή
αντίστοιχα οι ειδικές συνθήκες βάθρων, τοίχων κλπ., σύµφωνα µε την µελέτη,
σε επαρκή ποσότητα ώστε να εξασφαλισθεί η κατασκευή των έργων
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

(β) Απαραµόρφωτα φύλλα ειδικού κόντρα πλακέ µε πλαστική επένδυση
(BETOFORM), του οποίου δε θα πρέπει να έχουν προηγηθεί περισσότερες
από πέντε χρήσεις και του οποίου ή καταλληλότητα θα ελέγχεται από την
Υπηρεσία σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και κατά τα λοιπά όπως
αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου.
Επισηµαίνεται και εδώ ότι για όλους τους τύπους επιφανειακού τελειώµατος
επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο θα χρησιµοποιηθούν σύνδεσµοι ξυλοτύπων µε ειδική
διαµόρφωση του αφαιρούµενου τµήµατος που θα αποτελείται από πλαστικό κώνο, ή από
άλλο υλικό µε κωνική επιφάνεια (απαγορεύεται η χρήση συρµάτων ή συνδέσµων, που
θραύονται κατά την αφαίρεσή τους). Σχετικά γίνεται αναφορά στην Τ.Σ.Υ και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης. Όλες οι επιφάνειες για τα έργα µε επιφανειακά τελειώµατα ΤΥΠΟΥ
Γ θα διαµορφωθούν χωρίς πρόβλεψη διαµόρφωσης εκτεθειµένων κεφαλών συνδέσµων,
δηλαδή θα σφραγίζονται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
Η τοποθέτηση των φύλλων του ξυλότυπου ή σιδηρότυπου σε όση επιφάνεια
προβλέπεται να διαµορφωθεί ορατή επιφάνεια ΤΥΠΟΥ Γ, θα πρέπει να δηµιουργεί ένα
“ρυθµό” (δηλ. τα φύλλα θα είναι διαµορφωµένα µε µια διάταξη διαµήκων και εγκάρσιων
αρµών σύµφωνα µε σχέδια της έγκρισης της Υπηρεσίας), ώστε να προκύπτει καλαίσθητο
αποτέλεσµα της διάταξης των αρµών (µε τις απαιτήσεις τοποθέτησης των φύλλων σε,
πρακτικά, απόλυτη επαφή) που θα εµφανισθούν.
Αναιτιολόγητες αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων του ξυλότυπου,
µε µόνη την αιτιολογία της αποφυγής φθοράς των φύλλων δε θα επιτραπούν, εφ’ όσον
δηµιουργούν δυσµενή επιρροή στο αισθητικό αποτέλεσµα της εµφάνισης του
επιφανειακού τελειώµατος.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα η πρόσθετη δαπάνη επιλογής των
κατάλληλων υλικών (π.χ. κοκκοµετρική διαβάθµιση και µέγιστος κόκκος, περιεκτικότητα σε
τσιµέντο, επιλογή περιοχής εργάσιµου, ειδική οµοιόµορφη επιλογή αδρανών και λοιπών
υλικών του σκυροδέµατος, ειδική επιλογή διευκολυντικών αποξήλωσης), η δαπάνη ειδικής
συντήρησης και προστασίας της επιφάνειας µετά την αποξήλωση των ξυλότυπων, η
δαπάνη ειδικής επιµεληµένης συµπύκνωσης του σκυροδέµατος και κάθε άλλη δαπάνη
εργασία και υλικών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
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Όλες οι ακµές των επιφανειακών τελειωµάτων ΤΥΠΟΥ Γ θα είναι λοξοτµηµένες
µε χρήση φιλέτων (σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ) και θα κατασκευασθούν µε απόλυτη ακρίβεια
οι τυχόν προβλεπόµενες από τη µελέτη σκοτίες, των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται
ανηγµένα στην παρούσα τιµή διαµόρφωσης επιφανειακού τελειώµατος.
Η επιµέτρηση των εργασιών διαµόρφωσης των επιφανειών σκυροδέµατος µε
τελείωµα ΤΥΠΟΥ Γ θα γίνει ως εξής :
(α) Για τα βάθρα θα επιµετράται όση επιφάνεια προβλέπεται σύµφωνα µε τη
µελέτη να διαµορφωθεί τελικά ορατή και βρίσκεται σε επαφή µε τον ξυλότυπο,
περιλαµβανοµένου πρόσθετου βάθους, κάτω από το κάτω όριο της τελικά
ορατής επιφάνειας µέχρι την πάνω στάθµη του θεµελίου και το πολύ µέχρι
0,50 µ.
(β) Για τους τοίχους αντιστήριξης θα επιµετράται όση επιφάνεια προβλέπεται από
την τεχνική µελέτη να διαµορφωθεί σαν τελική ορατή επιφάνεια σε επαφή µε
τον ξυλότυπο, περιλαµβανοµένου πρόσθετου ύψους, κάτω από το κάτω όριο
της τελικής ορατής επιφάνειας µέχρι την πάνω στάθµη του θεµελίου και το
πολύ µέχρι 0,50 µ.
(γ) Για τους φορείς γεφυρών, σε όση έκταση προβλέπεται από την τεχνική µελέτη
να διαµορφωθεί η ορατή επιφάνεια, θα µετράται η αντίστοιχη αναπτυγµένη
ορατή επιφάνεια του φορέα, που βρίσκεται σε επαφή µε τον ξυλότυπο.
Στην τιµή µονάδας του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται όλες οι επιπλέον
δαπάνες, που απαιτούνται για την επίτευξη της προδιαγραφόµενης υψηλής ποιότητας
επιφανειακού τελειώµατος ανεξάρτητα από τη φθορά υλικών, τις ειδικές µεθόδους
κατασκευής, την ειδική επιρροή στην µορφολογία, την µελέτη και κατασκευή των
ικριωµάτων, τις καθυστερήσεις άλλων εργασιών κλπ. περιλαµβανοµένων όλων των
δαπανών προσωπικού, υλικών και µηχανηµάτων.
Επίσης στην τιµή µονάδας αυτού του άρθρου περιλαµβάνεται ανηγµένα ανά
τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας και η δαπάνη (εργασία και υλικά) τοποθέτησης φάλτσων
και διακοσµητικών πήχεων λωρίδων από 1 έως 20 εκ. επί του ξυλότυπου για δηµιουργία
σκοτιών ή σύνθετων σχεδίων της επιφάνειας του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη
χωρίς να επιµετρώνται οι επιπλέον δηµιουργούµενες επιφάνειες.
Η καθοριζόµενη µε το άρθρο αυτό τιµή αποτελεί πρόσθετη τιµή, επιπλέον της
δαπάνης που περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή µονάδας των εργασιών σκυροδέµατος
για τη διαµόρφωση επιφανειακών τελειωµάτων ΤΥΠΟΥ Α και µόνο για τις κατασκευές,
που δεν την περιλαµβάνουν στο αντίστοιχο άρθρο τους.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος
ΤΥΠΟΥ Γ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 5,20
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Άρθρο Β-12: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΠΑΤΗΤΟ ΠΑΧΟΥΣ 2,0 εκ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6403)
Για την πλήρη κατασκευή επιχρίσµατος πατητού πάχους 2,0 εκ., µε
τσιµεντοκονίαµα των 650 χγρ. και 900 χγρ. τσιµέντου κοινού (ελληνικού τύπου), σε
εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόµων και φρεατίων, σύµφωνα µε τη µελέτη ή και τις
εντολές της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας όλων των υλικών (άµµου,
τσιµέντου κλπ.), παρασκευής του κονιάµατος, η δαπάνη της εργασίας επίχρισης, που θα
γίνει σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας
650 χγρ. τσιµέντου ανά µ3 ξηράς άµµου και η τρίτη πατητή αναλογίας 900χγρ. τσιµέντου
ανά µ3 ξηράς άµµου, η δαπάνη επίπασης µε τσιµέντο, για επίτευξη λείας επίπεδης ή
καµπύλης επιφάνειας και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.
Για φρεάτια που αµείβονται µε κατ’ αποκοπή τιµή µονάδας για το σύνολο των
εργασιών τους, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου, η τιµή του παρόντος
άρθρου θα ισχύσει µόνο για τις επιφάνειες που θα επιχρισθούν µε εντολή της Υπηρεσίας
χωρίς να προβλέπεται στα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τσιµεντοκονίας πάχους 2,0 εκ. για εσωτερικές
επιφάνειες έργων υπονόµων και φρεατίων.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 6,25
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Άρθρο
Β-13:
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΠΕ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ C25, ΠΑΧΟΥΣ 1-1,5εκ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6402)
Για την πλήρη κατασκευή επίστρωσης τσιµεντοκονιάµατος επιπεδοποίησης µε
τσιµεντοκονίαµα ποιότητας C25 κατά ΕΝ 13813 και πάχους 1 – 1,5 εκ. σε πλάκα
καταστρώµατος γεφυρών σύµφωνα µε τη µελέτη ή και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας όλων των υλικών (άµµου,
τσιµέντου κλπ.), παρασκευής του κονιάµατος, η δαπάνη της εργασίας κατασκευής, η
δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας σκυροδέµατος της πλάκας καταστρώµατος µε
εποξειδικό αστάρι τύπου Sikafloor -156 η δαπάνη για την επίτευξη αδρής άνω επφάνειας
της επίστρωσης (κατηγορία αδρότητας R11 σύµφωνα µε το German industrial standard
BGR 181) καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής επίστρωσης
επιπεδοποίησης πάχους 1-1,5εκ σε πλάκα καταστρώµατος γεφυρών.

ΕΥΡΩ

τσιµεντοκονίας

(Ολογράφως): Έντεκα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,40
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Άρθρο Β-14: ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7902)
Για την πλήρη αντιρρυπαντική επάλειψη, που κατασκευάζεται, ελέγχεται,
παραλαµβάνεται κλπ, όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των
απαιτουµένων υλικών από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του έργου, η δαπάνη κάθε
απαιτούµενης εργασίας, η δαπάνη χρήσης µηχανηµάτων, συσκευών, βοηθητικών
κατασκευών και ικριωµάτων, η δαπάνη των απαιτούµενων δοκιµαστικών εφαρµογών,
όπως και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως περαιωµένη εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας πλήρους αντιρρυπαντικής επάλειψης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,90
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Άρθρο Β-15: ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2411)
Για τη µόνωση επιφάνειας σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε διπλή
επάλειψη µε ασφαλτικό µονωτικό υλικό τύπου LANCOL, ή ανάλογου εγκεκριµένου τύπου,
σε όση ποσότητα απαιτείται και σε επιφάνεια οποιουδήποτε είδους και σε οποιαδήποτε
θέση του έργου, περιλαµβανοµένης της προµήθειας των απαιτουµένων υλικών,
µικροϋλικών κλπ. επί τόπου του έργου και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας, που µονώνεται µε διπλή ασφαλτική
επάλειψη, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια ή και τις εντολές της Υπηρεσίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,40
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Άρθρο Β-16: ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ

ΆρθροΒ-16.1: Μόνωση µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιµεντοκονία
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412)
Για τη µόνωση επιφάνειας από σκυρόδεµα µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου,
πάχους 2 χλστ και βάρους 2,20 έως 2,50 χγρ/µ2, και τσιµεντοκονία πάχους 2 εκ.
αναλογίας 600 gr/ µ3 περιλαµβανοµένης της δαπάνης για τη διαµόρφωση προηγούµενα
της επιφάνειας από σκυρόδεµα, που θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης,
την Τ.Σ.Υ., τους όρους δηµοπράτησης και τις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου
έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου όλων
των απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών, οι φορτοεκφορτώσεις, οι χαµένοι χρόνοι, οι
φθορές, οι αλληλοεπικαλύψεις και κάθε εργασία, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη
κατασκευή σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας από σκυρόδεµα, που µονώνεται µε
διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιµεντοκονία.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,90
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Άρθρο Β-17: ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412)
Για την πλήρη στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών και οχετών, µε "δύο
στρώσεις ειδικών µεµβρανών" σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια και την Τ.Σ.Υ. ή
εναλλακτικά µε "µία στρώση ειδικών µεµβρανών" που κατασκευάζεται µε ειδική πολλαπλή
µεµβράνη σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των µεµβρανών και όλων των
απαιτουµένων υλικών µετά των µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων, προσεγγίσεων κλπ., η
κοπή τους στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η
τοποθέτηση, η προσωρινή στερέωση, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά, µικροϋλικά, η
δαπάνη χρήσης συσκευών και µηχανηµάτων, η δαπάνη κάθε απαιτούµενης εργασίας για
την έντεχνη στεγάνωση των γεφυρών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως
περαιωµένη εργασία. Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης ανηγµένα οι φθορές, οι
αλληλοεπικαλύψεις, οι αποµειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές διαµορφώσεις των
µεµβρανών στα άκρα και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της στεγάνωσης σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας, που στεγανώνεται.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 11,20
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ΆρθροΒ-18:ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΑΧΟΥΣ π>2 χλστ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ C& C
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412)
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση στεγανωτικής µεµβράνης από
µαλακό PVC ελαχίστου πάχους π>2 χλστ. τύπου TROCAL Ρ ή ισοδύναµου, για τη
στεγάνωση των κατακόρυφων και καµπύλων φορέων των C& C, σύµφωνα µε τη σχετική
µελέτη, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και την Τ.Σ.Υ.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια της στεγανωτικής µεµβράνης επί τόπου
του έργου, η κοπή της στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης,
η τοποθέτηση, η προσωρινή στερέωση, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά, µικροϋλικά,
οι µεταφορές από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις
κ.λ.π., οι χρήσεις ικριωµάτων, συσκευών, µηχανηµάτων κ.λ.π. για πλήρη ανάρτηση,
σύµφωνα µε τη µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης ανηγµένα οι φθορές, οι αλληλοεπικαλύψεις, οι
αποµειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές διαµορφώσεις της στεγανωτικής µεµβράνης στα
άκρα κ.λ.π.
Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και υλικών για την
επίχωση των C.A.C., ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στη στεγανωτική µεµβράνη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας CAC µε στεγανωτική
µεµβράνη.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,30
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Άρθρο Β-19: ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ENKADRAIN-ST
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση κατακόρυφης ή οριζόντιας
αποστραγγιστικής στρώσης συνολικού πάχους 22 χλστ. και βάρους 950 g/m2
αποτελούµενο από αποστραγγιστικό στρώµα ινών πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας
(HDPE) ενσωµατωµένου µεταξύ δύο µη υφαντών γεωυφασµάτων ενεργούς διαµέτρου
πόρων D=0,14mm, τύπου ENKADRAIN-ST ή ισοδύναµου, χρησιµοποιούµενο σε µεγάλα
βάθη και σε έργα υψηλών απαιτήσεων σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη και τις οδηγίες της
Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας της αποστραγγιστικής στρώσης
επί τόπου του έργου, η δαπάνη προσέγγισης στη θέση τοποθέτησης, η δαπάνη κοπής,
διάστρωσης µε οποιαδήποτε ειδική διαµόρφωσή της στα άκρα προσωρινής στερέωσης,
κόλλησης ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο στερέωσης µεταξύ των, η δαπάνη υλικών µικροϋλικών, που απαιτούνται, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις και κάθε είδους σταλίες, η δαπάνη χρήσης
ικριωµάτων, συσκευών, κατάλληλων µηχανηµάτων, υλικών κ.λ.π. ώστε να αποφευχθούν
τυχόν βλάβες κατά την τοποθέτηση της αποστραγγιστικής στρώσης, η δαπάνη φθορών
αλληλοεπικαλύψεων µεταξύ των στρώσεων - µε προεξοχή τουλάχιστον κατά 10εκ. του
ενός γεωυφάσµατος - αποµειώσεων κ.λ.π., καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασιών, που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε τη
µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και τις εντολές της υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης ανηγµένα η δαπάνη κάθε είδους άντλησης
υδάτων και αντιµετώπισης κάθε είδους δυσχέρειας από τυχόν ύπαρξη υπόγειου νερού.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο κατασκευασµένης στραγγιστικής στρώσης µε
αποστραγγιστικό φύλλο τύπου ENKADRAIN-ST.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι έξι € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 26,30
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Άρθρο Β-20: ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
0,40mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)

Για τη µόνωση κατασκευών µε διάστρωση φύλλων πολυαιθυλενίου πάχους
0,40mm, σε οποιαδήποτε θέση του έργου
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των φύλλων πολυαιθυλενίου και
όλων των απαιτουµένων υλικών µετά των µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων,
προσεγγίσεων κλπ., η κοπή τους στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση
τοποθέτησης, η τοποθέτηση, η προσωρινή στερέωση, όπως και κάθε άλλη εργασία,
υλικά, µικροϋλικά, η δαπάνη χρήσης συσκευών και µηχανηµάτων, η δαπάνη κάθε
απαιτούµενης εργασίας για την έντεχνη µόνωση των κατασκευών καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη για πλήρως περαιωµένη εργασία. Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης ανηγµένα οι
φθορές, οι αλληλοεπικαλύψεις, οι αποµειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές διαµορφώσεις
των φύλλων πολυαιθυλενίου στα άκρα και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που
απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της µόνωσης σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας, που µονώνεται.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,90
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Άρθρο Β-21: ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ
Άρθρο Β-21.1: Σφράγιση οριζόντιων αρµών µε PLASTIC 77 ή αναλόγου τύπου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6370)
Για τη σφράγιση οριζόντιων αρµών οποιουδήποτε πλάτους και βάθους, η οποία
εκτελείται σε κάθε θέση και σε κάθε είδους επιφάνεια οποιουδήποτε έργου (τοίχων,
βάθρων, σπονδύλων οχετών κτλ.), εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, µε υλικό µε βάση την
άσφαλτο και το λάστιχο τύπου PLASTIC 77 ή αναλόγου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου των
έργων του υλικού και των συσκευών επεξεργασίας, η δαπάνη τοποθέτησής του στους
αρµούς µετά από προηγούµενο καθαρισµό ή κοπή του αρµού, η δαπάνη ασταρώµατος
του αρµού µε συγκολλητική ουσία τύπου EXPANDITE PRIMER Νο 3 ή αναλόγου, καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη
σφράγιση των αρµών, ώστε να προκύπτει τεχνικά και αισθητικά αποδεκτή διαµόρφωση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης (Π.Κ.Ε.
κτλ.)
Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµου σφραγισµένου αρµού.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ογδόντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 2,86
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Άρθρο Β-21.2: Σφράγιση κατακόρυφων-κεκλιµένων αρµών µε PLASTΙ JOINT ή αναλόγου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6370)
Για τη σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιµένων αρµών ανεξαρτήτως πλάτους,
βάθους και θέσης, οποιουδήποτε έργου (τοίχων, βάθρων, σπονδύλων οχετών κτλ.) και σε
κάθε είδους επιφάνεια, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, µε υλικό, που έχει για βάση την άσφαλτο,
τύπου PLASTI JOINT ή αναλόγου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης όλων υλικών και των συσκευών
επεξεργασίας, η δαπάνη των εργασιών καθαρισµού και κοπής του αρµού, τοποθέτησης
του υλικού στους αρµούς µετά από προηγούµενο καθαρισµό ή κοπή του αρµού,
ασταρώµατος του αρµού µε συγκολλητική ουσία τύπου EXPANDITE PRIMER Νο 3 ή
αναλόγου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την
πλήρη και έντεχνη σφράγιση των αρµών. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν όσα αναφέρονται
στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης ( Π.Κ.Ε. κτλ.).
Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµου σφραγισµένου κατακόρυφου-κεκλιµένου αρµού.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 2,98
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Άρθρο Β-21.3: Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες 12 χλστ τύπου
FLEXCELL ή αναλόγου
(Αναθεωρείται µε το άρθροΥ∆Ρ-6370)
Για την προµήθεια και την πλήρη κατασκευή αρµών µε προκατασκευασµένες
πλάκες πλήρωσης αρµών πάχους 12 χλστ, τύπου FLEXCELL ή αναλόγου, που εκτελείται
σε οποιαδήποτε θέση κάθε είδους κατασκευής από σκυρόδεµα εν ξηρώ ή µέσα σε νερό,
σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου των
έργων των προκατασκευασµένων πλακών και όλων των απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη
των εργασιών µόρφωσης του αρµού, επεξεργασίας, κοπής, τοποθέτησης και στερέωσης
του υλικού, όπως και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικού που απαιτείται για την πλήρη
και έντεχνη κατασκευή του αρµού.
Στην περίπτωση που θα απαιτηθούν αρµοί πλάτους µεγαλύτερου από 12 χλστ
(εφόσον δε θα χρησιµοποιηθεί µια πλάκα υλικού κατασκευασµένη στο προδιαγραφόµενο
πάχος), είναι δυνατή η χρήση πολλαπλών πλακών µικρότερου πάχους, οι οποίες θα
ενώνονται µεταξύ τους αφού επαλειφθούν µε ασφαλτικό γαλάκτωµα και καρφωθούν σε
κατάλληλη πυκνότητα µε ανοξείδωτα καρφιά. Επισηµαίνεται πάντως ότι θα πρέπει να
χρησιµοποιείται µια πλάκα µε προδιαγραφόµενο πάχος εφόσον τέτοια πλάκα διατίθεται
στην αγορά.
Για την περίπτωση δηµιουργίας αρµού σε θέση υπάρχουσας επιφάνειας
σκυροδέµατος, οι προκατασκευασµένες πλάκες πλήρωσης αρµού θα συγκολλούνται στην
υπάρχουσα επιφάνεια σκυροδέµατος (αφού πρώτα επαλειφθούν-η πλάκα πλήρωσης
αρµού και η προϋπάρχουσα επιφάνεια σκυροδέµατος-µε ασφαλτικό γαλάκτωµα) και στη
συνέχεια θα στερεώνονται µε ατσαλόκαρφα (µπετόκαρφα).
Η πληρωµή του αναδόχου, σε περίπτωση χρήσης προκατασκευασµένων
πλακών πάχους (συνολικού σε περίπτωση πολλαπλών πλακών) DN µεγαλύτερου του
πάχους των συµβατικών πλακών (12χλστ), θα γίνεται ύστερα από αναγωγή της
επιφάνειας των χρησιµοποιούµενων πλακών αρµών σε επιφάνεια συµβατικών πλακών,
όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του τιµολογίου αυτού.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρως
προκατασκευασµένες πλάκες πάχους 12 χλστ.
ΕΥΡΩ

µορφωµένου

αρµού

(Ολογράφως): ∆έκα € και εξήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 10,65
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από

ΆρθροΒ-22: ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ HYDROFOIL PVC-ΑΝΑΛΟΓΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6373)
Για την πλήρη στεγάνωση αρµού, µε ταινία πλάτους 240 χλστ τύπου
HYDROFOIL PVC WATERSTOP ή αναλόγου, σε οποιαδήποτε θέση, εν ξηρώ ή µέσα σε
νερό, κάθε είδους κατασκευής από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί
τόπου του έργου της ταινίας και όλων των απαιτουµένων υλικών, η δαπάνη των εργασιών
κοπής, επεξεργασίας, τοποθέτησης και στερέωσης της ταινίας στον αρµό, που θα
διαµορφωθεί, η δαπάνη των κάθε είδους φθορών και ειδικών επεµβάσεων στους τύπους
και στα ικριώµατα σκυροδέτησης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που
απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του αρµού.
Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ταινία πλάτους ΒΝ διαφορετικού από το
συµβατικό των 240 χλστ, εφόσον επιτρέπεται από τους όρους δηµοπράτησης, η
πληρωµή θα γίνεται ύστερα από αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας
πλάτους ΒΝ σε µήκος συµβατικής ταινίας πλάτους 240 χλστ, όπως ορίζεται στους
γενικούς όρους του παρόντος τιµολογίου.
Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµης κατασκευής στεγάνωσης αρµών µε ταινία
συµβατικού πλάτους 240 χλστ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 9,25
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Άρθρο Β-23: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΠΑΧΟΥΣ 1εκ ΚΑΙ
ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 2εκ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΓΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΦΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Sikaflex
PRO3-WF Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6370)
Για τη κατασκευή και την σφράγιση οριζόντιων αρµών οποιουδήποτε πλάτους και
βάθους, η οποία εκτελείται σε κάθε θέση και σε κάθε είδους επιφάνεια οποιουδήποτε
έργου (τοίχων, βάθρων, σπονδύλων οχετών κτλ.), εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, µε υλικό
τύπου Sikaflex PRO3 -WF ή αναλόγου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου των
έργων του υλικού και των συσκευών επεξεργασίας, η δαπάνη απότµησης του αρµού µε
κοπτικά µέσα, η δαπάνη τοποθέτησης των υλικών στους αρµούς µετά από προηγούµενο
καθαρισµό ή κοπή του αρµού, η δαπάνη ασταρώµατος του αρµού µε συγκολλητική ουσία
τύπου Sika PRIMER 3N ή αναλόγου, η δαπάνη προµήθειας και τοποθέτησης κορδονιού
αποµόνωσης από αφρό πολυαιθυλενίου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και
υλικών, που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη σφράγιση των αρµών, ώστε να
προκύπτει τεχνικά και αισθητικά αποδεκτή διαµόρφωση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης (Π.Κ.Ε. κτλ.)
Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµου σφραγισµένου αρµού.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,50
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Άρθρο Β-24: ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ-ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 60mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651)
Για την προµήθεια και τοποθέτηση στεγανών αρµών διαστολής-συστολής
γεφυρών ολικού εύρους µετακίνησης Dk ίσου προς 60 χλστ (Dk=60 χλστ), όπως
περιγράφονται στην Τ.Σ.Υ για κλάση φόρτισης της γέφυρας SLW 60 / SLW 30 σύµφωνα
µε τους γερµανικούς κανονισµούς για βαριά και πυκνή κυκλοφορία, ή ισοδύναµου τύπου,
ο οποίος θα αποδεικνύεται µε σχετικά πιστοποιητικά του κατασκευαστή και θα υπόκειται
στην έγκριση της Υπηρεσίας. Οι αρµοί θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν
σύµφωνα µε τις οδηγίες του ειδικευµένου βιοµηχανικού οίκου κατασκευής τους. Κατά τα
λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του
έργου όλων των απαιτουµένων υλικών, όπως αρµοί, κοχλίες αγκύρωσης, οπλισµοί
υψηλής αντοχής, περικόχλια, ροδέλες, ρητινοκονιάµατα κ.λ.π., η δαπάνη των εργασιών
τοποθέτησης, αποξήλωσης του ασφαλτικού σκυροδέµατος και της µόνωσης, διάνοιξης
οπών, τοποθέτησης των κοχλιών αγκύρωσης και στερέωσή τους στο σκυρόδεµα µε
εποξειδικά ενέµατα, αποκατάστασης της µόνωσης, συγκόλλησης του αρµού µε εποξειδικά
υλικά κ.λ.π., καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτείται για
πλήρη και έντεχνη κατασκευή αρµού, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Με το παρόν τιµολογούνται ως συµβατικοί οι παραπάνω αρµοί διαστολής ολικού
εύρους µετακίνησης D ίσου προς 60 χλστ (D=60 χλστ).
Για την περίπτωση που, σύµφωνα µε τη µελέτη και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης, θα χρησιµοποιηθούν αρµοί µε ολικό εύρος µετακίνησης Dk διαφορετικό
του εύρους µετακίνησης των συµβατικών αρµών και µεγαλύτερο των 20 χλστ, θα γίνεται
αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου αρµού σε µήκος συµβατικού αρµού βάσει
του λόγου Dk/60 και θα πληρώνονται ως εξής:
Π=(L*Dk/60)* Τσµ
όπου:L =
Dk=

Το µήκος του χρησιµοποιούµενου αρµού.
Ολικό εύρος µετακίνησης σε χιλιοστόµετρα του χρησιµοποιούµενου
αρµού, σύµφωνα µε τους επίσηµους κατάλογους των prospectus
και των συνοδευτικών εγγράφων του βιοµηχανικού Οίκου
παραγωγής.

Dk/60= Ο λόγος του ολικού εύρους µετακίνησης χρησιµοποιούµενου και
συµβατικού αρµού. Στην περίπτωση που ο χρησιµοποιούµενος
αρµός έχει ολικό εύρος µετακίνησης µικρότερο του συµβατικού, ο
λόγος αυτός λαµβάνεται ίσος µε 0,50 για Dk<= 30 ή λαµβάνεται
ίσος µε 0,75 για 30<Dk<60.
Τσµ=

Τιµή µονάδας του συµβατικού αρµού ολικού εύρους µετακίνησης 60
χλστ.

Τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου συµβατικού αρµού διαστολής-συστολής
γεφυρών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ολικού εύρους µετακίνησης Dk ίσου
προς 60 χλστ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια δεκατέσσερα €
(Αριθµητικά): 714,00
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Άρθρο Β-25: ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ-ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 70mm ΣΤΗ
∆ΙΑΜΗΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, 50mm ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651)
Για την προµήθεια και τοποθέτηση στεγανών αρµών διαστολής-συστολής
γεφυρών εύρους µετακίνησης ίσου προς +/-70 χλστ. στη διαµήκη διεύθυνση της γέφυρας
και ταυτόχρονης µετακίνησης +/-50χλστ στην εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας, όπως
περιγράφονται στην Τ.Σ.Υ για κλάση φόρτισης της γέφυρας SLW 60 / SLW 30 σύµφωνα
µε τους γερµανικούς κανονισµούς για βαριά και πυκνή κυκλοφορία, ή ισοδύναµου τύπου,
ο οποίος θα αποδεικνύεται µε σχετικά πιστοποιητικά του κατασκευαστή και θα υπόκειται
στην έγκριση της Υπηρεσίας. Οι αρµοί θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν
σύµφωνα µε τις οδηγίες του ειδικευµένου βιοµηχανικού οίκου κατασκευής τους. Κατά τα
λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του
έργου όλων των απαιτουµένων υλικών, όπως αρµοί, κοχλίες αγκύρωσης, οπλισµοί
υψηλής αντοχής, περικόχλια, ροδέλες, ρητινοκονιάµατα κ.λ.π., η δαπάνη των εργασιών
τοποθέτησης, αποξήλωσης του ασφαλτικού σκυροδέµατος και της µόνωσης, διάνοιξης
οπών, τοποθέτησης των κοχλιών αγκύρωσης και στερέωσή τους στο σκυρόδεµα µε
εποξειδικά ενέµατα, αποκατάστασης της µόνωσης, συγκόλλησης του αρµού µε εποξειδικά
υλικά κ.λ.π., καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτείται για
πλήρη και έντεχνη κατασκευή αρµού, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου συµβατικού αρµού διαστολής-συστολής
γεφυρών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, εύρους µετακίνησης ίσου προς +/-70
χλστ. στη διαµήκη διεύθυνση και, ταυτόχρονα 50χλστ στην εγκάρσια.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τριακόσια εξήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 1.365,00
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Άρθρο Β-26: ΕΦΕ∆ΡΑΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝ
Άρθρο Β-26.1: Σταθερά εφέδρανα γεφυρών ελαστοµεταλλικά ή ελαστοµερή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2912)
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σταθερών ελαστοµεταλλικών
εφεδράνων γεφυρών από NEOPRENE ενισχυµένο µε χαλύβδινα ελάσµατα, ή άοπλων
ελαστοµερών εφεδράνων BUFFERS, STOPPERS, τα οποία να µπορούν να παραλάβουν
τα προβλεπόµενα οριζόντια και κατακόρυφα φορτία, τις στροφές και τις µετακινήσεις. Τα
εφέδρανα θα πρέπει να είναι προκατασκευασµένα βιοµηχανικά στις διαστάσεις που
προβλέπονται από τη µελέτη και απόλυτα σύµφωνα µε τη µελέτη και τα οριζόµενα στην
Τ.Σ.Υ..
Τα παραπάνω εφέδρανα θα µπορούν να αντικαθίστανται µε ανύψωση του φορέα
µε γρύλους σε ύψος ίσο µε το ύψος του εφεδράνου πλέον 3 χλστ (θα προβλέπεται χώρος
για την τοποθέτηση γρύλλων ανύψωσης). Τα µεταλλικά ελάσµατα των ελαστοµεταλλικών
εφεδράνων θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένα (µε στρογγυλεµένες άκρες κ.λ.π.), θα
έχουν ενσωµατωθεί µε βουλκανισµό στο ελαστοµερές και όλα τα χαλύβδινα τµήµατά τους
θα πρέπει να είναι ικανοποιητικά προστατευµένα από τη σκουριά.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης όλων των απαιτούµενων υλικών, η
δαπάνη των εργασιών προετοιµασίας του υποστρώµατος και της σχάρας οπλισµού,
τοποθέτησης και αγκύρωσης των εφεδράνων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τη µελέτη
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε όγκο εξωτερικών διαστάσεων του πλήρους
ελαστοµεταλλικού ή αόπλου ελαστικού εφεδράνου.
Τιµή ανά λίτρο (κυβικό δεκατόµετρο) τοποθετηµένου ελαστοµεταλλικού ή άοπλου
ελαστοµερούς σταθερού εφεδράνου γεφυρών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 33,70
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Άρθρο Β-26.2: ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΦΕ∆ΡΑΝΑ ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΑ Φ500/226 (Τελ=110mm)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2912)
Για
την
προµήθεια,
µεταφορά
και
τοποθέτηση
αγκυρούµενων
ελαστοµεταλλικών εφεδράνων Φ500/226(Τελ=110mm) από φυσικό ελαστικό (natural
rubber) ενισχυµένο µε χαλύβδινα ελάσµατα, τα οποία µπορούν να παραλαµβάνουν τα
προβλεπόµενα οριζόντια και κατακόρυφα φορτία, τις στροφές και τις µετακινήσεις,
σύµφωνα µε το EN 1337. Τα εφέδρανα θα πρέπει να είναι προκατασκευασµένα
βιοµηχανικά στις διαστάσεις που προβλέπονται από την µελέτη και απόλυτα σύµφωνα
µε την µελέτη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Τα µεταλλικά ελάσµατα των ελαστοµεταλλικών εφεδράνων θα είναι κατάλληλα
διαµορφωµένα (µε στρογγυλευµένες ακρες κ.λπ.), θα έχουν ενσωµατωθεί µε
βουλκανισµό στο ελαστοµερές και όλα τα χαλύβδινα τµήµατά τους θα έχουν
αντιδιαβρωτική προστασία.
Τα εφέδρανα θα µπορούν να αντικαθίστανται µε ανύψωση του φορέα µε
γρύλους σε ύψος ίσο µε το ύψος του εφεδράνου πλέον 1χλστ (θα προβλέπεται χώρος
για τη τοποθέτηση γρύλων ανύψωσης).
Στην τιµή περιλαµβάνονται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης των εφεδράνων όλων των
απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη των εργασιών προετοιµασίας του υποστρώµατος και
των σιδηρών οπλισµών, τοποθέτησης και αγκύρωσης των εφεδράνων καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τεµάχιο πλήρους ελαστοµεταλλικού εφεδράνου
ολίσθησης.
Τιµή ανα τεµάχιο (τεµ) πλήρως τοποθετηµένου ελαστοµεταλλικού εφεδράνου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 2.425,00
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Άρθρο Β-26.3: ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΕΦΕ∆ΡΑΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Γιά την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτηση σε
οριζόντιο επίπεδο στις θέσεις της γέφυρας που προβλέπονται στην µελέτη, σφαιρικών
εφεδράνων βιοµηχανικού τύπου,
τα οποία µπορούν να παραλάβουν φορτίο
λειτουργίας κάθετο στο επίπεδο του εφεδράνου και τα οποία φέρουν όλα τα απαραίτητα
εξαρτήµατα, υλικά και αγκυρώσεις για την παραλαβή οριακού φορτίου παράλληλα στο
επίπεδο του εφεδράνου καθώς και τις προβλεπόµενες από την µελέτη στροφές. Τα
εφέδρανα θα είναι προκατασκευασµένα βιοµηχανικά και θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικά του κατασκευαστή από τα οποία θα προκύπτει ότι είναι απόλυτα
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης και το ΕΝ1337. Τα εφέδρανα
θα
τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις λεπτοµερείς οδηγίες του κατασκευαστή και την
απαιτούµενη από την µελέτη προ-ρύθµιση.
Τα εφέδρανα θα πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα αντικατάστασής των µε
ανύψωση του φορέα µέσω καταλλήλων γρύλων τοποθετουµένων στις θέσεις που
προβλέπονται από την µελέτη.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του
έργου από οποιαδήποτε απόσταση όλων των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων
του εφεδράνου, η δαπάνη προετοιµασίας του υποστρώµατος και των υλικών αυτού, η
τοποθέτηση και η αγκύρωση του εφεδράνου στις θέσεις που προβλέπονται από την
µελέτη καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη υλικού, εργασίας και ανυψωτικών
µηχανηµάτων απαιτείται γιά την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Στην τιµή
επίσης περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα αγκύρια σύνδεσης του εφεδράνου µε το
σκυρόδεµα.
Τιµή ανά εφέδρανο, περιλαµβανοµένων όλων των εξαρτηµάτων του και
πλήρως τοποθετηµένου στην θέση που προβλέπεται στην µελέτη.
Άρθρο Β-26.3.1: Παραλαβής κατακόρυφου φορτίου λειτουργίας 675ΚΝ, σταθερό προς
όλες τις κατευθύνσεις, οριακής οριζόντιας δύναµης 350ΚΝ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2912)
ΕΥΡΩ

Άρθρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ύο χιλιάδες εκατό €
(Αριθµητικά) : 2.100,00

Β-26.3.2:
Παραλαβής
κατακόρυφου
φορτίου
λειτουργίας
675ΚΝ,
καθοδηγούµενης ολίσθησης σε µία διεύθυνση µε συνολική µετακίνηση
ολίσθησης 240mm και σταθερό εγκάρσια στη διεύθυνση ολίσθησης µε
παραλαβή οριακής οριζόντιας δύναµης 200ΚΝ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2912)
(Ολογράφως) : Τρείς χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθµητικά) : 3.500,00
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Άρθρο Β-27: ΣΤΟΜΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752)
Για την προµήθεια και τοποθέτηση γαλβανισµένου στοµίου αποχέτευσης
γεφυρών (οδογεφυρών και πεζογεφυρών) κατάλληλου τύπου σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε., τους
λοιπούς όρους ∆ηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Για τα υλικά των στοµίων και των σωλήνων απορροής ισχύουν τα DIN,
AASHTO-ASTM. Τα στόµια αποχέτευσης θα είναι βιοµηχανικού τύπου κατάλληλα για
γέφυρες, θα είναι εφοδιασµένα µε σχάρες για την αποφυγή αποφράξεων, θα αντέχουν
στα φορτία υπολογισµού της γέφυρας και θα φέρουν κατάλληλη διάταξη (φλάντζα)
προσαρµογής της στεγανωτικής στρώσης καθώς και διατάξεις αποστράγγισης των νερών
διήθησης και ρύθµισης του ύψους του στοµίου τους.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του στοµίου επί τόπου
του έργου, η δαπάνη προσέγγισης, τοποθέτησης, διαµόρφωσης και σύνδεσής του µε τον
αγωγό απορροής µε χρήση γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα κατάλληλης διαµέτρου και
µήκους, η δαπάνη των µικροϋλικών, η δαπάνη µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, συσκευών, µηχανηµάτων κ.λ.π., που
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
Η τιµή εφαρµόζεται για οδικές γέφυρες και πεζογέφυρες, µε χρήση στοµίου
αποχέτευσης κατάλληλου για κάθε τύπο γέφυρας (οδικής ή πεζογέφυρας) σύµφωνα µε
την εγκεκριµένη µελέτη και τις οδηγίες του οίκου κατασκευής των στοµίων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο βάρους πλήρως εγκατεστηµένου και συνδεδεµένου
στοµίου αποχέτευσης γεφυρών (οδογεφυρών ή πεζογεφυρών).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και είκοσι δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 7,22
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Άρθρο Β-28: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 100χιλ,
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Β125 ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1)
Για την προµήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων
εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, βιοµηχανικής προέλευσης, από συνθετικά υλικά
(π.χ. πολυπροπυλένιο) µε ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισµένα φύλλα
(αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) συνοδευόµενων από εσχάρες συνθετικές,
χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές, κατασκευασµένων και δοκιµασµένων σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 «Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες
κυκλοφορίας πεζών και σχηµάτων - Ταξινόµηση, σχεδιασµός και απαιτήσεις δοκιµών,
σήµανση και αξιολόγηση της συµµόρφωσης», µε σήµανση CΕ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τα στοιχεία των καναλιών θα φέρουν κατάλληλα διαµορφωµένες απολήξεις
ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης ώθησης τµηµάτων συναρµολογηµένου καναλιού. Οι συνδέσεις µε το δίκτυο
αποχέτευσης, οριζόντιες ή κατακόρυφες, θα γίνονται στις προβλεπόµενες από τον
κατασκευαστή θέσεις στο σώµα του καναλιού (προσηµειωµένες) µε χρήση ειδικών
εξαρτηµάτων (του συστήµατος τυποποιηµένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζουν
απόλυτη στεγανότητα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια επί τόπου του έργου των υλικών,
όπως κανάλια (βιοµηχανικής προέλευσης), εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια
απολήξεων/διακλαδώσεων, το σύστηµα «κλειδώµατος» της εσχάρας καθώς και τα
πάσης φύσεως υλικά πάκτωσης και στερέωσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
εργοστασίου κατασκευής. Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα στερέωσης των εσχαρών θα
έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία.
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος
εγκατάστασης των καναλιών (τιµολογούνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου, αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται)
καθώς και η προµήθεια και τοποθέτηση αµµοσυλλεκτών.
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται µε βάση το καθαρό πλάτος
και την κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.
Κατηγορία Α:
για περιοχές που χρησιµοποιούνται µόνον από πεζούς και
ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)
Κατηγορία Β:
για πεζοδρόµους και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων
(ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN)
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδροµίων και λωρίδες έκτακτης
αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)
Κατηγορία D: για αµαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθµευσης βαρέων
σχηµάτων (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)
Κατηγορία Ε:
για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως
κρηπιδώµατα, αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)
Κατηγορία F:
για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως
διάδροµοι αεροδροµίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)
Τα προσκοµιζόµενα προς εγκατάσταση κανάλια θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικό αναγνωρισµένου εργαστηρίου στην ΕΕ, από τα οποία θα προκύπτει η
συµµόρφωσή τους µε τις διατάξεις του προτύπου ΕΝ 1433.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως τοποθετηµένου καναλιού µε επιµέτρηση
κατά τον άξονά του.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 70,00
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Άρθρο Β-29: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΣΙ∆ΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2672)
Για την προµήθεια επί τόπου των έργων και την πλήρη τοποθέτηση έτοιµων
σιδηρών εξαρτηµάτων φρεατίων από µορφοσίδηρο, για την κατασκευή πλαισίων,
καλυµµάτων, εσχαρών, αγκυρώσεων και άλλων απλών σιδηρών κατασκευών φρεατίων,
σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας, που θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Τ 110
και τους όρους δηµοπράτησης, δηλαδή την προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, χαµένο χρόνο
φορτοεκφόρτωσης και µεταφορά επί τόπου των έργων, µε οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο,
των αναγκαίων υλικών για την κατασκευή των σιδηρών εξαρτηµάτων φρεατίων, όπως
στροφέων κλπ., την κοπή, αποµείωση, κατεργασία, δηµιουργία οπών για την πάκτωση
των στοιχείων αγκύρωσης κλπ., την κατασκευή βάσης από τσιµεντοκονία (µε τη δαπάνη
προµήθειας επί τόπου των υλικών και την κατασκευή της τσιµεντοκονίας), την
τοποθέτηση, επεξεργασία για τη δηµιουργία βάσης υποδοχής αυτών, την προστασία από
τη διάβρωση, µε βαθύ θερµό γαλβάνισµα σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., που θα γίνει µετά από
την κατεργασία, κοπή, συγκόλληση κλπ.
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται συµβατικά και οι οπλισµοί σύνδεσης
πλακών ή φορέων πρόσβασης µε τα ακρόβαθρα, καθώς και τα σιδηρά είδη των βάσεων
των ιστών ηλεκτροφωτισµού µε τους κοχλίες αγκύρωσης, τα σπειρωµένα τµήµατα αυτών,
τα περικόχλια κλπ σύµφωνα µε τη µελέτη, εκτός από την περίπτωση, όπου τα σιδηρά είδη
περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας της αντίστοιχης βάσης και αµείβονται µε τα σχετικά
άρθρα τιµολογίου.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο έτοιµων γαλβανισµένων σιδηρών εξαρτηµάτων πλήρως
τοποθετηµένων σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εβδοµήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 1,76
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Άρθρο Β-30: ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752)
Για την προµήθεια επί τόπου του έργου και την πλήρη τοποθέτηση χυτοσιδηρών
σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων κάθε είδους, που εκτελείται σύµφωνα µε
τους όρους δηµοπράτησης, την τεχνική µελέτη και την Π.Τ.Π. Τ110, δηλαδή την
προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, χαµένο χρόνο φορτοεκφόρτωσης και µεταφορά επί τόπου
των έργων, µε οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο, όλων των απαιτούµενων υλικών (σχαρών,
πλαισίων, καλυµµάτων φρεατίων κλπ), την επεξεργασία βάσης υποδοχής, τη διάνοιξη
οπών τη συναρµολόγηση, την τοποθέτηση, την πάκτωση κλπ όλων των στοιχείων εντός
του σκυροδέµατος, την κατασκευή βάσης από τσιµεντοκονίαµα, τη δαπάνη
τσιµεντοκονιάµατος καθώς και κάθε άλλου απαιτούµενου υλικού πάκτωσης και
στεγανοποίησης, όπως και κάθε άλλη δαπάνη, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά
είναι αναγκαία για την πλήρη και σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο έτοιµων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων
φρεατίων πλήρως τοποθετηµένων σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 0,82
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Άρθρο Β-31: ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6753)
Για την προµήθεια και την πλήρη τοποθέτηση βαθµίδων από µαλακό χυτοσίδηρο
σε φρεάτια κάθε είδους, που εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, την
τεχνική µελέτη και την Π.Τ.Π. Τ110.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς των βαθµίδων
από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, η
δαπάνη επεξεργασίας της βάσης υποδοχής, η δαπάνη διάνοιξης οπών, η δαπάνη
τοποθέτησης των βαθµίδων εντός του σκυροδέµατος και πάκτωσής τους µε
τσιµεντοκονίαµα ή εναλλακτικά η δαπάνη τοποθέτησης των βαθµίδων στις κατάλληλες
θέσεις κατά την έγχυση του σκυροδέµατος του φρεατίου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη
υλικού ή εργασίας, που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και
σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας, έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο βαθµίδων από µαλακό χυτοσίδηρο.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και ογδόντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 1,87
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Άρθρο Β-32: ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΠΟ
ΣΙ∆ΗΡΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΑ S355
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6753)
Βαθµίδες και πλατύσκαλα ευθύγραµµης κλίµακας µε πλάτος και ύψος
βαθµίδων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, ποιότητας S355, από σύνθετη σιδηρά
διατοµή από επίπεδα έλασµατα µε συγκολληµένη ενισχυτική σιδηρά διατοµή γωνιακής
µορφής, σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η διαµόρφωση των επιπέδων ελασµάτων, η
διαµόρφωση της σύνθετης διατοµής, κάθε επι πλέον υλικό και εργασία για την
διαµόρφωση των άκρων για την σύνδεση µε τους βραχίονες των κλιµάκων ήτοι:
ηλεκτροσυγκολλήσεις, µέσα σύνδεσης και µικροϋλικά σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς, την στατική µελέτη και τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και ο πάσης
φύσεως εξοπλισµός και η εργασία ανέγερσης και συναρµολόγησης, σύµφωνα µε τα
σχέδια της µελέτης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) πλήρως κατασκευασµένων και τοποθετηµένων
βαθµίδων και πλατυσκάλων

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,10
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Άρθρο Β-33: ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙ∆ΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΥΠΟΥ SYMDECK 73 Ή
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 1mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6753)
Ειδική τραπεζοειδής λαµαρίνα για σύµµικτες πλάκες τύπου SYMDECK 73 ή
ισοδυνάµου, πάχους 1,0mm, από χάλυβα S320 GD κατά DIN 18807 γαλβανισµένο εν
θερµώ (Z 275 κατ΄ ελάχιστον), επί υπάρχοντος µεταλλικού σκελετού, µε επικάλυψη
των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά µία πτύχωση ή 10cm, κατά µήκος
των φύλλων κατά 10cm.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του
έργου από οποιαδήποτε απόσταση όλων των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων,
η δαπάνη χρήσης ανυψωτικών µηχανηµάτων, η τοποθέτηση της λαµαρίνας επί
υφιστάµενου µεταλλικού σκελετού και η εξασφάλιση της διατµητικής σύνδεσης µέσω
ειδικών ήλων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας απαιτείται γιά
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι €
(Αριθµητικά): 20,00
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Άρθρο Β-34: ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΟΚΟΥΣ Ή ΚΟΙΛΟ∆ΟΚΟΥΣ
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε
ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε
θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες
(µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή
τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς
και τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, και την έδρασή τους µε χρήση µη συρρικνωµένου
κονιάµατος (τύπου EMACO S66 ή παρεµφερές) επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών
δοµικών στοιχείων. Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά
εξαρτήµατα µεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.
Περιλαµβάνεται η χρήση ανυψωτικών µέσων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής

Άρθρο Β-34.1: Ύψους ή πλευράς έως 160mm
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6104)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ύο € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 2,40

Άρθρο Β-34.2: Ύψους ή πλευράς >160mm
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6104)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 2,50
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Άρθρο Β-35: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ S355 ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6104)
Κατασκευή φερόντων στοιχείων φορέων πεζογεφυρών από σιδηροδοκούς ή
κοιλοδοκούς κάθε τύπου (σύνθετες ή πρότυπες) και διατοµής, οποιουδήποτε ύψους ή
πλευράς, από δοµικό χάλυβα ποιότητας S355, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κάθε
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,
συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά
διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκολλήσεις
εργοστασιακές ή στην θέση του έργου σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς και
ελέγχους, την στατική µελέτη, και τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, και την έδρασή τους
µε χρήση µη συρρικνούµενου κονιάµατος (τύπου EMACO S66 ή παρεµφερές) επί των
στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων.
Περιλαµβάνεται το κόστος οιασδήποτε εργασίας, υλικού, ανυψωτικών
µηχανηµάτων και γενικώς εξοπλισµού απαιτείται για την ασφαλή και αβλαβή µεταφορά,
συναρµολόγηση επί εδάφους ή σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, προσωρινή
υποστηριξη ή σύστηµα σταθεροποίησης απαιτουνται προσωρινά, για την κατασκευή και
τοποθετηση του µεταλλικού φορεά της πεζογέφυρας επί της τελικής του θέσης και
σύνδεσης αυτού µε τα βάθρα.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά) : 3,10
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Άρθρο Β-36: ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 20χλστ. (full locked coil strands)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2620)
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του
έργου, τοποθέτηση στην γέφυρα, και τάνυση σε οσεσδήποτε φάσεις απαιτείται,
καλωδίων ανάρτησης από χάλυβα τύπου FLC full locked coil strands της REDAELLI,
ελάχιστης δύναµης θραύσης 250 έως 395ΚΝ τα οποία έχουν αντισκωριακή
προστασία µε εµβάπτιση εν θερµώ σε κράµα ψευδαργύρου αλουµινίου (galfan) και
επιπρόσθετη
στρώση
τύπου
Tensocoat
Wax
µεταλλικού
χρώµατος
αλουµινίου γκρίζου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται ανηγµένα η αξία των µεταλλικών χυτών συνδέσµων
(cast sockets) που ενσωµατώνονται εργοστασιακα σε κάθε καλώδιο και είναι τύπου
REDAELLI TTF (fork socket) στο ένα άκρο και TBF (adjustable fork socket) στο άλλο
άκρο και τα οποία έχουν αντισκωριακή προστασία ελαχίστου πάχους 80µm µε
εµβάπτιση εν θερµώ σε ψευδάργυρο και επιπροσθέτη στρώση από Tensocoat Wax.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν
δεν κατονοµάζεται ρητά, για την πλήρη, έντεχνη και σύµφωνα µε τους Κανονισµούς
περαίωση της εργασίας.
Για ένα χιλιόγραµµο τοποθετηµένου καλωδίου ανάρτησης

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά €
(Αριθµητικά) : 7,00
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Άρθρο Β-37: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ45cm ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ
ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΟΚΟΥ ΗΕΑ320 ΚΑΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΕ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΕ C16/20
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731)
Μεταλλικοί πάσσαλοι προσωρινής αντιστήριξης πρανών σκαµµάτων, σε
οποιοδήποτε σηµείο του έργου, οιουδήποτε µήκους πασσάλων και σε οιασδήποτε
σύστασης εδάφους. Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνονται οι κάτωθι εργασίες :
1) ∆ιάτρηση εδάφους µε χρήση περιστροφικού ή περιστροφικοκρουστικού
γεωτρύπανου για την διάνοιξη οπής διαµέτρου Φ 45 cm, σωλήνωση της οπής όπου
και εάν απαιτηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κατασκευής σιδηροπασσάλων της
µελέτης, σε οποιοδήποτε βάθος, και κάθε απαιτούµενη δαπάνη µεταφοράς,
προσέγγισης, εγκατάστασης, σταλίας, µετακίνησης, αποκοµιδής, χρησιµοποίησης κλπ.
των απαιτούµενων για την εκτέλεση της εργασίας µηχανηµάτων και κάθε αναγκαία
δαπάνη εργασίας.
2) Τοποθέτηση εντός της οπής της σιδηροδοκού HEA 320.
3) Σκυροδέτηση της οπής µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16 / 20
Ητοι υλικά γενικά, χρήση µηχανηµάτων και εργασία πλήρους κατασκευής της
αντιστήριξης. Επιµέτρηση συνολικού µήκους σιδηροδοκών, µε την αξία των εργασιών
ανηγµένων στην ανά µέτρο µήκους τιµή µονάδος.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια πέντε €
(Αριθµητικά): 305,00
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Άρθρο Β-38: ΧΡΗΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ∆ΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6103)
Για τη χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων, συµπεριλαµβανοµένης της
δαπάνης αποµείωσης λόγω φθορών, της φορτοεκφόρτωσης, των σταλιών
φορτοεκφόρτωσης, της µεταφοράς τους στον τόπο των έργων και της αποµάκρυνσης
αυτών µετά την περαίωση των εργασιών.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) χρησιµοποιουµένων πασσαλοσανίδων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 0,25

Άρθρο Β-39: ΕΜΠΗΞΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ∆ΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6104)
Για την έµπηξη ενός τετραγωνικού µέτρου χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων,
συµπερι-λαµβανοµένης της δαπάνης προσέγγισης
των πασσαλοσανίδων, της
έµπηξης, της στεγανοποίησης, των αναγκαίων ικριωµάτων και των λοιπών βοηθητικών
κατασκευών καθώς και της ενδεχοµένης κατασκευής βοηθητικών διαβαθρών κ.λ.π.
Επίσης συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες προσκόµισης, λειτουργίας,
µετακινήσεων και αποκόµισης του πασσαλόπηκτου, οι εργασίες προσωρινής
αντιστήριξης των πασσάλων κατά την έµπηξή τους (απασχόληση προσωπικού και
χρήση-φθορά-αποµείωση υλικών) καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την
πλήρη και έντεχνη περαίωση της εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας πασσαλοσανίδων εντός του
εδάφους, επιµετρούµενης µε προβολή σε κατακόρυφο επιπέδο.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε €
(Αριθµητικά) : 15,00

Άρθρο Β-40: ΕΞΟΛΚΥΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ∆ΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6105)
Για την εξόλκυση ενός τετραγωνικού µέτρου χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων,
συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης διάλυσης των ικριωµάτων και των πάσης φύσεως
βοηθητικών κατασκευών, χρησιµοποίησης των κάθε είδους απαιτουµένων µηχανικών
µέσων, ικριωµάτων, βοηθητικών κατασκευών, εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π. για
την εκτέλεση των εργασιών καθώς και της δαπάνης αποµάκρυνσης των
πασσαλοσανίδων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
επιφάνειας τοποθετηµένων
πασσαλοσανίδων που εξολκούνται (της αποδεκτής από την Υπηρεσία επιφανείας που
έχει εµπηχθεί).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά €
(Αριθµητικά) : 7,00
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Άρθρο Β-41: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Ή ∆ΙΑΛΥΤΟΥ ΑΛΚΥ∆ΙΚΗΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Ή
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΛΚΥ∆ΙΚΗΣ Ή ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7744)
Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού η
διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης µε βάση
ανόργανα πιγµέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος
(Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc
phosphate), το οξείδιο του Αιµατίτη ( ΜΙΟ) ή µε βάση αναστολείς της διάβρωσης και της
σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υµένα τα 50 µικρά
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο €
(Αριθµητικά): 2,00

Άρθρο Β-42: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΥΟ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
∆ΥΟ Ή ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΟ,
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ Ή ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟ (Zinc Rich Primer) ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΥΜΕΝΑ ΤΑ 80 ΜΙΚΡΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7744)
Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, µε
βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc Ethyl
Silicate) ως βασικό φορέα του συστήµατος προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε
ψευδάργυρο (Zinc Rich Primer) µε συνολικό τελικό πάχος ξηρού υµένα τα 80 µικρά.. Η
συµµετοχή του ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υµένα του
υποστρώµατος θα υπερβαίνει το 85%.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,50
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Άρθρο Β-43: ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ
ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΑ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ Ή ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7765)
Βερνικοχρωµατισµοί επί σπατουλαρισµένης έτοιµης επιφάνειας. Τρίψιµο µε
ψιλό γυαλόχαρτο και εφαρµογή δύο στρώσεων εποξειδικού ή πολυουρεθανικού
βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα €
(Αριθµητικά): 10,00

Άρθρο Β-44: ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ή
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΕΣ
ΡΗΤΙΝΕΣ Ή ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (etch primer)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7735)
Υπόστρωµα (αστάρι) χρωµατισµού επιφανειών από αλουµίνιο ή
γαλβανισµένων στοιχείων, µε βάση εποξειδικές ρητίνες δύο συστατικών ή
πολυουρεθανικές δύο συστατικών ή µε ειδικό αστάρι βάσεως φωσφορικού οξέος (Etch
Primer), δύο συστατικών, συµβατές µε την τελική βαφή. Προετοιµασία επιφανειών,
πρώτη στρώση, επιµεληµένο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο µετά την πρώτη στρώση και
δεύτερη στρώση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,50
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Άρθρο Β-45: ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7740)
Καθαρισµός µεταλλικής επιφάνειας µε αµµοβολή ή µεταλλοβολή κατηγορίας
SA 2 1/2 κατά τους Σουηδικούς κανονισµούς, σε βιοµηχανική εγκατάσταση.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηροκατασκευής
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,15
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Άρθρο Β-46: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7604.1)
Για την πλήρη κατασκευή συστήµατος αντιθορυβικού πετάσµατος, από
πολυκαρβονικό διαφανές υλικό PMMA τύπου ALTUGLAS (DIN και ISO) πάχους 20 χλστ.
ενθυλακωµένο σε γαλβανισµένους ορθοστάτες τύπου HEA 140 ή Η 160 πακτωµένους ή
αγκυρωµένους σε τοιχείο έδρασης από εµφανές οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 µε τις
τυχόν επαναλαµβανόµενες σκωτίες – και στις δύο όψεις – κατάλληλης χρωµατικής
επέµβασης και ύψους, µε διαµορφώσεις των απολήξεων του πετάσµατος, σύµφωνα µε τα
σχέδια της µελέτης, τις οδηγίες της υπηρεσίας και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Τα τοιχεία έδρασης θα θεµελιωθούν σε οποιοδήποτε βάθος απαιτείται.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
 η δαπάνη προσέγγισης, εκσκαφής θεµελίων µε µηχανικά µέσα ή και τα χέρια
αν απαιτείται, διευθέτησης της στάθµης του εδάφους, αποµάκρυνσης των
προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση για απόρριψη ή
επαναχρησιµοποίηση τους, επανεπίχωσης και συµπύκωνσης του
εναπαµείνατος σκάµµατος
 η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου µε τις σταλίες, τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, του σκυροδέµατος,
του απαιτούµενου οπλισµού, των γαλβανισµένων µεταλλικών ορθοστατών,
των πολυκαρβονικών διαφανών τµηµάτων του πετάσµατος, των ελαστικών
παρεµβυσµάτων και των γωνιών στήριξής τους, των χρωµάτων για την βαφή
του τοιχίου έδρασης, καθώς και η δαπάνη κάθε µικροϋλικού (κοχλιών,
περικοχλίων, ροδελλών κλπ.) και υλικού που απαιτείται για την πλήρη
κατασκευή του αντιθορυβικού πετάσµατος
 η δαπάνη κατασκευής των οπλισµένων σκυροδεµάτων της θεµελίωσης, των
τοιχείων έδρασης του πετάσµατος µε τυχόν γραµµωτή επιφάνεια από
επαναλαµβανόµενες σκωτίες, η δαπάνη βαφής των τοιχείων έδρασης µε
τσιµεντόχρωµα, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας
 η δαπάνη τοποθέτησης των γαλβανισµένων µεταλλικών ορθοστατών
πακτωµένων ή αγκυροµένων κατάλληλα στο τοιχείο έδρασης ώστε το τελικό
τους ύψος να είναι το προβλεπόµενο από τη µελέτη,
 η δαπάνη τοποθέτησης του δαφανούς πετάσµατος σε ελαστικό παρέµβυσµα
που στηρίζεται µε γωνίες τύπου L 60-40-5 πάνω στο τοιχείο έδρασης
 και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά
παραπάνω αλλά που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη περαίωση της
κατασκευής του συστήµατος αντιθορυβικού πετάσµατος σε οποιαδήποτε θέση
απαιτείται και σε κάθε είδους έδαφος, σύµφωνα µε τη µελέτη, τις οδηγίες της
Υπηρεσίας και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Περιλαµβάνεται
επίσης ανηγµένα η δαπάνη των φθορών, των αποµειώσεων όλων των
χρησιµοποιούµενων υλικών.
Τιµή
πετάσµατος.

για

ένα

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια εξήντα €
(Αριθµητικά): 560,00
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Άρθρο Β-47: ΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΑ
Τιµή ανά µέτρο (µµ) πλήρων συσκευών κλισιοµέτρων, σύµφωνα µε την µελέτη, τις
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

Άρθρο Β-47.1: Προµήθεια οργάνων
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7113)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εξήντα €
(Αριθµητικά) : 60,00

Άρθρο Β-47.2: Εγκατάσταση οργάνων
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7113)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 9,50
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Άρθρο Β-48: ΑΚΙ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
Τιµή ανά ακίδα µέτρησης σύγκλισης (τεµ), µε όλα της τα εξαρτήµατα, σύµφωνα µε
την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

Άρθρο Β-48.1: Προµήθεια ακίδας σύγκλισης
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7113)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά) : 25,00

Άρθρο Β-48.2: Εγκατάσταση ακίδας σύγκλισης
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7113)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆εκαεπτά €
(Αριθµητικά) : 17,00

K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc

- 97 -

5740b/5210/B06

Άρθρο Β-49: ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2921)
Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα
κατηγορίας C 12/15, διατοµής 0.15Χ0.30 µ. µε απότµηση, σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π., προς
κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα
παρασκευάζονται στο εργοστάσιο µε ταυτόχρονη δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης
της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς των κρασπέδων
και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του σκυροδέµατος της βάσης έδρασης, η
δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις
από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι
µικρότερου των 0,50 µ. µε λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων
µε κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10Χ0,20µ από
σκυρόδεµα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη εγκιβωτισµού τους, η δαπάνη αρµολογήµατος
µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιµέντου ανά µ3 άµµου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη
εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς τη βάση
έδρασής του.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,09
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Άρθρο Β-50: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙ∆ΩΝ κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922)
Για την πλήρη πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδροµίων, νησίδων
κλπ, µε τσιµεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι) πάχους 5 εκ., άνω
στρώσης πάχους τουλάχιστον 2.50 εκ. από λευκό τσιµέντο, διαστάσεων τσιµεντοπλακών
0,50 Χ 0,50 µ., οι οποίες θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του τ. Υ.∆.Ε. (Π.Τ.Π. ∆.Τ.
625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ) και οι οποίες θα συγκολλούνται µε κονίαµα σύµφωνα µε
την Π.Τ.Π. Τ 87 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του
έργου των τσιµεντένιων πλακών, των υλικών στερέωσης, αρµολόγησης κλπ και όλων των
απαιτουµένων υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης των τσιµεντοπλακών, η δαπάνη
ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος έδρασης πάχους 2,5 έως 3,0 εκ. αποτελούµενο από ένα
µέρος ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 180 χγρ τσιµέντου ανά µ3, η δαπάνη
αρµολόγησης µε τσιµεντοµαρµαροκονία από λευκό εγχώριο τσιµέντο αναλογίας 650 χγρ
τσιµέντου ανά µ3 µαρµαροκονίας, η δαπάνη καθαρισµού των αρµών και κάθε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους πλακοστρώσεως
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,30
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Άρθρο Β-51: ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 75
Αγωγοί από τσιµεντοσωλήνες αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων, δονητικοί ή
φυγοκεντρικοί, τύπου ‘’καµπάνα’’ µε ελαστικό δακτύλιο, σειράς 75, των προδιαγραφών
ΦΕΚ 253/Β/84 του τ. Υ.∆.Ε, περιλαµβανοµένης κάθε δαπάνης για προµήθεια των
σωλήνων και ελαστικών δακτυλίων, µεταφορά επί τόπου, πλήρη τοποθέτηση,
ελέγχους και λοιπές επιβαρύνσεις, πλην της δαπάνης των χωµατουργικών (εκσκαφή,
εγκιβωτισµός και επανεπίχωση ορύγµατος)
Τιµή για ένα µέτρο µήκους (µµ) αγωγού από τσιµεντοσωλήνα πλήρως
τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

Άρθρο Β-51.1: Ονοµαστικής διαµέτρου D400mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι επτά €
(Αριθµητικά): 27,00

Άρθρο Β-51.2: Ονοµαστικής διαµέτρου D500mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.4)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 38,00

Άρθρο Β-51.3: Ονοµαστικής διαµέτρου D600mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 48,00

Άρθρο Β-51.4: Ονοµαστικής διαµέτρου D700mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.6)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 65,00

Άρθρο Β-51.5: Ονοµαστικής διαµέτρου D800mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.6)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 75,00
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Άρθρο Β-51.6: Ονοµαστικής διαµέτρου D900mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.7)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πέντε €
(Αριθµητικά): 105,00

Άρθρο Β-51.7: Ονοµαστικής διαµέτρου D1000mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.7)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δεκαπέντε €
(Αριθµητικά): 115,00

Άρθρο Β-51.8: Ονοµαστικής διαµέτρου D1100mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.7)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 125,00

Άρθρο Β-51.9: Ονοµαστικής διαµέτρου D1200mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.7)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα €
(Αριθµητικά): 140,00
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Άρθρο Β-52: ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 6 ΑΤΜ
Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση πλαστικού σωλήνα 6 ατµ. από
σκληρό PVC-100 κατά ΕΛΟΤ 686 (ΤΥΠΟΣ Ε) για διαµέτρους µέχρι 140 χλστ ή σειράς 51
κατά ΕΛΟΤ 476 για µεγαλύτερες των 140 χλστ διαµέτρους, ο οποίος θα τοποθετηθεί
σύµφωνα µε τη µελέτη, και τις εντολές της Υπηρεσίας στις κατάλληλες θέσεις θα
στερεωθεί κατάλληλα ώστε να µην παραµορφωθεί ή µετακινηθεί ή γεµίσει µε σκυρόδεµα
κατά τη σκυροδέτηση, µε σκοπό τη διέλευση καλωδίων (ΟΤΕ, ∆ΕΗ κλπ.) και "ενεργών
αγωγών" (φυσικού αερίου, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης-απορροής οµβρίων
τεχνικών έργων), ή την παραµονή του ως αναµονή για µελλοντική τοποθέτηση στοιχείων,
όπως πάσσαλοι θεµελίωσης πετασµάτων κλπ, και την αποστράγγιση των τοίχων και
βάθρων.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, των ειδικών
τεµαχίων τους (σύνδεσµοι, καµπύλες κλπ) και όλων των υλικών στερέωσηςσύνδεσής τους καθώς και του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων
• η δαπάνη προσέγγισης και τοποθέτησής τους στην ενδεδειγµένη θέση εν
ξηρώ ή µέσα σε νερό, είτε εντός τάφρου είτε εντός σώµατος τεχνικού είτε
ανάρτησής τους από σώµατα τεχνικών είτε οπουδήποτε αλλού απαιτηθεί στις
θέσεις και µε την κλίση που προβλέπονται στη µελέτη, µε τη δαπάνη κάθε
εργασίας και απαιτούµενων υλικών για την τοποθέτηση και στερέωση και
αγκύρωσή τους
• οι δαπάνες της εργασίας κοπής (κάθετα ή λοξά) µετά των αποµειώσεων των
υλικών λόγω κοπής, τοποθέτησης του σύρµατος καλωδίων, ένωσης των
σωλήνων µεταξύ τους ή µε δίκτυα ή τις εξόδους των στοµίων αποχέτευσης
γεφυρών, µε τα ειδικά τεµάχια, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή υλικό
απαιτούνται για την πλήρη εγκατάστασή τους σε πλήρες δίκτυο, όπου
απαιτείται
• οι δαπάνες εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου, όταν οι σωλήνες
τοποθετούνται µέσα στο έδαφος, οι δαπάνες των απαιτουµένων
σκυροδεµάτων για την έδραση – στερέωση ή εγκιβωτισµό των σωλήνων
µετά της πιθανής φθοράς ξυλοτύπων και χρήσης ικριωµάτων για την
προσωρινή τοποθέτηση και στερέωση των σωλήνων
• οι δαπάνες δοκιµασίας του δικτύου καθώς και όλες οι δαπάνες για
φορτοεκφορτώσεις, τυχόν καθυστερήσεις και σταλίες αυτοκινήτων,
µηχανηµάτων και προσωπικού όπως και κάθε άλλη εργασία που είναι
αναγκαία για πλήρως συντελεσµένη εργασία, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τα
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου πλαστικού
σωλήνα PVC.

Άρθρο Β-52.1: Σωλήνες PVC Φ315
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 35,40
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Άρθρο Β-53: ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC-U ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο
πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC−U), συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1.
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.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου
καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για
σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα).
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:
•
Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία
και πλάγιες µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης
(και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας).
•
Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και
την σύνδεση των σωλήνων.
•
Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των
σωλήνων µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και
η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές.
∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου:
Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση
του ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη
Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια
µε µούφα)
Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή
χυτοσίδηρο
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του
µήκους των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων.
Άρθρο Β-53.1: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς
τοιχώµατος, SDR41, DN315mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6711.4)
ΕΥΡΩ
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Άρθρο Β-54: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑς (HDPE) , ∆ΙΠΛΟΥ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-1, ∆ΑΚΤΥΛΙΟΕΙ∆ΟΥΣ ΑΚΑΜΨΙΑΣ SN ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969,
ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΥΦΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πολυαιθυλένο
υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική
επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN 13476-1:2007, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 9969, µε µία µούφα και δύο δακτυλίους.
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία
(ring stiffness), κατα ΕΝ ISO 9969, η οποία µετράται σε kN/m2 διατοµής τοιχώµατος
αγωγού (χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία δακτυλιοειδούς
ακαµψίας) και αφ’ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN. Σύµφωνα µε το
πρότυπο EN 13746-1:2007, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική
(DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων και των
αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης, η µεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασµός στο
όρυγµα, η ευθυγράµµιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεποµένων δοκιµών
στεγανότητας.
Η εκσκαφή του ορύγµατος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων, η
επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια επιµετρώνται
ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου.
Τιµή ανά αξονικό µέτρο (m) πλήρως κατασκευασµένης σωλήνωσης κατά τα
ανωτέρω..
Άρθρο Β-54.1: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ (DN) ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟ (DN/ID)

Άρθρο Β-54.1.1: ∆ίκτυα µε σωλήνες SN8, DN/ID 600mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6711.7)
ΕΥΡΩ
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Άρθρο B-55: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ (DN) ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟ (DN/ΟD)

Άρθρο Β-55.1: ∆ίκτυα µε σωλήνες SN8, DN/ΟD 800mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6711.7)
ΕΥΡΩ
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Άρθρο Β-56: ∆ΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ PVC
Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση πλαστικού σωλήνα διάτρητου κατά
ένα µέρος, από σκληρό PVC-100 οι οπές του οποίου δηµιουργούνται κατά την κατασκευή
του, για την κατασκευή στραγγιστηρίου, σύµφωνα µε τη µελέτη και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των σωλήνων και όλων των
εξαρτηµάτων σύνδεσης και έδρασης, η δαπάνη των µεταφορών από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης µε τις φορτοεκφορτώσεις και το χαµένο χρόνο, η
δαπάνη τοποθέτησης, κοπής, συναρµολόγησης και κάθε άλλη δαπάνη, που απαιτείται για
την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτηση.
Επίσης περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη κάθε είδους άντλησης υδάτων και κάθε
είδους δυσχέρειας από τυχόν ύπαρξη νερού.
Στο µήκος των σωλήνων δεν προσµετρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις των
φρεατίων που παρεµβάλλονται.
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους διάτρητου πλαστικού σωλήνα

Άρθρο Β-56.1: ∆ιάτρητοι σωλήνες από PVC στραγγιστηρίων Φ 120
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 4,55
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Άρθρο Β-57: ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση
σιδηροσωλήνα γαλβανισµένου, Φ4΄΄, “πράσινη ετικέτα” (υπερβαρέος τύπου) κατά
ΕΛΟΤ 2671 και 284, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια
διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, Ο.Τ.Ε.) κλπ. σε εγκάρσιες διελεύσεις οδών, επάνω
σε τεχνικά κ.λ.π.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του
έργου των σωλήνων, του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων, των ειδικών τεµαχίων,
εξαρτηµάτων, φλαντζών, στηριγµάτων, σκυροδέµατος εγκιβωτισµού καθώς και κάθε
άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής, σκυροδέτησης και επανεπίχωσης
της τάφρου (εργασία και υλικά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη τοποθέτησης,
σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών για παράδοση του σωλήνα σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, η δαπάνη τοποθέτησης του σύρµατος καλωδίων, επισήµανσης των
σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσµης σωλήνων. Περιλαµβάνεται επίσης
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 γαλβανισµένου
σιδηροσωλήνα Φ4΄΄, διέλευσης καλωδίων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι €
(Αριθµητικά): 20,00
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Άρθρο Β-58: ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε
ραφή 150-MEDIUM βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) για απορροή οµβρίων τεχνικών
έργων µε εσωτερική προστασία µε εποξειδική βαφή και εξωτερική προστασία από
ασφαλτοµαστίχη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των
σωλήνων και υλικών στερέωσής τους, η εργασία κοπής, (κάθετα ή λοξά), κόλλησης των
σωλήνων µεταξύ τους και µε τις εξόδους των στοµίων αποχέτευσης γεφυρών, ψυχρού
γαλβανίσµατος των κολλήσεων, στερέωσης των σωλήνων τουλάχιστον κάθε 2 m στα
τεχνικά, οι αποµειώσεις των υλικών λόγω κοπής καθώς και κάθε άλλη εργασία ή υλικό
που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση σε πλήρες δίκτυο είτε στις παρειές
ολόσωµων φορέων ή βάθρων, είτε εντός των κενών κιβωτοειδών φορέων ή κοίλων
βάθρων, από τις εξόδους των στοµίων αποχέτευσης γεφυρών µέχρις 0,50 m τουλάχιστον
από τον πόδα των βάθρων.
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους τοποθετηµένου σωλήνα.

Άρθρο Β-58.1: Σιδηροσωλήνας Φ6΄΄ ελάχιστου πάχους 4,5 χλστ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα ένα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 41,30
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Άρθρο Β-59: ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN200mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623)
Σωληνώσεις υπονόµων µε σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτη (ductile iron), ονοµαστικής διαµέτρου DN 200mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598, µε
σήµανση CE, απολήξεις τύπου καµπάνας, ελαστικό δακτύλιο έµφραξης κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 681-1, εσωτερική επένδυση από τσιµεντοκονία µε τσιµέντο υψηλής
περιεκτικότητας σε αργίλιο (high alumina cement) και εξωτερική επένδυση µε
µεταλλικό ψευδάργυρο µε προστατευτικό τελείωµα ενός από τους τύπους που
αναφέρονται στο Παράρτηµα Β του Προτύπου.
Οι σωλήνες υπονόµων από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται µε βάση
την ονοµαστική τους διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εσωτερική διάµετρο του
σωλήνα).
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου
των σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο µε τους αναλογούντες δακτυλίους
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, η προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες
µεταφορές, ο καταβιβασµός των σωλήνων εντός του ορύγµατος, η σύνδεσή τους
και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας.
Η εκσκαφή του ορύγµατος, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων και τα ειδικά
τεµάχια της σωληνογραµµής δεν περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας και
επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο αξονικού µήκους σωλήνωσης ονοµαστικής
διαµέτρου DN 200mm, χωρίς συνυπολογισµό του µήκους των ειδικών τεµαχίων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα €
(Αριθµητικά): 60,00
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Άρθρο Β-60: ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ
ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΓΡΑΦΙΤΗ (DUCTILE IRON)
Ειδικά τεµάχια, σύνδεσµοι και στηρίγµατα σωληνώσεων από ελατό
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, διατοµών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, µε πιστοποιητικά από κοινοποιηµένο στην ΕΕ
φορέα πιστοποίησης.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, η
προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες µεταφορές, και συναρµολόγηση σε
σωληνογραµµή από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile
iron).

Άρθρο Β-60.1: Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων, µεγεθών,
κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,40
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Άρθρο Β-61: ∆ΙΑΤΡΗΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
Για την προµήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασµένων, διάτρητων κατά ένα
µέρος, αόπλων τσιµεντοσωλήνων αποστράγγισης (φίλτρων), στους οποίους οι οπές
δηµιουργούνται σύγχρονα µε την κατασκευή του σωλήνα και οι οποίοι πληρούν τις
απαιτήσεις της Π.Τ.Π. Τ 110. Η κατασκευή της σωλήνωσης θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την
Π.Τ.Π. Τ 110, τους όρους δηµοπράτησης και τις διαταγές της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των σωλήνων, η δαπάνη των
µεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης µε τις
φορτοεκφορτώσεις και το χαµένο χρόνο, η δαπάνη τοποθέτησης, κοπής,
συναρµολόγησης και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγρ. 9.12 της Π.Τ.Π. Τ 110. Επίσης
περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη κάθε είδους άντλησης υδάτων και κάθε είδους
δυσχέρειας από τυχόν ύπαρξη νερού. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη της κατασκευής
έδρασης και εγκιβωτισµού των τσιµεντοσωλήνων.
Στο µήκος των σωλήνων δεν προσµετρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις των
φρεατίων που παρεµβάλλονται.
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους τοποθετηµένου διάτρητου τσιµεντοσωλήνα.

Άρθρο Β-61.1: ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ 0,20 µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2861)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,30
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Άρθρο Β-62: ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2815)
Για την πλήρωση τάφρων σωλήνων αποστράγγισης, σύµφωνα µε την ΠΤΠ
Τ110, τους όρους δηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε θραυστά σκύρα
λατοµείου και άµµο (διβάθµιο φίλτρο) τελείως καθαρά που πληρούν τις απαιτήσεις της
παραγρ. 4.4.2 της ΠΤΠ Τ 110 και σε στρώσεις των οποίων η διάταξη και οι διαστάσεις
καθορίζονται είτε στους όρους δηµοπράτησης είτε από την Υπηρεσία κατά την εκτέλεση
του έργου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας ή παραγωγής των υλικών που
απαιτούνται για την πλήρωση των στραγγιστηρίων, η δαπάνη µεταφοράς των παραπάνω
υλικών επί τόπου των έργων µε οποιοδήποτε µέσο και από οποιαδήποτε απόσταση µετά
των φορτοεκφορτώσεων και του χαµένου χρόνου, η δαπάνη διάστρωσης, διαβροχής,
συµπύκνωσης κατά στρώσεις µέγιστου πάχους 0,15 µ., η δαπάνη προµήθειας και
µεταφοράς του νερού διαβροχής, η δαπάνη των τυχόν αναγκαίων ξυλοτύπων, η δαπάνη
των τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία
νερού καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτείται για
πλήρως περαιωµένη εργασία.
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται και η διαµόρφωση στραγγιστηρίων πίσω από
τοίχους µε διάτρητους σωλήνες, που περιβάλλονται από χονδρόκοκκο υλικό
στραγγιστηρίου, καθώς και η αντικατάσταση του διβάθµιου φίλτρου από απλό
χονδρόκοκκο υλικό στραγγιστηρίου µε περίβληµα γεωυφάσµατος. Το χονδρόκοκκο υλικό
στραγγιστηρίου, που περιβάλλεται από γεωύφασµα, θα αποτελείται από παντελώς
καθαρά θραυστά σκύρα λατοµείου διαµέτρου 12 έως 63 χλστ (1/2" έως 2 1/2"). Στην
περίπτωση αυτή η αξία του γεωυφάσµατος που περιβάλλει το χονδρόκοκκο υλικό
στραγγιστηρίου πληρώνεται ιδιαίτερα.
Για την πληρωµή επιµετράται ο όγκος που προκύπτει σύµφωνα µε τις διαστάσεις
και κλίσεις που αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης ή στην Π.Τ.Π. Τ 110 ή στις
οδηγίες της Υπηρεσίας κατά την εκτέλεση του έργου.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης πλήρωσης τάφρου στραγγιστηρίου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 10,25
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Άρθρο Β-63: ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ
Άρθρο Β-63.1: Γεωύφασµα στραγγιστηρίων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από
πολυπροπυλένιο συνεχών ινών µηχανικής κατεργασίας για την κατασκευή
στραγγιστηρίων αποστράγγισης της οδού και πίσω από τοίχους ή βάθρα, ελάχιστου
βάρους 135 gr/m2 εφελκυστικής αντοχής τουλάχιστον 7 ΚΝ/m (κατά DIN 53857/2) ή
350Ν/5cm (κατά ΕΝ ISO 10319), επιµήκυνση σε θραύση (κατά DIN 53857/2) >60% και
αντοχή σε διάτρηση τουλάχιστον 1000Ν (κατά DIN 54307 και ΕΝ 12236) σύµφωνα µε τη
σχετική µελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και την ΤΣΥ..
Στη τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου του έργου, η
κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η
τοποθέτησή του, η προσωρινή στερέωση, η διαµόρφωση αντιστήριξης (µε ξυλότυπους ή
µε άλλη µέθοδο) για τη στερέωση του γεωυφάσµατος και για τη µόρφωση της διατοµής
του στραγγιστηρίου σύµφωνα µε τη µελέτη, το τελικό κλείσιµο της διατοµής του
στραγγιστηρίου µε τις προβλεπόµενες επικαλύψεις του γεωυφάσµατος, η τυχόν συρραφή
των φύλλων, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά, µικροϋλικά, οι µεταφορές από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, οι χρήσεις
ικριωµάτων, συσκευών, µηχανηµάτων κλπ. για πλήρη εργασία σύµφωνα µε τη σχετική
µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης
ανηγµένα οι φθορές, οι αλληλοεπικαλύψεις, οι αποµειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές
διαµορφώσεις του γεωυφάσµατος στα άκρα και σε θέσεις εγκάρσιων αγωγών κ.λ.π., η
δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από
παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών για την έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και υλικών για την
πλήρωση του στραγγιστηρίου µε κατάλληλα σκύρα ή χαλίκια (σύµφωνα µε το αντίστοιχο
άρθρο τιµολογίου) και την κάλυψη του στραγγιστηρίου, ώστε να αποφευχθούν τυχόν
φθορές στο γεωύφασµα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας στραγγιστηρίων µε
γεωύφασµα.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και τριάντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 1,37
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Άρθρο Β-63.2: Γεωύφασµα διαχωρισµού
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από
πολυπροπυλένιο συνεχών ινών µηχανικής κατεργασίας, ελάχιστου βάρους 285 gr/m2
εφελκυστικής αντοχής τουλάχιστον 7 ΚΝ/m (κατά DIN 53857/2) ή 350Ν/5cm (κατά ΕΝ ISO
10319), επιµήκυνση σε θραύση (κατά DIN 53857/2) >60% και αντοχή σε διάτρηση
τουλάχιστον 1000Ν (κατά DIN 54307 και ΕΝ 12236), για το διαχωρισµό δυο εδαφικών
στρώσεων ώστε να µη επιτρέπεται η ανάµιξη των υλικών, σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη,
τις οδηγίες της Υπηρεσίας και την Τ.Σ.Υ.
Στη τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου του έργου, η
κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η
τοποθέτησή του, η προσωρινή στερέωση, η διαµόρφωση αντιστήριξης (µε ξυλότυπους ή
µε άλλη µέθοδο) για τη στερέωση του γεωυφάσµατος, σύµφωνα µε τη µελέτη, οι
προβλεπόµενες επικαλύψεις του, η τυχόν συρραφή των φύλλων, όπως και κάθε άλλη
εργασία, υλικά, µικροϋλικά, οι µεταφορές από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του
έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, οι χρήσεις ικριωµάτων, συσκευών, µηχανηµάτων
κλπ. για πλήρη εργασία σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης. Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης ανηγµένα οι φθορές, οι
αλληλοεπικαλύψεις, οι αποµειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές διαµορφώσεις του
γεωυφάσµατος, η δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους
δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών για
την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και υλικών, ώστε να
αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασµα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας διαχωρισµού µε γεωύφασµα.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,50
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Άρθρο Β-64: Γεωύφασµα επένδυσης C.Α.C.
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος, για
την κατασκευή του συστήµατος στεγάνωσης των κατακορύφων και καµπύλων φορέων
των C.Α.C., τουλάχιστον βάρους 300 gr/m2, εφελκυστικής αντοχής (κατά DIN 53857/2)
20ΚΝ/m επιµήκυνσης σε θραύση (κατά DIN53857/2) >60% και CBR (κατά DIN 54307EN12236) 3200N σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και την
Τ.Σ.Υ.
Στη τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου του έργου, η
κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η
τοποθέτησή του, η προσωρινή στερέωση, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά, µικροϋλικά,
οι µεταφορές από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις
κλπ, οι χρήσεις ικριωµάτων, συσκευών, µηχανηµάτων κλπ. για πλήρη ανάρτηση
σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή
περιλαµβάνονται επίσης ανηγµένα οι δαπάνες από φθορές, αλληλοεπικαλύψεις,
αποµειώσεις, οποιεσδήποτε απαιτήσεις ειδικών διαµορφώσεων του γεωυφάσµατος στα
άκρα, σε θέσεις εγκάρσιων αγωγών κ.λ.π., η δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων
αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και υλικών για την
επίχωση των C.A.C., ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασµα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας C.Α.C. µε γεωύφασµα
Άρθρο Β-64.1: Γεωύφασµα βάρους 300 gr/m2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και ογδόντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,89
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Άρθρο Β-65: ΦΡΕΑΤΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους,
εσωτερικών διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, κατασκευασµένου σύµφωνα µε τις
Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτοµερειών, µε
τοιχώµατα και πυθµένα από υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 πάχους
τοιχωµάτων 10cm τουλάχιστον για τα φρεάτια έλξης και 15 cm τουλάχιστον για τα
φρεάτια σύνδεσης, µε οπλισµό πλέγµα ST-IV, µε περιµετρικό πλαίσιο και µεταλλικό
κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα µε ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή και µε τη
διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και
µικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης επισήµανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε
εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
Τιµή για ένα πλήρες τεµάχιο φρεατίου καλωδίων

Άρθρο Β-65.1: Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60Χ40
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70%Ο∆Ο-2548 +30%Υ∆Ρ-6751)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα οκτώ € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 138,70

Άρθρο Β-65.2: Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 60Χ60Χ85
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70%Ο∆Ο-2548 +30%Υ∆Ρ-6751)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα €
(Αριθµητικά): 140,00

Άρθρο Β-65.3: Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 80Χ80Χ85
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 70%Ο∆Ο-2548 +30%Υ∆Ρ-6751)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 147,50
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Άρθρο Β-66: ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΟ∆ΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΟ
∆ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6744)
Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε υφιστάµενο ή
κατασκευαζόµενο δίκτυο οµβρίων από προκατασκευασµένους οπλισµένους
τσιµεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως διατοµής αγωγού δικτύου). Για µία σύνδεση πλήρως
περαιωµένη όπως παραπάνω συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαραιτήτων
εργασιών και υλικών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δεκαπέντε €
(Αριθµητικά): 115,00
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Άρθρο Β-67: ΦΑΤΝΕΣ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
Άρθρο Β-67.1: Προµήθεια συρµατοπλέγµατος
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2311)
Για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου συρµατοπλέγµατος
γαλβανισµένου διπλής πλέξης σε ρόλους, για την κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή
σάκων προς εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεµάτων, προάσπισης οχθών, τµηµάτων
δρόµων, τεχνικών έργων σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του συρµατοπλέγµατος από
σιδηρό γαλβανισµένο σύρµα τουλάχιστον Φ3 χλστ µε εξαγωνικές οπές ελεύθερων
διαστάσεων 8Χ10 εκ., του γαλβανισµένου σύρµατος ραφής διαµέτρου 2,5 χλστ και του
γαλβανισµένου σύρµατος ενίσχυσης των ρόλων στις επιµήκεις πλευρές των φατνών
διαµέτρου 3,9 µέχρι 4,4 χλστ και η δαπάνη µεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου του
έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις και τις σταλίες.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο συρµατοπλέγµατος ή σιδηρού πλέγµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και δεκαοκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 2,18

Άρθρο Β-67.2: Κατασκευή φατνών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2312)
Για την πλήρη κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων από
συρµατόπλεγµα προς εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεµάτων, προάσπισης οχθών,
τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων κλπ., η οποία εκτελείται σύµφωνα µε τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη των εργασιών προσέγγισης των
συρµατοπλεγµάτων και των συρµάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων, ανάπτυξης,
κοπής και ραφής των συρµατοπλεγµάτων, ενίσχυσης των ρόλων κατά τις επιµήκεις
πλευρές αυτών µε γαλβανισµένο σύρµα, σύνθεσης των φατνών, κατασκευής των
αναγκαίων ικριωµάτων στις απαιτούµενες θέσεις, µεταφοράς και τοποθέτησης των
φατνών στις προβλεπόµενες θέσεις κατασκευής, συµπληρωµατικής ραφής των φατνών
µετά την πλήρωσή τους, η δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε
είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη απαιτούµενης
εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, χωρίς τη δαπάνη των
υλικών, που πληρώνονται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αναπτυγµένης επιφάνειας πλήρως τοποθετούµενου
συρµατοπλέγµατος φατνών, µορφής κιβωτίων ή σάκων ή οπλισµού εκτοξευόµενου
σκυροδέµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,95
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Άρθρο Β-67.3: Πλήρωση φατνών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2313)
Για την χειρόθετη πλήρωση έτοιµων φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων από
συρµατοπλέγµατα, προς εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεµάτων, προάσπισης
οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων κλπ., µε συλλεκτές σκληρές και ανθεκτικές
κροκάλες ή µε λίθους λατοµείου διαστάσεων µεγαλύτερων από τη διάµετρο του βρόγχου
των συρµατοπλεγµάτων αλλά µικρότερων από 0,25 µ., η οποία εκτελείται σύµφωνα µε
τους όρους δηµοπράτησης και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του
έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις, σταλίες κλπ, των απαιτούµενων κροκαλών ή λίθων
λατοµείου, η δαπάνη προσέγγισης, αναβίβασης και χειρόθετης τοποθέτησης των
κροκαλών στις φάτνες, η δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε
είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασιών και
υλικών που απαιτούνται για πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα και µε
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο κιβωτίων ή σάκων από συρµατόπλεγµα, πλήρως
γεµισµένων µε συλλεκτές κροκάλες ή λίθους λατοµείου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,50
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Άρθρο Β-68: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ, ΣΚΟΥΦΟΕΙ∆ΩΝ, ΩΟΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6053)
Για τον καθαρισµό ορθογωνικών, σκουφοειδών ωοειδών και κυκλικών αγωγών
κλειστής διατοµής από προσχώσεις µε µηχανικά µέσα ή µε τα χέρια, ανεξάρτητα από
τις διαστάσεις του οχετού, ύστερα από ειδική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) όγκου προσχώσεων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 18,50
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Άρθρο Β-69: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ Τ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
-

-

Η καθαίρεση σκυροδέµατος, ο καθαρισµός του εσωτερικού του φρεατίου από τα
προϊόντα της καθαίρεσης και τα υπάρχοντα φερτά, η φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και
απόρριψη αυτών σε θέσεις απόθεσης που επιτρέπονται από τις Αρχές και οι οποίες
θα αναζητηθούν µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου.
Η ευθυγράµµιση του υπάρχοντος οπλισµού στο φρεάτιο και η προσθήκη νέου (όπου
χρειάζεται), η εργασία τοποθέτησης, αποξήλωσης και αποµάκρυνσης του ξυλοτύπου,
η τοποθέτηση µεταλλικής µετώπης, η προµήθεια και η εργασία συγκόλλησης
οπλισµού και παλαιού σκυροδέµατος µε το νέο µε χρήση εποξειδικών ρητινών, η
έγχυση νέου σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, καθώς και τυχόν άλλες εργασίες και
δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. ∆εν
περιλαµβάνεται η δαπάνη για την προµήθεια της µετώπης.

Τιµές εφαρµογής ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Β-69.1: Για την επισκευή φρεατίου εφόσον οι φθορές της µετώπης και της
πλάκας επικάλυψης δεν υπερβαίνουν σε πλάτος τα 35cm

Άρθρο Β-69.1.1: Για το πρώτο πλευρικό άνοιγµα του φρεατίου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%Υ∆Ρ-6327+
50%Υ∆Ρ-6301)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 98,00

Άρθρο Β-69.2: Για την επισκευή φρεατίου εφόσον οι φθορές της µετώπης και της
πλάκας επικάλυψης υπερβαίνουν σε πλάτος τα 35cm

Άρθρο Β-69.2.1: Για το πρώτο πλευρικό άνοιγµα του φρεατίου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%Υ∆Ρ-6327+
50%Υ∆Ρ-6301)
ΕΥΡΩ
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Άρθρο Β-70: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ,
ΧΩΡΙΣ ΕΣΧΑΡΑ (ΤΥΠΟΣ Τ)
Για τον πλήρη καθαρισµό ενός φρεατίου υδροσυλλογής µετά πλευρικού
ανοίγµατος (χωρίς εσχάρα, τύπος Τ), είτε η θυρίδα επισκέψεως του κυρίου θαλάµου
ευρίσκεται στο πεζοδρόµιο, είτε στο οδόστρωµα (µε σιφώνι ή βαλβίδα ή χωρίς αυτά),
µετά της φορτοεκφορτώσεως µεταφοράς και απόρριψης των µπαζών και τον έλεγχο
λειτουργίας του φρεατίου.
Στην όλη δαπάνη καθαρισµού του φρεατίου υδροσυλλογής περιλαµβάνονται οι
παρακάτω εργασίες και δαπάνες εκτελέσεως αυτών:
α)
Το άνοιγµα και το κλείσιµο µετά το πέρας των εργασιών καθαρισµού της θυρίδας
επισκέψεως (καπάκι) του κυρίου θαλάµου.
β)
Η χαλάρωση των µπαζών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ευρίσκονται.
γ)
Η συγκέντρωση των µπαζών, από εργάτη που έχει εισέλθει στο φρεάτιο (ή µε άλλο
τρόπο επιλογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία), απ΄
όλο το χώρο του φρεατίου στο φρεάτιο επίσκεψης και στη συνέχεια η εξαγωγή τους
δια χρήσεως ειδικών κάδων, ζεµπιλιών κ.λ.π. απευθείας στα µέσα µεταφοράς,
απαγορευµένης ρητά κάθε απόθεσης έστω και προσωρινής στο δρόµο ή στο
πεζοδρόµιο καθαριζόµενου σχολαστικά και αυτού τούτου του φρεατίου επίσκεψης
δ)
Ο καθαρισµός των πλευρικών ανοιγµάτων.
ε)
Η επάλειψη του φρεατίου υδροσυλλογής µε ασβέστη όπου απαιτείται.
στ) Η απευθείας φόρτωση των µπαζών µε τα χέρια ή µε µηχάνηµα σε φορτηγό
αυτοκίνητο και η αποµάκρυνσή τους συγχρόνως µε το πέρας των εργασιών και την
αποµάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόµενο φρεάτιο έστω και αν οι εργασίες
συνεχιστούν µετά από οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα.
ζ)
Η µεταφορά και απόρριψη των µπαζών όπου επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις,
µε όλες τις κείµενες διατάξεις, µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες.
η)
Καθαρισµός του συνδετηρίου αγωγού φρεατίου-συλλεκτήρα µε πιεστικό µηχάνηµα
µε ελάχιστη πίεση 110 bar.
θ)
Ο επιµελής καθαρισµός και η υποχρεωτική έκπλυση της περιοχής του φρεατίου
συγχρόνως µε το πέρας των εργασιών και την αποµάκρυνση του συνεργείου από το
καθαριζόµενο φρεάτιο ούτως ώστε η περιοχή πέριξ αυτού να είναι ιδιαιτέρως
καθαρή.
ι)
Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής και η σύνταξη σχετικής
έκθεσης στην οποία θα αναφέρονται και στοιχεία για τις τυχόν φθορές που έχει
υποστεί το φρεάτιο (φθορά τσιµεντοκονίας κ.λ.π.).
Ρητά αναφέρεται ότι η τιµή του παρόντος άρθρου έχει εφαρµογή και για τον
καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής µετά πλευρικών ανοιγµάτων στα οποία δεν
υπάρχει χωριστό φρεάτιο επίσκεψης παρά αυτό ταυτίζεται µε το χώρο εισόδου των
υδάτων στο φρεάτιο από τα πλευρικά ανοίγµατα.
Επίσης, ρητά αναφέρεται ότι στην όλη εργασία περιλαµβάνεται και ο
καθαρισµός του φρεατίου επίσκεψης από τα όποια φερτά υλικά υπήρχαν ευθύς εξ΄
αρχής.
Στην περίπτωση που κάποιο στόµιο (φάτνωµα) είναι µεγαλύτερου µήκους,
τότε διαιρείται τούτο και στρογγυλεύεται σε ακέραια τµήµατα µήκους 1,20 m και
εντάσσεται συµβατικά στο παραπάνω άρθρο, (ήτοι, άνοιγµα έως 1,80 m λογίζεται ως
ένα φρεάτιο και ένα (1) φάτνωµα, άνοιγµα από 1,80 m έως 3,00 m λογίζεται ως ένα
φρεάτιο και δύο (2) φατνώµατα, κ.ο.κ.).
Τιµές εφαρµογής ανά τεµάχιο (τεµ)
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Άρθρο Β-70.1: Καθαρισµός φρεατίου µονού ανοίγµατος
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 30%Υ∆Ρ-6120+
70%Υ∆Ρ-6107)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 75,00
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ΟΜΑ∆Α Γ: Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ
Άρθρο Γ-1: ΥΠΟΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
Άρθρο Γ-1.2: Υπόβαση πάχους 0.10 µ (ΠΤΠ Ο-150)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3111.Β)
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωµάτων από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της ΠΤΠ Ο-150 συµπυκνωµένου πάχους 0.10
µ, ανεξάρτητα από τη µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή
υπόγεια έργα, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και
των λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων
και το χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και
πλήρους κυλίνδρωσης ώστε να προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-150 και τους
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 10.1 και 10.3.1 της
ΠΤΠ Ο-150.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής υπόβασης συµπυκνωµένου
πάχους 0.10 µ, µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εβδοµήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 1,73
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Άρθρο Γ-2: ΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
Άρθρο Γ-2.1: Βάση πάχους 0,10µ. (ΠΤΠ Ο-155)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β)
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωµάτων από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155, συµπυκνωµένου πάχους
0.10 µ, ανεξάρτητα από τη µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή
υπόγεια έργα, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση .
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και
των λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων
και το χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και
πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-155 και τους
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παραγρ. 10.1 και 10.3.1 της ΠΤΠ Ο155.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής βάσης συµπυκνωµένου
πάχους 0.10µ., µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εβδοµήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 1,76
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Άρθρο Γ-3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3311.Β)
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης ερείσµατος οποιουδήποτε πάχους από
θραυστό υλικό που παράγεται µετά από πολλαπλή θραύση σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. Ο160 και Ο-150, και εκτελείται, όπως ορίζεται στις Π.Τ.Π. Ο-160 και Ο-150 και τους
όρους ∆ηµοπράτησης, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και
των λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων
και το χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και
πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Ο-160
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παρ. 10.2 και 10.4.1. της Π.Τ.Π Ο160.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρους κατασκευής ερείσµατος, µετά της προµήθειας
και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 19,05
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ΟΜΑ∆Α ∆: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Άρθρο ∆-1: ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269(α))
Για την ευθύγραµµη και συνεχή τοµή πάχους µέχρι 0,15 µ σε οδόστρωµα
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, από ασφαλτοσκυρόδεµα ή σκυρόδεµα άοπλο ή
ελαφρώς οπλισµένο, η οποία γίνεται αποκλειστικά και µόνον µε χρήση ειδικού
ασφαλτοκόπτη µε µηχανικό τροχό (π.χ. τύπου TCC3 VIBROM ROBIN) ώστε να
αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα χαραγµένα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται
το οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για
την έντεχνη εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούµενες και καθορισµένες θέσεις, ενώ
η καθαίρεση του αποκοπτόµενου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων
καθαίρεσης, θα πληρωθούν µε το άρθρο «Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες»
του παρόντος Τιµολογίου.
Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέµατος, που απαιτούνται για
την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν
ασφαλτοσκυρόδεµα (ενώσεις, αρµοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων
περιλαµβάνεται ανηγµένα στα αντίστοιχα άρθρα κατασκευής ασφαλτικών εργασιών.
Τιµή ανά µέτρο µήκους τοµής πάχους µέχρι 0,15µ σε οδόστρωµα αόπλου ή
ελαφρώς οπλισµένου σκυροδέµατος ή ασφαλτοσκυροδέµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 0,78
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Άρθρο ∆-2:ΕΚΣΚΑΦΗ-ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Για την εκσκαφή- φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού
οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών κατάλληλων εκσκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών), ώστε
οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και ευθύγραµµες κατά την έννοια
του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής και η επιφάνεια της σκάφης που προκύπτει µετά την
εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και
απόθεση όλων των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά
από το σώµα της οδού, ο επιµελής καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση
µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα
προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη σκάφη της
εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη
περίπτωση την εργασία αδαπάνως για την υπηρεσία. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται
όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη εργασίας (αγορές,
µισθώµατα, µεταφορές, εγκαταστάσεις-απεγκαταστάσεις, σταλίες και κάθε είδους
καθυστερήσεις κλπ., του ειδικού εκσκαπτικού µηχανήµατος (φρέζας), οι αποζηµιώσεις του
προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί, τα µέσα µεταφοράς, οι σταλίες καθυστερήσεις του
µηχανικού εξοπλισµού, των µεταφορικών µέσων και του προσωπικού) σύµφωνα µε τους
όρους δηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε θέσεις και διαστάσεις εφαρµογής
της απολύτου επιλογής της υπηρεσίας και µόνο µετά από έγκρισή της.
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής φρεζαρίσµατος υφιστάµενου οδοστρώµατος.
Άρθρο ∆-2.1:Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 4cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,90

Άρθρο ∆-2.2:Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 6cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και δεκαεπτά λεπτά
(Αριθµητικά): 1,17

Άρθρο ∆-2.3: Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 8cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και σαράντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 1,46
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Άρθρο ∆-3: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110)
Για την πλήρη ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό
διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη
µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, η οποία θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΣ-11, Α-201 και Α-203 και τους
όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του καθαρού (φωτιστικού)
πετρελαίου, του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος, της ασφάλτου και
των λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλιών, χαµένου
χρόνου φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου των έργων, η
δαπάνη παρασκευής του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανσης, εναποθήκευσης, φύλαξης
κλπ.), η δαπάνη καθαρισµού της επιφάνειας, που θα προεπαλειφθεί, µε αυτοκίνητη
βούρτσα και µε τα χέρια, η δαπάνη µεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού διαλύµατος ή
του γαλακτώµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα ασφάλτου (FEDERAL) µε την ενδεχόµενη
επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση, η δαπάνη ενδεχόµενης
διάστρωσης αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή προµήθειας και
µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης, όπως και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε
τους όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής προεπάλειψης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 0,98
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Άρθρο ∆-4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής
στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών
στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα
ταχείας διάσπασης, που θα εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της
επιφάνειας σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α203
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των υλικών
επί τόπου του έργου, όπως άσφαλτος, καθαρό πετρέλαιο, αντιυδρόφιλο παρασκεύασµα
κλπ, µετά των φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας
µεταφορικών µέσων, η δαπάνη θέρµανσης της ασφάλτου ή παρασκευής του ασφαλτικού
διαλύµατος (θέρµανση, ανάµιξη, αποθήκευση, φύλαξη κλπ.), η δαπάνη καθαρισµού της
επιφάνειας, που πρόκειται να επικαλυφθεί µε συγκολλητική επάλειψη, µε αυτοκίνητη
βούρτσα και τα χέρια, η δαπάνη µεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού διαλύµατος ή
ασφάλτου ή ασφαλτικού γαλακτώµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα ασφάλτου (FEDERAL) µε
την ενδεχόµενη επαναθέρµανση του διαλύµατος ή της ασφάλτου πριν από τη διάχυση,
όπως και κάθε άλλη απαιτούµενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 0,33
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Άρθρο ∆-5: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ (Π.Τ.Π. Α 260)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, που θα κατασκευασθεί σε
υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας,
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α 260, την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, µε
ασφαλτόµιγµα εν θερµώ παρασκευαζόµενο σε µόνιµη εγκατάσταση µε αδρανή υλικά
προερχόµενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατοµείου, µετά της µεταφοράς τους
από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του τυχόν απαιτούµενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών σε
ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς
αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του
ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς
του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση
διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι
χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης και
συµπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α260,
στην Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η
αξία της ασφάλτου και η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική
επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 8.3 του Π.Τ.Π. Α 260.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής ασφαλτικής στρώσης βάσης
συµπυκνωµένου πάχους ως κατωτέρω, µετά της µεταφοράς των υλικών από
οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση
διάστρωσης.

Άρθρο ∆-5.1: Βάση πάχους 0,05 µ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4321.Β)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και ενενήντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 4,98
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Άρθρο ∆-6: ΑΣΦ/ΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΠΤΠ A265)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού
πάχους, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α 265, την Τ.Σ.Υ. και
σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα που
παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη εγκατάσταση από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους
λατοµείου, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του τυχόν απαιτούµενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών σε
ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς
αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του
ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς
του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση
διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι
χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης και
συµπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α265,
στην Τ.Σ.Υ και στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Περιλαµβάνεται επίσης η
δαπάνη που τυχόν θα απαιτηθεί, για κάθε είδους προεργασία πάνω σε νέα ή παλαιά
ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και
φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις
εργασίες κλπ.). Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η τυχόν
απαιτούµενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται
ιδιαίτερα.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 8.2 της Π.Τ.Π. Α 265.
Τιµή ενός τόνου ασφαλτοµίγµατος πλήρους κατασκευής ισοπεδωτικής στρώσης
της Π.Τ.Π. Α 265 µεταβλητού πάχους, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα τρία € και τριάντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 43,33
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Άρθρο ∆-7: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 µ (Π.Τ.Π. Α 265)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής (συνδετικής) στρώσης
σταθερού πάχους 0.05 µ, που θα κατασκευαστεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-265,
την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα που
παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη εγκατάσταση µε αδρανή υλικά προερχόµενα από
παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατοµείου, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε
απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του τυχόν απαιτούµενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών σε
ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς
αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του
ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς
του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση
διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι
χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης και
συµπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α265,
στην Τ.Σ.Υ και στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Περιλαµβάνεται επίσης η
δαπάνη που τυχόν θα απαιτηθεί για κάθε είδους προεργασία πάνω σε νέα ή παλαιά
ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και
φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις
εργασίες κλπ.). Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η ασφαλτική
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψηπου θα πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παρ. 8.1, 8.3 της Π.Τ.Π. Α 265.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής ασφαλτικής ισοπεδωτικής
στρώσης πάχους 0,05 µ. της Π.Τ.Π. Α-265, µετά της µεταφοράς των υλικών από
οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση
διάστρωσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και ενενήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 4,96
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Άρθρο ∆-8: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 µ (ΠΤΠ Α 265)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου
πάχους 0,05 µ, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-265 και τους υπόλοιπους
όρους δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα που παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη
εγκατάσταση µε αδρανή υλικά προερχόµενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους
λατοµείου, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του τυχόν απαιτούµενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών σε
ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς
αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του
ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς
του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση
διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι
χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης και
συµπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α265,
στην Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η
αξία της ασφάλτου και η ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που θα
πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παρ. 8.1, 8.3 της Π.Τ.Π. Α 265.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 µ, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης.

Άρθρο ∆-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση κοινής ασφάλτου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και δεκαέξι λεπτά
(Αριθµητικά): 5,16
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Άρθρο ∆-9: ΛΕΠΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ 25χλστ
Για την πλήρη κατασκευή λεπτής αντιολισθηρής στρώσης, συµπυκνωµένου
πάχους 25χλστ., από θερµό ασφαλτόµιγµα µη συνεχούς κοκκοµετρικής διαβάθµισης, που
παρασκευάζεται σε µόνιµη εγκατάσταση και εκτελείται σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας των απαιτούµενων αδρανών, υλικών τροποποίησης της
ασφάλτου µε πολυµερές χηµικό πρόσθετο µε ή χωρίς ίνες, του
αντιϋδρόφιλου υλικού κλπ,
• µεταφοράς των παραπάνω υλικών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε
απόσταση µε τις σταλίες, τις φορτοεκφορτώσεις και το χαµένο χρόνο
φορτοεκφορτώσεων στη θέση παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος,
• παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος,
• επιµελούς καθαρισµού της επιφάνειας, που θα γίνει η διάστρωση, µε
µηχανικό σάρωθρο, µε τα χέρια και µε άλλα κατάλληλα µέσα,
• µεταφοράς του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος µε τη σταλία, τις
φορτοεκφορτώσεις και το χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων από την
εγκατάσταση παρασκευής του στη θέση διάστρωσης,
• εισκόµισης – αποκόµισης και χρήσης στον τόπο του έργου του
απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού
• διάστρωσης και συµπύκνωσης της λεπτής αντιολισθηρής στρώσης
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται, για την
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην Τ.Σ.Υ. και στους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η
δαπάνη κατασκευής συγκολλητικής επάλειψης και τυχόν φρεζαρίσµατος που θα
πληρώνεται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο λεπτής αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης
συµπυκνωµένου πάχους 25χλστ. µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης.

Άρθρο ∆-9.1: Αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β)
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον και η δαπάνη προµήθειας, ενσωµάτωσης και
χρήσης χηµικού πολυµερούς βελτιωτικού υλικού ασφάλτου τύπου EVA ή αναλόγου, σε
ποσοστό που θα προσδιοριστεί από την ειδική µελέτη σύνθεσης, όπως θα εγκριθεί.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 5,27
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ΟΜΑ∆Α E: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Άρθρο Ε-1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστηµάτων
Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύµφωνα µε την βασιζόµενη στις
ΟΜΟΕ-ΣΑΟ µελέτη σήµανσης-ασφάλισης της οδού.
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται: στηθαία ασφαλείας µεταλλικά ή από
σκυρόδεµα, απολήξεις αρχής και πέρατος, οι συναρµογές, τα προσωρινά στηθαία
ασφαλείας και τα Συστήµατα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).
Τα στηθαία ασφαλείας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
διακρίνονται µε βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b

•

Λειτουργικό πλάτος:
o
o
o
o
o
o
o
o

κατηγορία W1:
κατηγορία W2:
κατηγορία W3:
κατηγορία W4:
κατηγορία W5:
κατηγορία W6:
κατηγορία W7:
κατηγορία W8:

≤ 0,60 m
≤ 0,80 m
≤ 1,00 m
≤ 1,30 m
≤ 1,70 m
≤ 2,10 m
≤ 2,50 m
≤ 3,50 m

•

Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C

•

∆ιαµόρφωση: µονόπλευρα, αµφίπλευρα

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5
και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο µέρος 5
του προτύπου.
Οι τιµές µονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστηµένα συστήµατα,
σύµφωνα µε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαµβάνουν τα
προβλεπόµενα από την µελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).
Τα ειδικά τεµάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαµβάνονται ανηγµένα
στις ανά τρέχον µέτρο τιµές µονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιµετρώνται ως µήκη των
αντιστοίχων στηθαίων.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου Σ.Α.Ο., ανάλογα µε τον τύπο και τον
τρόπο τοποθέτησης αυτού, ως εξής:
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Άρθρο Ε-1.1: Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης
Ν2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Άρθρο Ε-1.1.1: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2,
λειτουργικού πλάτους W3
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα τρία €
(Αριθµητικά): 43,00

Άρθρο Ε-1.2: Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύµφωνα
µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Άρθρο Ε-1.2.1: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δέκα €
(Αριθµητικά): 110,00

Άρθρο Ε-1.2.2: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 125,00

Άρθρο Ε-1.2.3: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W3, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ
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(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα €
(Αριθµητικά): 140,00
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Άρθρο Ε-1.3: Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης
Η1 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Άρθρο Ε-1.3.1: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1,
λειτουργικού πλάτους W3
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ
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(Αριθµητικά): 70,00
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Άρθρο Ε-1.4: Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης
Η2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Άρθρο Ε-1.4.1: Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας, τοποθετούµενο µε
έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 55,00

Άρθρο Ε-1.4.2: Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας, τοποθετούµενο µε
έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα €
(Αριθµητικά): 60,00

Άρθρο Ε-1.4.3: Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας, τοποθετούµενο µε
έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ
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Άρθρο Ε-1.5: Προκατασκευασµένα στηθαία οδών από σκυρόδεµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1317-2
Άρθρο Ε-1.5.1: Στηθαία οδού από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα, µε
ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3, ύψους 0,80m,
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούµενα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια πέντε €
(Αριθµητικά): 205,00

Άρθρο Ε-1.5.2: Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα,
µε ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W1, ύψους 0,80m,
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούµενα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 250,00

Άρθρο Ε-1.5.3: Στοιχείο συναρµογής µεταξύ στηθαίων σκυροδέµατος
κεντρικής νησίδας ύψους 80cm, µήκους 4,0m κατασκευασµένο από
σκυρόδεµα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ
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(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες €
(Αριθµητικά): 2.000,00

- 140 -

5740b/5210/B06

Άρθρο Ε-1.6: Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1317
Άρθρο Ε-1.6.1: ΣΑΕΠ τύπου επαναφοράς, κλάσεως 110 (RE)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ
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Άρθρο Ε-7: ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ
Άρθρο Ε-7.1: Σωλήνες κιγκλιδωµάτων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη τοποθέτηση
µεταλλικών γαλβανισµένων σωλήνων σε κιγκλιδώµατα γεφυρών κλπ, διαµέτρου 2΄΄
(πράσινη ετικέτα) µε τα απαιτούµενα τεµάχια περιβολής, µε σιδηροσωλήνες
µεγαλύτερης διαµέτρου στους ακίνητους στυλίσκους των κιγκλιδωµάτων, σύµφωνα µε
την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου των γαλβανισµένων σωλήνων, του
υλικού βαφής και όλων των απαιτούµενων υλικών-µικροϋλικών, η δαπάνη αποµείωσης,
κοπής, συγκόλλησης, σύνδεσης των σωλήνων, η βαφή τους µε δυο στρώσεις µίνιου και
δυο στρώσεις ελαιοχρώµατος και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που
απαιτείται για πλήρως περαιωµένη εργασία.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως εγκατεστηµένου γαλβανισµένου σωλήνα
κιγκλιδωµάτων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα €
(Αριθµητικά): 11,00

Άρθρο Ε-7.2: Σιδηρά κιγκλιδώµατα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652)
Για την προµήθεια, κατασκευή και πλήρη τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων
από µορφοσίδηρο και ελάσµατα, περιλαµβανοµένης της δαπάνης προµήθειας και
µεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών, της δαπάνης κοπής,
αποµείωσης, συγκόλλησης, κατασκευής, της δαπάνης εργασίας και υλικών για την
πάκτωση και βαφή µε δυο στρώσεις µίνιου και δυο στρώσεις ελαιοχρωµατισµού καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως περαιωµένη εργασία.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο τοποθετηµένου σιδηρού κιγκλιδώµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο €
(Αριθµητικά): 2,00

K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc

- 142 -

5740b/5210/B06

Άρθρο Ε-8: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ

Άρθρο Ε-8.1: Με ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη υπερυψηλής ανταν/κότητας
τύπου ΙΙΙ σε γέφυρες σήµανσης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας
σήµανσης οδών σε γέφυρες σήµανσης, πλήρως αντανακλαστικής µε ανακλαστικό
υπόβαθρο από µεµβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ, σύµφωνα µε
τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311 Προσ. Τεχν.
Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήµανσης Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997),
τους όρους δηµοπράτησης του έργου και τη σχετική µελέτη.
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνονται:
-

η κατασκευή πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου
AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται
πλήρως
από
ειδική
αντανακλαστική
µεµβράνη
υπερυψηλής
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ και φέρει αναγραφές και σύµβολα
οποιουδήποτε ύψους από αντανακλαστική µεµβράνη υπερυψηλής
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ, η δε πίσω όψη έχει χρώµα φαιό (γκρι) και
φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθµό της πινακίδας, το όνοµα του
κατασκευαστή και την ηµεροµηνία κατασκευής της.

- η κατασκευή πλαισίου µορφοδοκών από κράµα σκληρού αλουµινίου για την
ενίσχυση και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση
της επιφάνειας της πινακίδας, συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών
εξαρτηµάτων και κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα.
- η µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση µε τις
φορτοεκφορτώσεις, το χαµένο χρόνο και τη σταλία των µεταφορικών
µέσων, των πινακίδων, των πλαισίων και των υλικών σύνδεσης και
στήριξης, καθώς και η προσωρινή αποθήκευση και η απαιτουµένη
συσκευασία κατά τη µεταφορά-αποθήκευση.
- η ανύψωση και ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) της πινακίδας και των
πλαισίων της επί του φορέα στήριξης, περιλαµβανοµένων όλων των
απαιτούµενων υλικών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών
για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο αντανακλαστικής πληροφοριακής πινακίδας,
µε υπόβαθρο και γράµµατα από µεµβράνη τύπου ΙΙΙ πλήρως τοποθετηµένης σε γέφυρα
σήµανσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα δύο € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 142,70

K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc

- 143 -

5740b/5210/B06

Άρθρο Ε-8.2: Πλευρικές µε ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη υψηλής αντ/τητας
τύπου ΙΙ
Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση πληροφοριακών και πρόσθετων
πλευρικών πινακίδων σήµανσης οδών οι οποίες ανταποκρίνονται στους όρους των
Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Π.Τ.Π. Σ-301,Σ-304,Σ-305,
σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311, Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή
Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήµανσης Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997), σύµφωνα µε
τους όρους δηµοπράτησης του έργου και τη σχετική µελέτη.
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνονται:
- η κατασκευή πινακίδων από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου
AlMg2 ελάχιστου πάχους 3mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται
πλήρως
από
ειδική
αντανακλαστική
µεµβράνη
υψηλής
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ και φέρει αναγραφές και σύµβολα
οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική µεµβράνη υπερυψηλής
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ ή υψηλής τύπου ΙΙ, για τις πληροφοριακές
πινακίδες ή από µεµβράνη µαύρου χρώµατος για τις πρόσθετες πινακίδες,
η δε πίσω όψη του έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα
αριθµό της πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστού και την ηµεροµηνία
κατασκευής της.
- η κατασκευή πλαισίου µορφοδοκών από κράµα σκληρού αλουµινίου για την
ενίσχυση και ανάρτηση των πινακίδων στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση
της επιφάνειας της πινακίδας συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών
εξαρτηµάτων και κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα.
- η µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση µε τις
φορτοεκφορτώσεις το χαµένο χρόνο και τη σταλία των µεταφορικών µέσων,
των πινακίδων, των πλαισίων τους και των υλικών σύνδεσης και στήριξης,
καθώς και η προσωρινή αποθήκευση, και η απαιτούµενη συσκευασία κατά
τη µεταφορά-αποθήκευση.
- η ανύψωση και ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) της πινακίδας και των
πλαισίων της επί του φορέα στήριξης, περιλαµβανοµένων όλων των
απαιτούµενων υλικών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών
για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρους τοποθετηµένης πλήρως
αντανακλαστικής πληροφοριακής πλευρικής πινακίδας, µε υπόβαθρο τύπου ΙΙ.
Άρθρο Ε-8.2.1:Πλευρικές µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υψηλής ανταν/τας
τύπου ΙΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν επτά € και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 107,35

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

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι πέντε € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 125,60
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Άρθρο Ε-9: ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση πινακίδας ρυθµιστικής της
κυκλοφορίας ή ένδειξης επικίνδυνης θέσης, σύµφωνα πρότυπα του Υ.∆.Ε. και βάσει
των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριµένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και
των υπόλοιπων όρων δηµοπράτησης, µε µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας και
αντοχής στα αντανακλαστικά τµήµατα των πινακίδων, σύµφωνα µε τη µεµβράνη τύπου
ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Σ-311.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών µε τη
µεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, τις
φορτοεκφορτώσεις το χαµένο χρόνο και τη σταλία, η δαπάνη κατασκευής της πινακίδας
(υλικά και εργασία) µε τα ειδικά εξαρτήµατα κοχλιοφόρους ήλους κλπ., σύνδεσής της σε
οποιοδήποτε είδος στύλου, και οποιασδήποτε άλλη απαιτούµενη δαπάνη υλικών και
εργασίας για πλήρως τελειωµένη και τοποθετηµένη πινακίδα.
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας

Άρθρο Ε-9.1: Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 µ. απλής όψης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για µία πινακίδα απλής όψης επικίνδυνων θέσεων, τριγωνική πλευράς 0,90µ.
υψηλής αντανακλαστικότητας σύµφωνα µε τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες επικίνδυνων θέσεων.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα δύο € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 42,70
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Άρθρο Ε-9.2: Πινακίδα ρυθµιστική µεσαίου µεγέθους, απλής όψης.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για µία πινακίδα απλής όψης, ρυθµιστική της κυκλοφορίας υψηλής
αντανακλαστικότητας, σύµφωνα µε τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθµιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας
οι διαστάσεις ανάλογα µε το σχήµα της είναι οι παρακάτω:
α. για σχήµα τριγωνικό (Ρ-1), µήκους πλευράς 0,90µ.
β. για κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραµµένο σε τετράγωνο πλευράς 0,90µ.
γ. για σχήµα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,60µ.
δ. για σχήµα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,65 µ.
ε. για σχήµα κυκλικό διαµέτρου 0,65µ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα δύο € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 42,70

Άρθρο Ε-9.3: Πινακίδα ρυθµιστική µεγάλου µεγέθους, απλής όψης.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για µια πινακίδα απλής όψης ρυθµιστική της κυκλοφορίας υψηλής
αντανακλαστικότητας, σύµφωνα µε τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές για αντανακλαστικές ρυθµιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας οι
διαστάσεις ανάλογα µε το σχήµα της είναι οι παρακάτω:
α. για σχήµα τριγωνικό (Ρ-1) µήκους πλευράς 1,20µ.
β. για κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραµµένο σε τετράγωνο πλευράς1,20µ.
γ. για σχήµα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,80µ.
δ. για σχήµα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,90µ.
ε. για σχήµα κυκλικό διαµέτρου 0,90µ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα τρία € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 73,20
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Άρθρο Ε-9.4: Πινακίδα εργοταξιακής σήµανσης

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για την προµήθεια, αρχική τοποθέτηση, αφαίρεση, αποµάκρυνση και
επανατοποθέτηση σε νέες θέσεις, όσες απαιτηθούν για τις ανάγκες της κατασκευής
καθ΄ όλη τη διάρκεια της εργολαβίας, πινακίδας, ρυθµιστικής της κυκλοφορίας ή
αναγγελίας κινδύνου µεσαίου µεγέθους, σε κίτρινο πλαίσιο, µε το στύλο και τη βάση
στύριξής της, για την προσωρινή εργοταξιακή σήµανση, µε υλικά αντανακλαστικότητας
τύπου ΙΙ ή ΙΙΙ και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές
πινακίδες ρυθµιστικές της κυκλοφορίας και επικινδύνων θέσεων.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επί πλέον η δαπάνη τοποθέτησης και παραµονής
της σε κατακόρυφη θέση ώστε να είναι συνεχώς ορατή από τους χρήστες της οδού καθ’
όλη τη διάρκεια της κατασκευής, η δαπάνη για την επιµεληµένη εργασία αφαίρεσης,
ώστε να επαναχρησιµοποιηθεί, η δαπάνη φόρτωσης και µεταφοράς σε νέα θέση κλπ
καθώς και η απόθεσή της σε αποθήκες της Υπηρεσίας µετά την ολοκλήρωση της
κατασκευής.
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): Ογδόντα πέντε € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 85,40

Άρθρο Ε-9.5: Πλευρικές πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης µε αναγραφές και σύµβολα
από µεµβράνη υπερυψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο πλευρικής πινακίδας εργοταξιακής σήµανσης
µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υπερυψηλής ανατνακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια είκοσι €
(Αριθµητικά): 220,00

Άρθρο Ε-9.6: Ρυθµιστική ή αναγγελίας κινδύνου εργοταξιακή µεγάλου µεγέθους σε
κίτρινο πλαίσιο µε υλικά ανταν/τας τύπου ΙΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Τιµή ανά τεµάχιο εργοταξιακής πινακίδας ρυθµιστικής ή αναγγελίας κινδύνου,
µεγάλου µεγέθους µε υλικά αντανακλαστικότηττας τύπου ΙΙ

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι €
(Αριθµητικά): 120,00
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Άρθρο Ε-10: ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
Άρθρο Ε-10.1: Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 3΄΄
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653)
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση σιδηρού ιστού στήριξης
πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο ονοµαστικής διαµέτρου 3΄΄ πάχους
τοιχωµάτων 4,05 χλστ., και µήκους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων
δηµοπράτησης κατ' ελάχιστον 3,30 µ. Ο στύλος θα φέρει οπές διαµέτρου 12 χλστ. για
κοχλίες διαµέτρου 9,5 χιλιοστών σε αποστάσεις 0,15 µ.- 0,45 µ.- 0,65 µ. και 0,95 µ. από
το άκρο της κεφαλής του, στο άνω άκρο του ηλεκτροσυγκολληµένη κυκλική κεφαλή και
στο κάτω άκρο του θα φέρει, για πάκτωση και αποφυγή στροφής,
ηλεκτροσυγκοληµµένη λάµα 10 Χ 20 εκ. ή εναλλακτικά χαλύβδινη επιψευδαργυρωµένη
ράβδο Φ14 χλστ. µήκους 40 εκ., τοποθετηµένη σε διαµπερή οπή επί του στύλου
διαµέτρου 1,80 εκ. απόστασης 20 εκ. από το κάτω µέρος της βάσης και πακτωµένη στο
σκυρόδεµα της βάσης.
Για την κατασκευή του στύλου εφαρµόζεται η προδιαγραφή που εγκρίθηκε µε
την Απόφαση ΒΜ5/0/40124/30-9-80 Υπουργού ∆ηµ. Έργων
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την προµήθεια και µεταφορά του
στύλου από το εργοστάσιο παραγωγής στον τόπο του έργου, τη διάνοιξη οπής
διαµέτρου 50 εκ. και βάθους 60 εκ. σε έδαφος οποιουδήποτε είδους, την προσωρινή
στήριξη του στύλου κατά την κατακορύφωση και την πάκτωση αυτού µέσα στο έδαφος
µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, η δαπάνη για την προµήθεια και µεταφορά όλων
των υλικών του σκυροδέµατος επί τόπου του έργου, την παρασκευή του σκυροδέµατος
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής και τοποθέτησης του στύλου.
Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου πινακίδων
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα πέντε € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 45,30
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Άρθρο Ε-11: ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652)
Για την προµήθεια, µεταφορά, κατασκευή και πλήρη εγκατάσταση γεφυρών
σήµανσης από γαλβανισµένο δοµικό χάλυβα St 37-2 οποιασδήποτε µορφής (Π,Τ ή Γ)
και ανοίγµατος, µε ελεύθερο ύψος από το κατώτερο άκρο των πινακίδων τουλάχιστον
5,50 m, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου και τη σχετική στατική
µελέτη.
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των απαιτούµενων γαλβανισµένων στοιχείων από δοµικό χάλυβα
ή ελάσµατα St 37-2 καθώς και ελκυστήρων διατοµής Φ36 St 52-3 σύµφωνα
µε τη µελέτη και την Τ.Σ.Υ.
- η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών για τη σύνδεση των παραπάνω
στοιχείων καθώς και η προµήθεια του πλήρους συστήµατος αγκύρωσης των
στύλων σε βάσεις από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37. Το σύστηµα
των αγκυρίων στο εκτεθειµένο τους τµήµα και επιπλέον σε τµήµα 0,10 m, που
βυθίζεται στο σκυρόδεµα του θεµελίου, όπως επίσης και η πλάκα έδρασης, οι
κοχλίες, τα περικόχλια, οι ροδέλες κλπ. θα είναι γαλβανισµένα µε θερµό βαθύ
γαλβάνισµα σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ
- η εργασία κατασκευής των γεφυρών σήµανσης µε τα παραπάνω υλικά
σύµφωνα µε τη µελέτη
- η µεταφορά των παραπάνω υλικών στον τόπο κατασκευής των γεφυρών, των
γεφυρών σήµανσης και όλων των υλικών σύνδεσης και στήριξης από τον τόπο
προµήθειας ή κατασκευής τους στον τόπο ενσωµάτωσής τους,
συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων του χαµένου χρόνου και της
σταλίας των µεταφορικών µέσων
- η εργασία καθαρισµού του εδάφους στην περιοχή εγκατάστασης των στύλων
της γέφυρας σήµανσης από κάθε είδους αυτοφυή βλάστηση, και εκσκαφής σε
έδαφος κάθε είδους για την κατασκευή των θεµελίων
- η κατασκευή (εργασία και υλικά) των θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα
κατηγορίας C30/37 και η ενσωµάτωση και τελική προστασία των κλωβών
αγκυρίων µε τις αντίστοιχες πλάκες έδρασης σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ
- η συναρµολόγηση, ανύψωση, τοποθέτηση, κατακορύφωση και πάκτωση του
φορέα (υλικά και εργασία) πάνω σε θεµέλια από οπλισµένο σκυρόδεµα
- η επαναφορά της επιφάνειας του σκάµµατος της θεµελίωσης στην αρχική της
κατάσταση, όποια και αν είναι αυτή (φυσικό έδαφος, έρεισµα,
ασφαλτοσκυρόδεµα, πλακόστρωση, κρασπεδωµένη νησίδα κλπ)
Τιµή για ένα χιλιόγραµµο πλήρους και τοποθετηµένης γέφυρας σήµανσης,
επιµετρουµένων όλων των µεταλλικών στοιχείων της ανωδοµής, των πλακών έδρασης
και των αγκυρίων µετά των κοχλίων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 2,35
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Άρθρο Ε-12: ∆ΙΚΤΥΩΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652)
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση δικτυώµατος µέγιστου
ύψους 9.0 µέτρων για τη στήριξη ογκωδών πλευρικών πινακίδων σήµανσης οδών,
σύµφωνα µε τη σχετική στατική µελέτη, την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης του έργου.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα παρακάτω:
- η προµήθεια όλων των υλικών και κάθε εργασίας για την κατασκευή
δικτυώµατος από επιψευδαργυρωµένους σιδηροσωλήνες ISO MEDIUM βαρείς
(πράσινη ετικέτα) ελαχίστου πάχους τοιχώµατος 3mm, που υπολογίζονται
στατικά για ανεµοπίεση 150 kp/m2 και συνδέονται µεταξύ τους µε
ηλεκτροκόλληση. Οι ορθοστάτες αποτελούνται από ενιαίο σιδηροσωλήνα µε
διαµόρφωση
κλειστής
κεφαλής
και
φέρουν
στη
βάση
τους
ηλεκτροσυγκολληµένη πλάκα, η οποία συνδέεται µέσω κοχλιών µε αντίστοιχη
πλάκα έδρασης ενσωµατωµένη στο θεµέλιο
- η κατασκευή αντιανεµικών συνδέσµων, από επιψευδαργυρωµένους
σιδηροσωλήνες ISO MEDIUM βαρείς, µεταξύ των γειτονικών δικτυωµάτων
- η προµήθεια όλων των αναγκαίων υλικών και µέσων σύνδεσης
συµπεριλαµβανοµένων των πλακών έδρασης, των αγκυρίων και των κοχλιών
αγκύρωσης µε τα αντίστοιχα περικόχλια
- η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης, των
αντιανεµικών συνδέσµων, των µέσων σύνδεσης κλπ. συµπεριλαµβανοµένων
των φορτοεκφορτώσεων του χαµένου χρόνου και της σταλίας των
µεταφορικών µέσων
- η εκσκαφή σε έδαφος κάθε είδους για την κατασκευή θεµελίου
- η κατασκευή (εργασία και υλικά) θεµελίου από οπλισµένο σκυρόδεµα
κατηγορίας C16/20 εντός του οποίου ενσωµατώνονται οι τέσσερις κλωβοί
αγκυρίων (ένας για κάθε ορθοστάτη του δικτυώµατος) µε τις αντίστοιχες
πλάκες έδρασης
- η συναρµολόγηση, ανύψωση, τοποθέτηση, κατακορύφωση και πάκτωση του
φορέα (υλικά και εργασία) πάνω σε θεµέλια από οπλισµένο σκυρόδεµα
- η επαναφορά της επιφάνειας του σκάµµατος της θεµελίωσης στην αρχική της
κατάσταση, όποια και αν είναι αυτή (φυσικό έδαφος, έρεισµα,
ασφαλτοσκυρόδεµα, πλακόστρωση, κρασπεδωµένη νησίδα κλπ)
Η επιµέτρηση γίνεται είτε µε ζύγιση της συνολικής µεταλλικής κατασκευής
(ανωδοµή, πλάκες και κλωβοί αγκύρωσης) πριν την τοποθέτησή της είτε µε
καταµέτρηση των διαστάσεων των διαφόρων τεµαχίων (χωρίς υπολογισµό των οπών,
κοχλιών και συγκολλήσεων) και πολλαπλασιασµού τους µε τα βάρη ανά m, m2 ή τεµ.,
που δίνουν οι κατασκευαστικοί πίνακες.
Τιµή για ένα χιλιόγραµµο πλήρους και τοποθετηµένου δικτυώµατος στήριξης
ογκωδών πλευρικών πινακίδων.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,70
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ΆρθροΕ-13: ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-108)
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση αναλάµποντος φανού διάρκειας
λειτουργίας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, σε ειδική βάση, εφοδιασµένου µε
µπαταρία διάρκειας ζωής τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ωρών, για την επισήµανση
κινδύνου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του φανού, των µπαταριών,
η δαπάνη τοποθέτησής του στην αρχική αλλά και σε νέες θέσεις, η δαπάνη της καλής και
συνεχούς λειτουργίας του καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για τη συνεχή επισήµανση του
κινδύνου, σύµφωνα µε τις ανάγκες της κατασκευής.
Τιµή ανά τεµάχιο αναλάµποντος φανού επισήµανσης κινδύνου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα τρία € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 43,30
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ΆρθροΕ-14: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΩΝ ΦΑΝΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-108)
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µπαταριών αναλάµποντος
φανού διάρκειας ζωής τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ωρών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των µπαταριών, η δαπάνη
τοποθέτησής τους στους αναλάµποντες φανούς, η δαπάνη της καλής και συνεχούς
λειτουργίας τους καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για τη συνεχή επισήµανση του κινδύνου,
σύµφωνα µε τις ανάγκες της κατασκευής.
Τιµή ανά τεµάχιο µπαταρίας αναλάµποντος φανού επισήµανσης κινδύνου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,50
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Άρθρο Ε-15: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275)
Για την αποξήλωση, µεταφορά, αποθήκευση και παράδοσής τους στις αποθήκες
της Υπηρεσίας, πληροφοριακών πλευρικών πινακίδων σήµανσης οδών, σύµφωνα µε
τους όρους δηµοπράτησης του έργου και τη σχετική µελέτη.
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνεται:
- η δαπάνη αποξήλωσης, µεταφοράς των πληροφοριακών πινακίδων και
παράδοσής τους στις αποθήκες της Υπηρεσίας, καθώς και όλων των
ειδικών εξαρτηµάτων και κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα.
- η δαπάνη συσκευασίας και αποθήκευσης της πινακίδας µέχρι την
παράδοσης της στις αποθήκες της Υπηρεσίας.
Τιµή για ένα τεµάχιο πληροφοριακής πλευρικής πινακίδας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,50
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ΆρθροΕ-16: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275)
Για την αποξήλωση, µεταφορά αποθήκευση και πλήρη επανεγκατάσταση ή
παράδοσής τους στις αποθήκες της Υπηρεσίας, πληροφοριακών πλευρικών πινακίδων
σήµανσης οδών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου και τη σχετική
µελέτη.
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνεται:
- η δαπάνη αποξήλωσης, µεταφοράς και πλήρους επανεγκατάστασης των
πληροφοριακών πινακίδων ή παράδοσής τους στις αποθήκες της
Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένης και της κατασκευής πλαισίου µορφοδοκών
από κράµα σκληρού αλουµινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση των
πινακίδων στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της
πινακίδας καθώς και όλων των ειδικών εξαρτηµάτων και κοχλιών από
ανοξείδωτο χάλυβα.
- η δαπάνη συσκευασίας και αποθήκευσης της πινακίδας µέχρι την
επανεγκατάστασή της.
- η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ και σύνδεσης όλων των τυχόν
επιπλέον απαιτούµενων υλικών, και µικροϋλικών εγκατάστασης καθώς και
όσων καταστραφούν κατά τις εργασίες αποξήλωσης, µεταφοράς και
επανεγκατάστασης.
Τιµή για ένα τεµάχιο πλήρους επανεγκαταστηµένης πληροφοριακής πλευρικής
πινακίδας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 16,40
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ΆρθροΕ-17: ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΠΑΛΛΟΜΕΝΟ ΒΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για την προµήθεια µεταφορά και λειτουργία, καθ’ όλη την διάρκεια των έργων,
µιας πλήρους διάταξης προσωρινής σήµανσης αποτελούµενης από ένα ρυµουλκούµενο
στοιχείο µε φωτεινό παλλόµενο βέλος παράκαµψης, ανεξάρτητη τροφοδοσία για
λειτουργία ηµέρα και νύχτα, µε όλα τα συνοδευτικά στοιχεία σήµανσης φορητού τύπου
(πινακίδες έργων, όρια ταχύτητας, βέλη παράκαµψης, βάσεις πινακίδων, αυτοκόλλητες
ταινίες οριζόντιας σήµανσης οδοστρωµάτων, κινητά στοιχεία περίφραξης των έργων,
στοιχεία προστασίας οχηµάτων και εργαζοµένων τύπου new- jersey κ.λ.π.), σύµφωνα µε
την µελέτη εργοταξιακής σήµανσης.
Μετά το πέρας των εργασιών η διάταξη σήµανσης παραµένει στην κυριότητα της
Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται και οι δαπάνες προµήθειας και επαναφόρτισης των
απαιτούµενων για την λειτουργία της σήµανσης ηλεκτρικών συσωρευτών (µπαταρίες).
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους διάταξης προσωρινής σήµανσης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα χιλιάδες οκτακόσια €
(Αριθµητικά): 10.800,00
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ΆρθροΕ-18: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,5 εκ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6751)
Προσωρινή γεφύρωση ορυγµάτων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των
πεζών από λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5cm.
Για ένα kg χρησιµοποιούµενης λαµαρίνας πάχους τουλάχιστον 1,5cm, για την
κατασκευή γεφυρώσεων, που θα κατασκευασθούν βάσει εγκεκριµένων τύπων ή ειδικών
µελετών που πληρούν τους κανονισµούς ασφαλείας, σε οποιοδήποτε ύψος από τον
πυθµένα του ορύγµατος. Το δάπεδο κυκλοφορίας των γεφυρώσεων θα είναι οµαλό και
αντιολισθηρό, θα φέρουν δε εκατέρωθεν ανθεκτικές κουπαστές.
Επιµέτρηση σε kg χρησιµοποιηθείσας λαµαρίνας πάχους τουλάχιστον 1,5cm,
συµπεριλαµβανοµένης της αποµείωσης και φθοράς και των απαραιτήτων µεταλλικών
συνδέσµων για την ασφαλή και ανθεκτική διαµόρφωση της διαβάθρας.
Τιµή ανά κιλό (kg).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο €
(Αριθµητικά): 2,00
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Άρθρο Ε-19: ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
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

Άρθρο Ε-19.1: Προσωρινή ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 2,97
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Άρθρο Ε-19.2: Τελική ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος µε υλικό υψηλής αντοχής και
αντανακλαστικότητας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788)
∆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): Πέντε € και είκοσι τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 5,23
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ΆρθροΕ-20: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1)
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση ακουστικής ταινίας
οδοστρώµατος, χρώµατος λευκού, που αποτελείται από δύο λωρίδες, οι οποίες
τοποθετούνται η µια πάνω από την άλλη, έτσι ώστε να έχουν µαζί ένα ελάχιστο πάχος
της τάξεως των 5,4χλστ πάνω από την επιφάνεια της οδού. Το πλάτος της λωρίδας
που επικολλάται επί του οδοστρώµατος (βάση) θα είναι 12εκ. και το πλάτος της ταινίας
που επικαλλάται πάνω από την προηγούµενη λωρίδα θα είναι 8εκ. Η ακουστική ταινία
οδοστρώµατος θα είναι σύµφωνη µε τη σχετική προδιαγραφή και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη
τοποθέτηση και των δύο λωρίδων που αποτελούν την ακουστική ταινία, η δαπάνη για
την στερέωση, ήτοι την χάραξη των σηµείων τοποθέτησης στο οδόστρωµα, τον τοπικό
καθαρισµό της επιφάνειας και την επάλειψη των επιφανειών του οδοστρώµατος και της
ταινίας µε κόλλα σε όσες στρώσεις απαιτείται, η δαπάνη για την προµήθεια της κόλλας,
η δαπάνη συµπίεσης / κυλίνδρωσης, η δαπάνη µεταφοράς επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση των υλικών, η δαπάνη προσωρινής αποθήκευσης, η δαπάνη
διευθέτησης της κυκλοφορίας, η δαπάνη καθυστερήσεων και µειωµένης απόδοσης
κατασκευής λόγω των απαιτούµενων διευθετήσεων της κυκλοφορίας, καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής.
Τιµή για ένα µέτρο µήκους ακουστικής ταινίας οδοστρώµατος, που αποτελείται
από δύο λωρίδες.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 18,80
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ΟΜΑ∆Α Ζ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ O∆ΩΝ
Άρθρο Ζ-1: ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
ενσωµάτωσης και πλήρη εγκατάσταση γαλβανισµένου σιδηροϊστού ηλεκτροφωτισµού
οδών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Η-Μ εργασιών, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. την προκατασκευασµένη οπλισµένη βάση ιστού οδών περιλαµβανοµένων
και των αγκυρίων και της αντιδιαβρωτικής προστασίας τους που
προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή, είτε σε έρεισµα, είτε στο σώµα
της οδού, διαµορφωµένη ώστε να περιλαµβάνει και φρεάτιο τραβήγµατος
καλωδίων µε κατάλληλο κάλυµµα
β. το καλώδιο τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 4Χ10 από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του
προηγούµενου ιστού), µέχρι το ακροκιβώτιο, πλήρως εγκατεστηµένο σε
υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα
γ. το υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου ιστού)
µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού, είτε µε σωληνώσεις ΡΕ Φ90 6 ατµ. στο
έρεισµα και στο σώµα της οδού είτε µε σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα
γαλβανισµένο Φ 4΄΄ “πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόµια γεφυρών και σε άλλα
τεχνικά έργα, περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων για την
τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης
και σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισµού των σιδηροσωλήνων µε
σκυρόδεµα καθώς και της επανεπίχωσης των τάφρων,
δ. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό
ε. το χάλκινο αγωγό γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το
φρεάτιο του προηγούµενου ιστού) µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού.
στ.τον αγωγό γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών
τροφοδότησης από το ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η
δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού
φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών
µεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού
δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη
υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την
παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την
Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριµένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή για ένα τεµάχιο ιστού ηλεκτροφωτισµού οδών

Άρθρο Ζ-1.1: Ιστός ύψους 5,00m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια εκατόν οκτώ € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 1.108,20
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Άρθρο Ζ-1.2: Ιστός ύψους 7,00m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια δύο €
(Αριθµητικά): 1202,00

Άρθρο Ζ-1.3: Ιστός ύψους 8,00m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια σαράντα εννέα €
(Αριθµητικά): 1.249,00

Άρθρο Ζ-1.4: Ιστός ύψους 9,00m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια ογδόντα έξι € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1.286,30

Άρθρο Ζ-1.5: Ιστός ύψους 10,00m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τριακόσια ογδόντα έξι € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 1.386,20

Άρθρο Ζ-1.6: Ιστός ύψους 11,00m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια €
(Αριθµητικά): 1.400,00

Άρθρο Ζ-1.7: Ιστός ύψους 12,00m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια τριάντα έξι € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 1.436,20

Άρθρο Ζ-1.8: Ιστός ύψους 15,00m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια ενενήντα οκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1.598,50
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Άρθρο Ζ-2: ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
ενσωµάτωσης και πλήρη εγκατάσταση γαλβανισµένου σιδηροϊστού ηλεκτροφωτισµού
οδών σε τοίχο αντιστήριξης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Η-Μ εργασιών, την Τ.Σ.Υ.
και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. Τα αγκύρια και την αντιδιαβρωτική προστασίας τους που προδιαγράφονται
από τον κατασκευαστή, για τοποθέτηση του ιστού σε τοίχο αντιστήριξης
β. το καλώδιο τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 4Χ10 από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του
προηγούµενου ιστού), µέχρι το ακροκιβώτιο, πλήρως εγκατεστηµένο σε
υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα
γ. το υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου ιστού)
µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού, είτε µε σωληνώσεις ΡΕ Φ90 6 ατµ. στο
έρεισµα και στο σώµα της οδού είτε µε σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα
γαλβανισµένο Φ 4΄΄ “πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόµια γεφυρών και σε άλλα
τεχνικά έργα, περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων για την
τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης
και σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισµού των σιδηροσωλήνων µε
σκυρόδεµα καθώς και της επανεπίχωσης των τάφρων,
δ. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό
ε. το χάλκινο αγωγό γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το
φρεάτιο του προηγούµενου ιστού) µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού.
στ.τον αγωγό γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών
τροφοδότησης από το ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η
δαπάνη του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης του ιστού σε τοίχο
αντιστήριξης συµπεριλαµβανόµενων όλων των απαιτούµενων υλικών και µικρούλικων,
η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών µεταξύ των και προς
τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών,
των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την
έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και
κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριµένα σχέδια
και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή για ένα τεµάχιο ιστού ηλεκτροφωτισµού οδών σε τοίχο αντιστήριξης
Άρθρο Ζ-2.1: Ιστός ύψους 10,00m σε τοίχο αντιστήριξης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια εκατόν πενήντα €
(Αριθµητικά): 1.150,00

Άρθρο Ζ-2.2: Ιστός ύψους 12,00m σε τοίχο αντιστήριξης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια €
(Αριθµητικά): 1.200,00
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Άρθρο Ζ-2.3: Ιστός ύψους 15,00m σε τοίχο αντιστήριξης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τριακόσια είκοσι πέντε € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1.325,80
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Άρθρο Ζ-3: ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΕΦΥΡΩΝ
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
ενσωµάτωσης και πλήρη εγκατάσταση γαλβανισµένου σιδηροϊστού ηλεκτροφωτισµού
γεφυρών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Η-Μ εργασιών, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. τον κλωβό αγκύρωσης σε γέφυρα περιλαµβανοµένων και των αγκυρίων και
της αντιδιαβρωτικής προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον
κατασκευαστή, ή σύστηµα αγκύρωσής του είτε σε γέφυρα, είτε στο
πεζοδρόµιο τεχνικών και φρεάτιο τραβήγµατος καλωδίων µε κατάλληλο
κάλυµµα
β. το καλώδιο τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 4Χ10 από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του
προηγούµενου ιστού) µέχρι το ακροκιβώτιο πλήρως εγκατεστηµένο σε
υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα
γ. το υπόγειο δικτύο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου ιστού)
µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού, είτε µε σωληνώσεις ΡΕ Φ90 6 ατµ. στο
έρεισµα και στο σώµα της οδού είτε µε σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα
γαλβανισµένο Φ 4΄΄ “πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόµια γεφυρών και σε άλλα
τεχνικά έργα, περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων για την
τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης
και σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισµού των σιδηροσωλήνων µε
σκυρόδεµα καθώς και της επανεπίχωσης των τάφρων,
δ. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό
ε. το χάλκινο αγωγό γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το
φρεάτιο του προηγούµενου ιστού) µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού.
στ.τον αγωγό γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών
τροφοδότησης από το ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η
δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών µεταξύ των και προς
τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών,
των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την
έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και
κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριµένα σχέδια
και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή για ένα τεµάχιο ιστού ηλεκτροφωτισµού γεφυρών.

Άρθρο Ζ-3.1: Ιστός ύψους 10,00m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννιακόσια ογδόντα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 980,40
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Άρθρο Ζ-4: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Νa
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος
χαµηλής ή υψηλής πίεσης, πλήρους (λυχνιολαβές, λαµπτήρες, όργανα αφής κλπ), µε
βραχίονα και λαµπτήρα Νατρίου, κατάλληλων για εγκατάσταση σε ιστό οδοφωτισµού,
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. τον ευθύγραµµο µονό (ή η αναλογία από διπλό, τριπλό κλπ.) µεταλλικό
βραχίονα οριζόντιας προβολής ανά φωτιστικό σώµα
β. το λαµπτήρα Νατρίου χαµηλής ή υψηλής πίεσης µε Dimer
γ. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΜ διατοµής
3Χ1,5 χλστ2, συµπεριλαµβανοµένων των µικροϋλικών στήριξης-προστασίας
των καλωδίων, από το ακροκιβώτιο του ιστού µέχρι το φωτιστικό σώµα.
δ. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού
στο βραχίονα και του βραχίονα στον ιστό, ανεξαρτήτως του αριθµού
βραχιόνων ανά ιστό.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η
δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη
τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης
του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και
την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές,
την Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα σχέδια.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος µε βραχίονα και λαµπτήρα Νατρίου.
Άρθρο Ζ-4.1: Υψηλής Πίεσης
Άρθρο Ζ-4.1.1: Ισχύος 70 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια σαράντα €
(Αριθµητικά): 340,00

Άρθρο Ζ-4.1.2: Ισχύος 150 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια σαράντα έξι € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 346,70

Άρθρο Ζ-4.1.3: Ισχύος 250 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια σαράντα εννέα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 349,80
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Άρθρο Ζ-5: ΠΙΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα
(ΠΙΛΑΡ) ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ.,
τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. το µεταλλικό ερµάριο (Πίλαρ)
β. τη βάση του από οπλισµένο σκυρόδεµα
γ. τη στεγανή διανοµή πλήρως εξοπλισµένη µε ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ,
µέγιστου απαιτούµενου αριθµού αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισµού ως
κατωτέρω, µε φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ. για
τριφασική παροχή, καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη
του φωτοκύτταρου
δ. το φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε. το ρευµατοδότη 16 Α
στ.την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής
της µε το πίλαρ.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και
µεταφοράς στον τόπο ενσωµάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούµενων υλικών,
καλωδίων και των µικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και
επανεπίχωσης της βάσης και της γείωσης, η δαπάνη της εργασίας πλήρους
κατασκευής και σύνδεσης, µε τις εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, η δαπάνη
σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη
και κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού.
Άρθρο Ζ-5.1: µέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛM-52)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο €
(Αριθµητικά): 2.742,00

Άρθρο Ζ-5.2: µέχρι είκοσι πέντε αναχωρήσεων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛM-52)
ΕΥΡΩ
λεπτά

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα € και ογδόντα
(Αριθµητικά): 3.634,80
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Άρθρο Ζ-67: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
Για την προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος βαθµού
προστασίας ΙΡ66, ειδικό και αποκλειστικά κατάλληλου για σήραγγες, µε ένα λαµπτήρα
εκκενώσεως ατµών νατρίου υψηλής πίεσης PLUS (SΟΝΤ-Plus) συµµετρικού τύπου,
πλήρους (µε λυχνιολαβές, λαµπτήρες, όργανα αφής, κλπ), σύµφωνα µε τις Τεχνικές
Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τη µελέτη.
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνονται:
α. η προµήθεια και η µεταφορά στον τόπο ενσωµάτωσης του φωτιστικού
σώµατος µε το λαµπτήρα και όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που
απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού (κολάρα, κοχλίες, µούφες,
τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά
στηρίγµατα κλπ)
β. ανηγµένα η προµήθεια και η µεταφορά στον τόπο του έργου και
εγκατάσταση των αναλογούντων καλωδίων τροφοδότησης του φωτιστικού
σώµατος, τύπου XLPE/LSZH/SWA/LSZH, ή όποιου άλλου τύπου καλωδίου
προδιαγράφεται στη µελέτη, συµπεριλαµβανοµένων και των πάσης φύσεως
σωληνώσεων προστασίας των καλωδίων στα εκτός της σήραγγας τµήµατα,
της γείωσης, των γαλβανισµένων σιδηροτροχιών και των στηριγµάτων
στήριξης των καλωδίων, των γαλβανισµένων εσχαρών (βαρέως τύπου),
των ανοξείδωτων αγκυρίων ανάρτησης και κάθε άλλου υλικού στήριξης ή
σύνδεσης που απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση των καλωδίων µέχρι
τους πίνακες. Προκειµένου περί υπογείων γραµµών είτε στο έρεισµα είτε
στο σώµα των οδών, στην τιµή περιλαµβάνονται και οι εργασίες εκσκαφής
και επανεπίχωσης των τάφρων, το σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των
σωληνώσεων και η πλήρης κατασκευή των απαιτούµενων φρεατίων µέχρι
τους πίνακες
γ. ανηγµένα η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο του έργου και
εγκατάστασης του ηλεκτρικού πίνακα τροφοδότησης του φωτιστικού
σώµατος, συµπεριλαµβανοµένης της µεταλλικής κατασκευής του πίνακα,
των πλαστικών κιβωτίων (εάν απαιτούνται), των οργάνων προστασίας και
αυτοµατισµού του πίνακα, της σχάρας ανοικτού τύπου πλάτους 500mm και
κάθε άλλου υλικού, µικροϋλικού και εξαρτήµατος που απαιτείται για την
καλή λειτουργία ή την πλήρη εγκατάσταση του αντίστοιχου πίνακα
δ. όλες οι εργασίες εγκατάστασης, διάνοιξης αυλακιών και οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο της σήραγγας, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που
απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος.
Άρθρο Ζ-6.1: Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου µε λαµπτήρα 50W HP Na
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 50% ΗΛΜ-102 + 50% ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια δέκα €
(Αριθµητικά): 410,00
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Άρθρο Ζ-6.22: Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου µε λαµπτήρα 70W HP
Na
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 50% ΗΛΜ-102 + 50% ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια δεκαπέντε €
(Αριθµητικά): 415,00

Άρθρο Ζ-6.33: Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου µε λαµπτήρα 150W HP
Na
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 50% ΗΛΜ-102 + 50% ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 570,00

Άρθρο Ζ-6.4: Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου µε λαµπτήρα 250W HP
Na
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 50% ΗΛΜ-102 + 50% ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 580,00

Άρθρο Ζ-6.55: Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου µε λαµπτήρα 400W HP
Na
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα 50% ΗΛΜ-102 + 50% ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια ογδόντα πέντε €
(Αριθµητικά): 585,00
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Άρθρο Ζ-7.: ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 200χλστ
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα ΗΛΜ-34)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση
γαλβανισµένης σχάρας κλειστού τύπου, για την τοποθέτηση καλωδίων ισχυρών ή
ασθενών ρευµάτων, από διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα, µε ύψος πλευρικών
τοιχωµάτων 60 χλστ, σύµφωνα µε την ΤΣΥ, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη µελέτη.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου του έργου της
σχάρας και όλων των ειδικών τεµαχίων, όπως ταυ, σταυροί, καµπύλες, κλπ., των
στηριγµάτων, των κολάρων πρόσδεσης των καλωδίων, η δαπάνη της πλήρους
εγκατάστασης, ηλεκτρικής σύνδεσης και γείωσης της κλπ. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη
υλικών και εργασίας για πλήρως εγκατεστηµένη εργασία, σύµφωνα µε τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους σχάρας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία €
(Αριθµητικά): 33,00

K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc

- 169 -

5740b/5210/B06

Άρθρο Ζ-8: ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ∆ΙΑΒΑΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση ενός συστήµατος αυτόµατης
ρύθµισης του φωτισµού µιας κάτω διάβασης, ανάλογα µε την ένταση του εξωτερικού
φωτός ηµέρας, περιλαµβανοµένου του φωτοµέτρου ακριβείας για µέτρηση εξωτερικής
λαµπρότητας L20 στο σηµείο εξόδου του κλάδου, του πίνακα και εξοπλισµού
αυτοµατισµού και καλωδιώσεων τροφοδοσίας και ελέγχου για µέτρηση του φωτισµού
µέχρι και σε έξι βαθµίδες φωτισµού ηµέρας και µια νυκτός, σύµφωνα µε την ΤΣΥ, τις
Τεχνικές Προδιαγραφές και τη µελέτη.
Στην τιµή του συστήµατος συµπεριλαµβάνονται:
α. η προµήθεια και µεταφορά στον τόπο ενσωµάτωσης του συστήµατος µε το
φωτόµετρο, τον πίνακα και τον παραπάνω εξοπλισµό, του ιστού ύψους
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ζώνης προσέγγισης, του βραχίονα, του
καλύµµατος προστασίας και καθαρισµού του φωτοµέτρου και όλων των
υλικών-µικροϋλικών που απαιτούνται για τη στήριξη και γείωση του
φωτοµέτρου
β. η δαπάνη των εκσκαφών, της σκυροδέτησης της οπλισµένης βάσης του
ιστού, των σωληνώσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που
απαιτείται για τη θεµελίωση του ιστού και την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής
γ. όλες οι καλωδιώσεις τροφοδότησης και ελέγχου µεταξύ φωτοµέτρου,
πίνακα ελέγχου, οι καλωδιώσεις σύνδεσης µε το σύστηµα SCADA για τη
µετάδοση
σήµατος
ελέγχου
των
βαθµίδων
φωτισµού,
συµπεριλαµβανοµένων και των πάσης φύσεως σωληνώσεων προστασίας
των καλωδίων, για την πλήρη εγκατάσταση των καλωδίων. Προκειµένου
περί υπογείων γραµµών, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι εργασίες
εκσκαφής και επανεπίχωσης των χαντακιών, το σκυρόδεµα εγκιβωτισµού
των σωληνώσεων και κάθε άλλο υλικό που απαιτείται για την πλήρη
εγκατάστασή τους
δ. όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που
απαιτούνται για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία
Τιµή ανά τεµάχιο συστήµατος ρύθµισης φωτισµού ανά κάτω διάβαση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα €
(Αριθµητικά): 14.130,00
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Άρθρο Ζ-9: ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΝΥΥ
Για την προµήθεια καλωδίου τύπου ΝΥΥ (J1VV) 1ΚV και την πλήρη εγκατάσταση
αυτού είτε σε υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα, είτε εντός ηλεκτρικών ερµαρίων, είτε εντός
ιστών µε σκοπό την ηλεκτρική τροφοδότηση ακροκιβωτίων ιστών οδοφωτισµού, σύµφωνα
µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τη µελέτη εγκατάστασης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου των καλωδίων και όλων των απαιτούµενων
υλικών και µικροϋλικών συνδέσεως καθώς και η δαπάνη της εργασίας πλήρους
εγκατάστασης, σύνδεσης κλπ. για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους καλωδίου
Άρθρο Ζ-9.1: Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 21x1,5mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά €
(Αριθµητικά): 7,00

Άρθρο Ζ-9.2: Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 4x1,5mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία €
(Αριθµητικά): 3,00
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Άρθρο Ζ-10: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Για την κατασκευή υδραυλικού πανοραµικού ανελκυστήρα προσώπων χωρίς
µηχανοστάσιο. Ο ανελκυστήρας θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε προδιαγραφές που θα
εξασφαλίζουν τη πρόσβαση από όλα τα άτοµα, συµπεριλαµβανόµενων των ΑΜΕΑ. Στη
τιµή του άρθρου περιλαµβάνονται:
 Ο κινητήριος µηχανισµός (έµβολο, κύλινδρος, µονάδα ισχύος κλπ)
 Θάλαµος (εσωτερικών διαστάσεων τουλάχιστον 1,10x1,40x2,10m)
 Πόρτες (θαλάµου και οροφών)
 Πλαίσιο ανάρτησης
 Συγκρότηµα τροχαλίας
 Οδηγοί
 Πίνακας αυτοµατισµού
 Καλωδιώσεις
 Κοµβιοδόχοι
 Όλες οι απαιτούµενες εργασίες για την ηλεκτροδότηση του ανελκυστήρα
(ενδεικτικά οι απαιτούµενες εκσκαφές, σωληνώσεις, συνδέσεις,
καλωδιώσεις κ.α.)
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και
µεταφοράς στον τόπο ενσωµάτωσης όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
των µικροϋλικών συνδέσεων κ.λ.π., η ηλεκτροµηχανολογική µελέτη του ανελκυστήρα, η
δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας
που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία,
σύµφωνα µε το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.
Περιλαµβάνεται επίσης το κόστος του ελέγχου του ανελκυστήρα από φορέα
πιστοποίησης καθώς και έκδοση άδειας του ανελκυστήρα. Ο ανελκυστήρας θα
συνοδεύεται από πλήρη τεχνικό φάκελο µε πιστοποιητικά, βεβαιώσεις δοκιµής,
εγχειρίδια λειτουργίας, οδηγίες συναρµολόγησης, τοµή και κάτοψη εγκατάστασης.
Τιµή ανά τεµάχιο ανελκυστήρα σε λειτουργία.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρείς χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 23.500,00
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Άρθρο Ζ-11: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 12µ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
Καθαίρεση φωτιστικού σώµατος οδικού ηλεκτροφωτισµού και αποξήλωση και
µεταφορά µεταλλικού ιστού, δηλαδή εργασία για την αποσύνδεση της ηλεκτρικής
εγκαταστάσεως και την αποσύνδεση του φωτιστικού σώµατος από του µεταλλικού
βραχίονα του ιστού, αποξήλωση µεταλλικού ιστού από την βάση, µεταφορά του στον τόπο
υπόδειξης της υπηρεσίας και αποκατάσταση του σηµείου όπου ήταν τοποθετηµένος.
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 380,00
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Άρθρο Ζ-12: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
Για τη µετατόπιση ιστού ηλεκτροφωτισµού µετά του βραχίονος και του φωτιστικού
σώµατος ανεξαρτήτως µορφής διατοµής και ύψους θεµελιωµένο σε άοπλο ή οπλισµένο
σκυρόδεµα, η οποία εκτελείται µε µηχανικά µέσα ή και µε τα χέρια. Η αποξήλωση του
ιστού από την παλιά θέση γίνεται µε τρόπο ώστε τα αποξηλωθέντα στοιχεία να
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν στη νέα θέση, και το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο να
µην βλαφτεί, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων και
ΠΚΕ Η/Μ Εγκαταστάσεων και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέρους εργασίες και υλικά:
• µεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στο έργο
και χρήση κάθε απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού µε τις φθορές και τις
σταλίες του για την µε κάθε επιµέλεια αποµόνωση και αποσύνδεση από το
υπόλοιπο δίκτυο, αποξήλωση και αποσυναρµολόγηση του ιστού, του βραχίονα
και του φωτιστικού σώµατος, Τοποθέτηση των καλωδίων ηλεκτρικής
τροφοδότησης του ιστού εντός του παρακείµενου φρεατίου, αφού γίνει η
απαιτουµένη µονωµένη σύνδεση αυτών για την οµαλή λειτουργία του
υπόλοιπου δικτύου,
• εργασία επιµελούς αποξήλωσης και αποσυναρµολόγησης του ιστού µε τρόπο
ώστε να µπορεί όλος να επαναχρησιµοποιηθεί και να µην προκληθεί φθορά
στο υπάρχον ηλεκτρολογικό δίκτυο,
• φόρτωση, µεταφορά και απόθεσή όλων των επιµέρους τµηµάτων του
σιδηροϊστού σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία,
• προµήθεια και µεταφορά κατάλληλου υλικού για την αποκατάσταση των οπών
και τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν λόγω της αποξήλωσης του ιστού καθώς
και η δαπάνη της έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας αποκατάστασης των οπών
ή ζηµιών
• µετακίνηση των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στη νέα
θέση και χρήση κάθε απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού µε τις φθορές
και τις σταλίες του για την µε κάθε επιµέλεια εγκατάσταση και επανασύνδεση
µε το υπόλοιπο δίκτυο του ιστού, του βραχίονα και του φωτιστικού σώµατος
• καθαρισµό του εδάφους στην περιοχή τοποθέτησης του ιστού οδοφωτισµού
από κάθε είδους αυτοφυή βλάστηση
• εκσκαφή σε έδαφος κάθε είδους (γαιώδες, ηµιβραχώδες ή βραχώδες) και
επανεπίχωση των οπών για την εγκατάσταση της βάσης του ιστού, ή
αγκύρωση της βάσης σε πεζοδρόµιο τεχνικών ή όπου αλλού απαιτείται,
• έλεγχο και καθαρισµό του ιστού
• εκσκαφή σε έδαφος κάθε είδους (γαιώδες, ηµιβραχώδες ή βραχώδες) και
επανεπίχωση των τάφρων διέλευσης των σωληνώσεων των αγωγών µεταξύ
των ιστών και προς τα πίλαρς, στο ακριβές σηµείο τοποθέτησης του ιστού,
• εγκατάσταση της προκατασκευασµένης οπλισµένης βάσης ή επιτόπου
κατασκευή της, περιλαµβανοµένων των αγκυρίων και της αντιδιαβρωτικής
προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή, είτε σε
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έρεισµα, είτε στο σώµα της οδού, διαµορφωµένη ώστε να περιλαµβάνει και
φρεάτιο τραβήγµατος καλωδίων µε κατάλληλο κάλυµµα
• ανύψωση, τοποθέτηση, κατακορύφωση και πάκτωση του ιστού,
• καλώδιο τροφοδοσίας του ιστού τύπου ΝΥΥ 4Χ10 από το πίλαρ (ή το φρεάτιο
του προηγούµενου ιστού), µέχρι το ακροκιβώτιο, πλήρως εγκατεστηµένο σε
υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα,
• υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου ιστού) µέχρι το
φρεάτιο του ιστού, είτε µε σωληνώσεις ΡΕ Φ90 6 ατµ. στο έρεισµα και στο
σώµα της οδού είτε µε σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο Φ 4΄΄
“πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόµια γεφυρών και σε άλλα τεχνικά έργα,
περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων για την τοποθέτηση των
σωληνώσεων, της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των
σωληνώσεων, του εγκιβωτισµού των σιδηροσωλήνων µε σκυρόδεµα καθώς
και της επανεπίχωσης των τάφρων,
• πλήρες ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό,
• χάλκινος αγωγός γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το
φρεάτιο του προηγούµενου ιστού) µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού,
• αγωγός γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών
τροφοδότησης από το ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού,
• σύνδεση του ιστού µε το υπόλοιπο δίκτυο, εκτέλεση των δοκιµών, των
ελέγχων και ρυθµίσεων που απαιτούνται για πλήρη και κανονική λειτουργία
του.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η
δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού
φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών
µεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού
δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού
και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα
εγκεκριµένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή για αποξήλωση, µεταφορά και πλήρη επανεγκατάσταση ενός τεµαχίου
πλήρους ιστού ηλεκτροφωτισµού οδών.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια ενενήντα €
(Αριθµητικά): 590,00
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Άρθρο Ζ-13: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)

Για την αποξήλωση και την µετεγκατάσταση ενός χαµηλού σηµατοδότη, όπως
παρακάτω.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• αποξήλωσης του σηµατοδότη,
• αποσύνδεσης και µόνωσης των υφισταµένων ηλεκτρικών συνδέσεων,
• διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού
εξοπλισµού,
• µεταφοράς του σηµατοδότη για παράδοση στις αποθήκες της Υπηρεσίας
• µεταφορά του σηµατοδότη από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο της
µετεγκατάστασής του
• τις απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις
• τα απαιτούµενα υλικά, µικροϋλικά στερέωσης (κοχλίες, κλπ.)
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η προµήθεια του σηµατοδότη.
Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια δεκαπέντε €
(Αριθµητικά): 215,00
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Άρθρο Ζ-14: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
Για την αποξήλωση και την µετεγκατάσταση ενός χαµηλού σηµατοδότη, όπως
παρακάτω.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• αποξήλωσης του σηµατοδότη,
• αποσύνδεσης και µόνωσης των υφισταµένων ηλεκτρικών συνδέσεων,
• διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού
εξοπλισµού,
• µεταφοράς του σηµατοδότη για παράδοση στις αποθήκες της Υπηρεσίας
• µεταφορά του σηµατοδότη από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο της
µετεγκατάστασής του
• εγκατάσταση του σηµατοδότη σε βραχίονα (πλαίσιο ανάρτησης ιστού)
• τις απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις
• τα απαιτούµενα υλικά, µικροϋλικά στερέωσης (κοχλίες, κλπ.)
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η προµήθεια του σηµατοδότη.
Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 375,00
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Άρθρο Ζ-15: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Η
ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Για την αποξήλωση πλήρους ερµαρίου συσκευής ρύθµισης της κυκλοφορίας ή
ενός κιβωτίου µικτονόµησης τύπου 1α, µε όλες τις απαραίτητες εργασίες ηλεκτρικών
αποσυνδέσεων και µονώσεων που απαιτούνται και τη µεταφορά τους στην αποθήκη της
Υπηρεσίας είτε σε εργαστήριο επισκευής τους είτε τέλος σε άλλη θέση µε σκοπό την
επανατοποθέτησή τους.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας ή κιβωτίου
µικτονόµησης

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα ένα €
(Αριθµητικά): 171,00
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Άρθρο Ζ-16: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ή ΚΙΒΩΤΙΟΥ
ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)

Για την παραλαβή του από τις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε από θέση
αποξήλωσης και την προσκόµιση επί τόπου πλήρους ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας
ή πλήρους κιβωτίου µικτονόµησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
• παραλαβή από τις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε από θέση αποξήλωσης και
µεταφορά του επί τόπου του έργου ενός πλήρους ερµαρίου ρυθµιστή
κυκλοφορίας ή ενός κιβωτίου µικτονόµησης.
• τοποθέτησή του ερµαρίου επί υφιστάµενης βάσης
• συνδεσµολόγηση των καλωδίων ζεύξεως, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας,
συντονισµού, ανίχνευσης και γείωσης του κόµβου
• έλεγχο αντιστοιχίας σηµάτων του ρυθµιστή κυκλοφορίας προς τους
σηµατοδότες και τους ανιχνευτές κ.λ.π.
• επαναµικτονόµηση (όπου απαιτείται) των σηµατοδοτών
• έλεγχο των ασφαλιστικών διατάξεων
• έλεγχο αλληλουχίας του προγράµµατος
• θέση σε λειτουργία του ρυθµιστή
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, προµήθειας και µεταφοράς
από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου των απαιτούµενων υλικών και
µικροϋλικών, για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και
στα λοιπά τεύχη της δηµοπράτησης
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας.
Τιµή για την εγκατάσταση ενός τεµαχίου πλήρους ρυθµίσου κυκλοφορίας ή
κιβωτίου µικτονόµησης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 725,00
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Άρθρο Ζ-17: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)
Για την εκπόνηση ενός κυκλοφοριακού προγράµµατος κόµβου, σύµφωνα µε τα
κυκλοφοριακά στοιχεία που θα δοθούν από την Υπηρεσία.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την εκπόνηση και την παράδοση σε
έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή στην Υπηρεσία ενός κυκλοφοριακού προγράµµατος
κόµβου, σύµφωνα µε κυκλοφοριακά στοιχεία του κόµβου που θα δοθούν από την
Υπηρεσία.
Οι κυκλοφοριακές µετρήσεις στον κόµβο δεν περιλαµβάνονται στη δαπάνη του
παρόντος άρθρου.
Τιµή ανά τεµάχιο κυκλοφοριακού προγράµµατος κόµβου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια είκοσι €
(Αριθµητικά): 520,00
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Άρθρο Ζ-18: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ "ΜΕΣΑΙΟΥ" ΜΕΓΕΘΟΥΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105)

Για την εργασία εφαρµογής ενός νέου δοµικού κυκλοφοριακού
προγράµµατος σε ρυθµιστή κυκλοφορίας «µεσαίου» µεγέθους (έως 16 οµάδων
σηµατοδοτών) οχηµάτων ή πεζών, στον τόπο εγκατάστασης του.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
•
εφαρµογής ενός νέου δοµικού κυκλοφοριακού προγράµµατος σε
ρυθµιστή κυκλοφορίας «µεσαίου» µεγέθους (έως 16 οµάδων σηµατοδοτών)
οχηµάτων ή πεζών, στον τόπο εγκατάστασης του
•
µεταφοράς των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού
εξοπλισµού στο έργο
•
όλων των απαραίτητων εργασιών, δοκιµών και ελέγχων του δοµικού
κυκλοφοριακού προγράµµατος για την πλήρη και κανονική λειτουργία του
ρυθµιστή κυκλοφορίας
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο δοµικού κυκλοφοριακού προγράµµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια εξήντα €
(Αριθµητικά): 460,00
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Άρθρο Ζ-19: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ & ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PILLAR ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
Για την αποξήλωση, µεταφορά, αποθήκευση και πλήρη επανεγκατάσταση ή
παράδοσής του στις αποθήκες της Υπηρεσίας, ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ)
ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού οδών, οσωνδήποτε αναχωρήσεων, σύµφωνα µε τις
Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. το µεταλλικό ερµάριο (Πίλαρ)
β. τη βάση του από οπλισµένο σκυρόδεµα
γ. τη στεγανή διανοµή πλήρως εξοπλισµένη µε ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, µε
φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ. για τριφασική παροχή, καθώς και
όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτοκύτταρου
δ. το φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε. το ρευµατοδότη 16 Α
στ.την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής
της µε το πίλαρ.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και
µεταφοράς στον τόπο ενσωµάτωσης όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
των µικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της
βάσης και της γείωσης, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, µε
τις εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, η δαπάνη σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη
ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που
απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα
και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή για αποξήλωση, µεταφορά και πλήρη επανεγκατάσταση ενός τεµαχίου
πλήρους ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού οδών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια πενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 555,00
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Άρθρο Ζ-20: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ PILLAR ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
Για την αποξήλωση, µεταφορά, αποθήκευση ή παράδοσής του στις
αποθήκες
της
Υπηρεσίας,
ηλεκτρικού
πίνακα
(ΠΙΛΑΡ)
ηλεκτροδότησης
ηλεκτροφωτισµού οδών, οσωνδήποτε αναχωρήσεων, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές,
την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. το µεταλλικό ερµάριο (Πίλαρ)
β. τη βάση του από οπλισµένο σκυρόδεµα
γ. τη στεγανή διανοµή πλήρως εξοπλισµένη µε ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, µε
φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ. για τριφασική παροχή, καθώς και
όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτοκύτταρου
δ. το φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε. το ρευµατοδότη 16 Α
στ.την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής
της µε το πίλαρ.
ζ. Η µεταφορά του πίλαρ και των υπόλοιπων υλικών στο τόπο υπόδειξης της
υπηρεσίας
η. Η αποκατάσταση του σηµείου που ήταν τοποθετηµένο το πίλλαρ, σύµφωνα
µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας
Τιµή ανά τεµάχιο pillar
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια €
(Αριθµητικά): 400,00
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Άρθρο Ζ-21: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος κορυφής,
πλήρους (λαµπτήρες, όργανα αφής κλπ), κατάλληλων για εγκατάσταση σε ιστό
οδοφωτισµού, σύµφωνα µε τη µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
α. τις 72 φωτεινές πηγές LEDS/4000K
β. το dimmable Led Driver
γ. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΜ διατοµής
3Χ1,5 χλστ2, συµπεριλαµβανοµένων των µικροϋλικών στήριξης-προστασίας
των καλωδίων, από το ακροκιβώτιο του ιστού µέχρι το φωτιστικό σώµα.
δ. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού
στον ιστό.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η
δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη
τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης
του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και
την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τη µελέτη.
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια οκτακόσια €
(Αριθµητικά): 1.800,00
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ΟΜΑ∆Α Θ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Άρθρο Η-1 ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ∆ΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ, ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-1620)

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος ή φυτικής γης που έχει προσκοµισθεί επί
τόπου για την συµπλήρωση νησίδων σε αστικές περιοχές µε χρήση καταλλήλου
µηχανικού εξοπλισµού. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου προσωπικού,
µηχανηµάτων και εργαλείων.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο διαστρωθείσας συµπυκνωµένης φυτικής γής.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,80
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Άρθρο Η-2: ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-2111)
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού
δικτύου (µε σταλακτηφόρους ή εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο
απαιτούµενο βάθος, µε χρήση µηχανικών µέσων (π.χ. αυτοφερόµενη καδένα,
αυλακωτήρα κλπ).
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,85
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Άρθρο Η-3: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ 6 ATM
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης
λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας
(LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,40) για διατοµές έως Φ32
mm, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (καννάβι, τεφλόν κλπ).
Προµήθεια σωλήνων και εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους
τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη
λειτουργία. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Κατ εξαίρεση, οι σωλήνες Φ 16 και Φ 20 mm των αρδευτικών γραµµών
(γραµµές µε σταλάκτες), θα είναι κατά EN 12201 ή κατά DIN 8072 µε συντελεστή
ασφαλείας SF = 1,25 για να είναι δυνατή η τοποθέτηση των σταλακτών.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
Άρθρο Η-3.1: Ονοµαστικής διαµέτρου Φ20
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,35

Άρθρο Η-3.2: Ονοµαστικής διαµέτρου Φ32
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,55

Άρθρο Η-3.3: Ονοµαστικής διαµέτρου Φ40
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,75

Άρθρο Η-3.4: Ονοµαστικής διαµέτρου Φ50
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,95
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Άρθρο Η-4: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ 10 ATM
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης
λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής
πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατοµές έως Φ32 mm, δηλαδή σωλήνας, κάθε
είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων και
εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά
ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. ∆εν
περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
Άρθρο Η-4.1: Ονοµαστικής διαµέτρου Φ50
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,25

Άρθρο Η-4.2: Ονοµαστικής διαµέτρου Φ63
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,95

Άρθρο Η-4.3: Ονοµαστικής διαµέτρου Φ75
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,60

K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc

- 188 -

5740b/5210/B06

Άρθρο Η-5: ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5)
Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης, από σίδηρο οπλισµών B500C,
διατοµής Φ6, µήκους 0,40 - 0,50 m, επί τόπου, µε την εργασία κοπής, διαµόρφωσης
σε αγκύριο, έµπηξης στο έδαφος και στερέωσης επ’ αυτού των σωλήνων.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,25

Άρθρο Η-6: ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΑΦΗ ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ Φ4΄΄
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5)
Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους µε ραφή, βαρέως τύπου
(πράσινη ετικέτα), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι προµήθεια σωλήνων, µεταφορά,
προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιµασία αγωγού. Τα ειδικά τεµάχια (σταυροί,
ταυ, µούφες, καµπύλες, συστολές, ρακόρ κλπ), επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα
αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία €
(Αριθµητικά): 33,00
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Άρθρο Η-7: ΣΤΑΥΡΟΙ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ
Σταυροί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι, επιτόπου του έργου, µε τα µικροϋλικά
σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένοι στην
εγκατάσταση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Η-7.1: Φ1΄΄
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,50

Άρθρο Η-7.2: Φ1 ½ ΄΄
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα €
(Αριθµητικά): 9,00
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Άρθρο Η-8: ΤΑΥ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ , ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ
Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα, επιτόπου του έργου, µε τα
µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένα
στην εγκατάσταση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Η-8.1: Φ1΄΄
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,50

Άρθρο Η-8.2: Φ1 ½ ΄΄
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 6,20

Άρθρο Η-8.3: Φ2 ΄΄
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,50
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Άρθρο Η-9: ΜΑΣΤΟΙ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ
Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι, επιτόπου του έργου, µε τα µικροϋλικά
σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένοι στην
εγκατάσταση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Η-9.1: Φ1΄΄
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,80

Άρθρο Η-9.2: Φ1 ½ ΄΄
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα €
(Αριθµητικά): 4,00

Άρθρο Η-9.3: Φ2 ΄΄
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,50
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Άρθρο Η-10: ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ
Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες, επιτόπου του έργου, µε τα µικροϋλικά
σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένες στην
εγκατάσταση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Άρθρο Η-10.1: Φ1΄΄
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία €
(Αριθµητικά): 3,00

Άρθρο Η-10.2: Φ1 ½ ΄΄
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε €
(Αριθµητικά): 5,00
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Άρθρο Η-11: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ, ΚΟΧΛΙΩΤΟΙ, PN 16 ATM
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προµήθεια επί τόπου
του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Η-11.1: Φ1΄΄
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,80

Άρθρο Η-11.2: Φ1 ½ ΄΄
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι ένα €
(Αριθµητικά): 21,00

Άρθρο Η-11.3: Φ2 ΄΄
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 30,80
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Άρθρο Η-12: ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Φ 2''
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12)
Βαλβίδα εξαερισµού διπλής ενέργειας, Φ 2'', πλαστική ή µεταλλική,
κυλιόµενου διαφράγµατος, ΡΝ 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων
και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα €
(Αριθµητικά): 160,00
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Άρθρο Η-13: ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ 63
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 31)
Μανόµετρο γλυκερίνης, Φ 63 mm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων
και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα €
(Αριθµητικά): 10,00
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Άρθρο Η-14: Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ, ΜΟΝΟΥ
ΘΑΛΑΜΟΥ, ΡΝ 16 ATM Φ2΄΄
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12)
Υδραυλικές χυτοσιδηρές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, µονού θαλάµου, ονοµ.
πίεσης ΡΝ 16 atm, µε όλα τα εξαρτήµατα (δηλ. µεταλλικό πιλότο, βάνα βελόνης,
φίλτρο, σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες κ.λ.π.). Προµήθεια επί τόπου του έργου µε
τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης,
ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια €
(Αριθµητικά): 400,00

Άρθρο Η-15: ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ, ΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΣ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8)
Σταλάκτης επικαθήµενος, αυτορυθµιζόµενος, µη επισκέψιµος, για πίεση
λειτουργίας από 0,8 έως 3,80 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα
σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,19
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Άρθρο Η-16: ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ
Άρθρο Η-16.1: ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), ΡΝ 10
ATM, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm,
περιοχής λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής
(flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας. Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Η-16.1.1: Χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης Φ1΄΄
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα δύο €
(Αριθµητικά): 32,00

Άρθρο Η-16.1.2: Χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης Φ1 ½ ΄΄
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 55,00
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Άρθρο Η-17: ΠΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ
Προµήθεια πηνίου ηλεκτροβάνας µε τα παρελκόµενά του, σύνδεσή του από
ειδικευµένο τεχνίτη σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και
εκτέλεση δοκιµών λειτουργίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Η-17.1: Πηνία ηλεκτροβανών συγκράτησης (latching)
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα €
(Αριθµητικά): 19,00
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Άρθρο Η-18: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο Η-18.1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων,
κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών διάρκειας από 1 min µέχρι και 12 ώρες, µε
δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας . Έλεγχος ηλεκτροβανών µε πηνία
µανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m µέσω καλωδίου διατοµής 1,5
mm2.
Προγραµµατισµός µέσω φορητής µονάδας µε παράλληλη
δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα.
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου πλήρους προγραµµατιστή µε την
µπαταρία του και πάσης φύσεως εξαρτηµάτων καθώς και εργασία σύνδεσης
τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. για κανονική
λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Η-18.1.1: ελεγχόµενες ηλεκτοοβάνες: 1
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 125,00

Άρθρο Η-18.1.2: ελεγχόµενες ηλεκτοοβάνες: 2
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα €
(Αριθµητικά): 130,00

Άρθρο Η-18.1.3: ελεγχόµενες ηλεκτοοβάνες: 4
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 175,00
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Άρθρο Η-19: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ
Άρθρο Η-19.1: ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ 50Χ60 CM, 6 Η/Β
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8)
Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε
τα υλικά εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης,
στην οποία περιλαµβάνεται το άνοιγµα του λάκκου, η διαµόρφωση των τοµών για το
πέρασµα των σωλήνων, η τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για
την στράγγιση, η προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, η επίχωση του
λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 48,00

K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc

- 201 -

5740b/5210/B06

Άρθρο Η-20: ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1140)
Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και
αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ),
αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και
γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή
εγκατάσταση χλοοτάπητα. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη
ολοκλήρωση της εργασίας.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πέντε €
(Αριθµητικά): 105,00
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Άρθρο Η-21: ∆ΕΝ∆ΡΑ
Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας,
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής
αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών,
τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και
µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την
διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Η-21.1: ∆ένδρα κατηγορίας ∆2
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,80

Άρθρο Η-21.2: ∆ένδρα κατηγορίας ∆4
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 28,80

Άρθρο Η-22: ΘΑΜΝΟΙ
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας,
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής
αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών,
τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και
µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την
διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Η-22.1: Θάµνοι κατηγορίας Θ1
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,10

Άρθρο Η-22.2: Θάµνοι κατηγορίας Θ2
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,90
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Άρθρο Η-23: ΠΟΩ∆Η - ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ, ∆ΙΕΤΗ, ΒΟΛΒΩ∆Η ΚΛΠ ΦΥΤΑ
Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ
φυτών µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του
έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου,
πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση,
αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των
ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Η-23.1: Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π2
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5220)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εξήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,65
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Άρθρο Η-24: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-1620)
Για την προµήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης. Η φυτική γη θα είναι γόνιµη,
επιφανειακής προέλευσης (από βάθος µέχρι 60 cm), εύθρυπτη και κατά το δυνατόν
απαλλαγµένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5
cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι €
(Αριθµητικά): 6,00
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Άρθρο Η-25: ΆΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Aνοιγµα λάκκων µε χρήση κοχλιοφόρου συσκευής, καθώς και καθαρισµός
και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή
περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Άρθρο Η-25.1: Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,20 Χ 0,20 Χ 0,30 m
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5150)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,40

Άρθρο Η-25.2: Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,20 Χ 0,20 Χ 0,50 m
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5150)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,45

Άρθρο Η-26: ΆΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Aνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, καθώς και καθαρισµός
και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή
περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Η-26.1: Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5110)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,50

K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc

- 206 -

5740b/5210/B06

Άρθρο Η-27: ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ

Άρθρο Η-27.1: Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου εως 1,50 lt
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210)
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι
την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση
και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος
και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από
τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,80

Άρθρο Η-27.2: Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210)
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε
σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου
µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης,
λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του
λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα
προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,10

Άρθρο Η-27.3: Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210)
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση
µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του
λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο
φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η
αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που
θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,30
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Άρθρο Η-28: ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ
Άρθρο Η-28.1 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου
Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου,
βαµµένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από
κατάλληλη ξυλεία. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τ’οπου του
πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50 m,
σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και µε οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του
δέντρου σ’ αυτόν µε κατάλληλο µέσον.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Η-28.1.1 Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία €
(Αριθµητικά): 3,00
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Άρθρο Η-29: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΦΥΤΩΝ
Σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, µε
εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορµό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και
αποµάκρυνση τυχόν ζιζανίων. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο Η-29.1: ∆ιαµέτρου έως 0,40 m
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5330)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 0,20
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Άρθρο Η-30: ΆΡ∆ΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ
Άρθρο Η-30.1: ΆΡ∆ΕΥΣΗ
ΦΥΤΩΝ
ΜΕ
ΕΠΙΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5321)

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ,

Άρδευση φυτού µε επίγειο σύστηµα άρδευσης (αυτοµατοποιηµένο).
Περιλαµβάνεται ο έλεγχος του ποτίσµατος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε
οποιαδήποτε κλίση εδάφους.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα χιλιοστά
(Αριθµητικά): 0,009
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Άρθρο Η-31: ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ
Άρθρο Η-31.1: Λίπανση φυτών µε λιπαντήρες
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5340)
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του λιπάσµατος στο
δοχείο λίπανσης, η διάλυσή του και η διανοµή του διαλύµατος µε αντλία λίπανσης ή
πιεστικό, καθώς και ο έλεγχος της διανοµής του για την λίπανση κάθε φυτού.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,09
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Άρθρο Η-32: ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ,
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5351)
Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων.
Περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη
αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,65
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Άρθρο Η-33: ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Καταπολέµηση ασθενειών µε προληπτική ή θεραπευτική εφαρµογή
µυκητοκτόνων, εντοµοκτόνων ή άλλων σκευασµάτων. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες
του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και των
σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν.
Άρθρο Η-33.1: Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5362Α)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,25
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Άρθρο Η-34: ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
Άρθρο Η-34.1: Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5371)
Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή,
δηλ. κοπή των ζιζανίων στο χώρο µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν
φυτευτεί, αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν
από το βοτάνισµα και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαµβάνονται
όλες οι απαιτούµενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και
των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα €
(Αριθµητικά): 50,00
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Άρθρο Η-35: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο Η-35.1: Καθαρισµός χώρου φυτών
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5390)
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.),
αποµάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που
επιτρέπεται. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε €
(Αριθµητικά): 5,00

Άρθρο Η-35.2: Καθαρισµός ρείθρων µε µηχανικό σάρωθρο
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5390)
Καθαρισµός ρείθρων πεζοδροµίων-νησίδων µε µηχανικό σάρωθρο από
χαρτιά, φύλλα, αδρανή υλικά κλπ., αποµάκρυνση των σκουπιδιών από τους χώρους
του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Στην τιµή περιλαµβάνονται
οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων
που θα χρησιµοποιηθούν.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα χιλιοστά €
(Αριθµητικά): 0,012
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΚΩ∆.
ΦΕΚ
1
2
3
4

ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

αριθ. ΚΥΑ

ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007
ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009
ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007
ΦΕΚ 386Β/20-03-2007

οικ.15894/337, οικ.15914/340
12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410
οικ18174/393
5328/122
οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε µε ΚΥΑ
1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010)
9451/208
16462/29
10976/244
1782/63, 1781/62, 1783/64
οικ8134/388
οικ8622/414, 8623/415
οικ8136/390, οικ8135/389
οικ624/416, οικ8625/417
6690(Παράρτηµα Ι, Ισχύοντα hEN)
6690(Παράρτηµα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς)
6690(Παράρτηµα ΙΙΙ, ETAG)

5

ΦΕΚ 427Β/07-04-2006

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΦΕΚ 815Β/24-05-2007
ΦΕΚ 917Β/17-07-2001
ΦΕΚ 973Β/18-07-2007
ΦΕΚ 210Β/01-03-2010
ΦΕΚ 1091/19-07-2010
ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010
ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010
ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010
ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012
ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012
ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012

ΚΩ∆.
ΦΕΚ
4

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

ΕΛΟΤ ΕΝ 12620

Αδρανή για σκυρόδεµα
Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για
σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα
Αδρανή κονιαµάτων
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και
ενεµάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέµατος Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και
επισήµανση
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και
ενεµάτων - Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσµατα
τοιχοποιίας - Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση,
σήµανση και επισήµανση

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13139

5

ΕΛΟΤ EN 934-2

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και
ενεµάτων - Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέµατα για
προεντεταµένους τένοντες - Ορισµοί, απαιτήσεις,
συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση

Κατασκευαστικός
τοµέας
Γενικής εφαρµογής
Γενικής εφαρµογής
Γενικής εφαρµογής
Γενικής εφαρµογής

Γενικής εφαρµογής

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4

7

ΕΝ 197-1

7

ΕΝ 197-2

14

ΕΛΟΤ EN 12839

14

ΕΛΟΤ EN 13263-1

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
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Τσιµέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και
κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα
Τσιµέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Στοιχεία περιφράξεων
Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεµα - Μέρος 1:
Ορισµοί, απαιτήσεις και κριτήρια συµµόρφωσης
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Γενικής εφαρµογής

Γενικής εφαρµογής
Γενικής εφαρµογής
Γενικής εφαρµογής
Γενικής εφαρµογής

5740b/5210/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

14

ΕΛΟΤ EN 14889-1

14

ΕΛΟΤ EN 14889-2

14

ΕΛΟΤ EN 14964

14

ΕΛΟΤ EN 15167-1

14

ΕΛΟΤ EN 15743

14

ΕΛΟΤ EN 197-4

14

ΕΛΟΤ EN 450-1

14

ΕΛΟΤ EN 934-5

15

ΕΛΟΤ EN 15368

12

12

12

12

12

Κατασκευαστικός
τοµέας

Τίτλος Προτύπου
Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες Ορισµοί, προδιαγραφές και συµµόρφωση
Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 2: Πολυµερικές ίνες
- Ορισµοί, προδιαγραφές και συµµόρφωση
Άκαµπτα υποστρώµατα για ασυνεχή στέγαση Ορισµοί και χαρακτηριστικά
Λειοτριβηµένη κοκκοποιηµένη σκωρία
υψικαµίνων για χρήση σε σκυρόδεµα, κονιάµατα
και ενέµατα - Μέρος 1: Ορισµοί, προδιαγραφές
και κριτήρια συµµόρφωσης
Τσιµέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση,
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής
Γενικής εφαρµογής
Γενικής εφαρµογής

Γενικής εφαρµογής

Γενικής εφαρµογής

Τσιµέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και
κριτήρια συµµόρφωσης τσιµέντων υψικαµίνων µε
χαµηλή πρώιµη αντοχή
Ιπτάµενη τέφρα για σκυρόδεµα - Μέρος 1:
Ορισµός, προδιαγραφές και κριτήρια
συµµόρφωσης
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και
ενεµάτων - Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόµενου
σκυροδέµατος - Ορισµοί, απαιτήσεις,
συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση
Υδραυλικά συνδετικά για µη δοµικές εφαρµογές Ορισµοί προδιαγραφές και κριτήρια
συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής

Γενικής εφαρµογής

Γενικής εφαρµογής

Γενικής εφαρµογής

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

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

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

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

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
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ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

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

14

ΕΛΟΤ EN 1

14

ΕΛΟΤ EN 1020

∆οµικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισµός των
αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική
συναρµογή µεταλλικών στοιχείων στις
κατασκευές και τεχνικά έργα
Θερµάστρες υγρών καυσίµων µε καυστήρες
εξάτµισης
Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση
χώρου µε καύση αερίου, εξαναγκασµένης
µεταφοράς, µε ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου,
που δεν υπερβαίνει τα 300 kW µε ενσωµατωµένο ανεµιστήρα για την υποστήριξη της
µεταφοράς αέρα καύσης ή/και των προϊόντων
καύσης
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

Επισκευές ενισχύσεις
ΗΛΜ

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 12285-2

14

ΕΛΟΤ EN 12566-1

14

ΕΛΟΤ EN 12566-3

14

ΕΛΟΤ EN 12566-4

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

14
14

ΕΛΟΤ EN 14339
ΕΛΟΤ EN 14384

14

ΕΛΟΤ EN 416-1
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Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων
µέχρι 50 ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 1:
Προκατασκευασµένες σηπτικές δεξαµενές
Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων
µέχρι 50 ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 3:
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων
οικιακής χρήσης, έτοιµες για τοποθέτηση ή/και
επι τόπου, συναρµολογούµενες
Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων
µέχρι 50 ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 4:
Σηπτικές δεξαµενές συναρµολογηµένες επί
τόπου από προκατασκευασµένα στοιχεία

∆ιατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για
σταθερές δεξαµενές υγρών καυσίµων
Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόµια
Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόµια
Μη οικιακοί ανηρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη
φωτεινής ακτινοβολίας, µε ένα καυστήρα µε
ανεµιστήρα - Μέρος 1: Ασφάλεια
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ΗΛΜ

ΗΛΜ

ΗΛΜ

ΗΛΜ

ΗΛΜ
ΗΛΜ
ΗΛΜ
ΗΛΜ

5740b/5210/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Κατασκευαστικός
τοµέας

Τίτλος Προτύπου
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
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων,
µε ανεµιστήρα - Μέρος 1: Σύστηµα D, ασφάλεια

14

ΕΛΟΤ EN 621

14

ΕΛΟΤ EN 777-1

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

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

15

ΕΛΟΤ EN 14229

14

ΕΛΟΤ EN 1057

14

ΕΛΟΤ EN 1123-1

14

ΕΛΟΤ EN 1124-1

14

ΕΛΟΤ EN 12050-1

14

ΕΛΟΤ EN 12050-2

14

ΕΛΟΤ EN 12050-3
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ΗΛΜ

ΗΛΜ

Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων,
µε ανεµιστήρα - Μέρος 4: Σύστηµα Η, ασφάλεια
∆οµική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες
γραµµές
Χαλκός και κράµατα χαλκού - Στρογγυλοί
χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, για νερό και αέριο σε
εγκαταστάσεις υγιεινής και θερµάνσεως
Σωλήνες και εξαρτήµατα σωληνώσεων από
χάλυβα µε γαλβάνισµα εν θερµώ συγκολληµένων κατά µήκος µε σύνδεση αρσενικού θηλυκού για συστήµατα αποβλήτων - Μέρος 1:
Απαιτήσεις, δοκιµές, έλεγχος ποιότητας
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ΗΛΜ
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

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
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια
και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών Μέρος 1: Εγκαταστάσεις άντλησης που
περιέχουν κοπρανώδη υλικά
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια
και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών Μέρος 2: Εγκαταστάσεις άντλησης από µη
κοπρανώδη υλικά
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

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

5740b/5210/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

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

14

ΕΛΟΤ EN 12737

14

ΕΛΟΤ EN 12764

Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόµησης - Εξωτερικά
στοιχεία από σκυρόδεµα
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Σχάρες δαπέδου και σταυλισµού
Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες
υδροµασάζ

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
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

14

ΕΛΟΤ EN 13063-1

14

ΕΛΟΤ EN 13063-2

14

ΕΛΟΤ EN 13063-3

14

ΕΛΟΤ EN 13069

14

ΕΛΟΤ EN 13084-5

Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε
εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για
αντίσταση σε φλόγα - αιθάλη
Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε
εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη Μέρος 2: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής σε
υγρές συνθήκες
Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων από
κεραµικά στοιχεία - Μέρος 3: Απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής για συστήµατα απαγωγής αέρα
καπνοδόχων
Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώµατα από
άργιλο/κεραµική ύλη για συστήµατα καπνοδόχων
- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Eλεύθεpα ιστάµενες καπνοδόχοι - Μέρος 5:
Υλικά για αγωγούς από τούβλα - Προδιαγραφές
προϊόντος

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

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

14

ΕΛΟΤ EN 13310

Θερµαντήρες χώρου που λειτουργούν µε στερεά
καύσιµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Νεροχύτες κουζίνας - Λειτουργικές απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14
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5740b/5210/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

14

ΕΛΟΤ EN 13407

14

ΕΛΟΤ EN 13502

14

ΕΛΟΤ EN 13564-1

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικές απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµής
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για
απολήξεις καπνοδόχων από άργιλο/κεραµική
ύλη
∆ιατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις
κτιρίων - Μέρος 1: Απαιτήσεις

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

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

14

ΕΛΟΤ EN 14296

Είδη υγιεινής - Νιπτήρες κοινής χρήσης

14

ΕΛΟΤ EN 14428

∆ιαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες) Λειτουργικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

14

ΕΛΟΤ EN 14471

Καπνοδόχοι - Σύστηµα καπνοδόχων µε
πλαστικούς εσωτερικούς αγωγούς - Απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµής

14

ΕΛΟΤ EN 14528

14

ΕΛΟΤ EN 1457

14

ΕΛΟΤ EN 14688

14

ΕΛΟΤ EN 14785

14

ΕΛΟΤ EN 14800

14

ΕΛΟΤ EN 14909

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και
ελαστοµερή φύλλα υγροµόνωσης τοίχων Ορισµοί και χαρακτηριστικά

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

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

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

14

14

ΕΛΟΤ EN 15069

14

ΕΛΟΤ EN 15250
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ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Πυγολουτήρες (µπιντέ) - Λειτουργικές απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµής
Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από
άργιλο/κεραµική ύλη - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Λειτουργικές
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Θερµαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων
µε ξύλινα πλινθία - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµών
Εύκαµπτοι κυµατοειδείς µεταλλικοι σωλήνες για
την ασφάλεια σύνδεσης οικιακών συσκευών που
χρησιµοποιούν αέρια καύσιµα.

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για
συστήµατα µεταλλικών σωληνώσεων που
χρησιµοποιούνται στη σύνδεση οικιακών
συσκευών αερίων καυσίµων
Οικιακές συσκευές θέρµανσης µε καύση στερεών
καυσίµων για χαµηλή απελευθέρωση
θερµότητας
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ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

5740b/5210/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

14

ΕΛΟΤ EN 1806

14

ΕΛΟΤ EN 1825-1

14

ΕΛΟΤ EN 1856-1

14

ΕΛΟΤ EN 1856-2

14

ΕΛΟΤ EN 1857

14

ΕΛΟΤ EN 1858

14

ΕΛΟΤ EN 442-1

14

ΕΛΟΤ EN 681-1

14

ΕΛΟΤ EN 681-2

14

ΕΛΟΤ EN 681-3

14

14

14

Κατασκευαστικός
τοµέας

Τίτλος Προτύπου
Καπνοδόχοι - Στοιχεία άργιλο/κεραµικά για
αγωγούς καπνοδόχων µονού τοιχώµατος Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασµού,
επιδόσεις και δοκιµές, σήµανση και έλεγχος
ποιότητας
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις µεταλλικών
καπνοδόχων - Μέρος 1: Προϊόντα που
βασίζονται σε σύστηµα καπνοδόχων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για µεταλλικές
καπνοδόχους - Μέρος 2: Μεταλλικοί σωλήνες και
στοιχεία συνδέσεων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Εσωτερικοί
αγωγοί από σκυρόδεµα
Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Στοιχεία από
σκυρόδεµα
Θερµαντικά σώµατα και εναλλάκτες Θερµότητας
- Μέρος 1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα
υλικά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που
χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ύδρευσης και
αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο ελαστικό
Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα
υλικά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που
χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ύδρευσης και
αποχέτευσης - Μέρος 2: θερµοπλαστικά
ελαστοµερή
Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα
υλικά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε
εφαρµογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος
3: Αφρώδη υλικά βουλκανισµένου ελαστικού

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

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

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

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

14

ΕΛΟΤ EN 969
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Σωλήνες και εξαρτήµατα από χυτοσίδηρο, οι
συνδέσεις τους και παρελκόµενα για την
εκκένωση του νερού από τα κτίρια - Απαιτήσεις,
µέθοδοι δοκιµών και διασφάλιση ποιότητας
Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια,
εξαρτήµατα και οι συνδέσεις τους για
σωληνώσεις αερίου - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
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ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

5740b/5210/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου
Λεκάνες WC και λεκάνες µε δοχείο πλύσεως µε
ενσωµατωµένη οσµοπαγίδα
∆οχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και
ουρητήρια

14

ΕΛΟΤ EN 997

15

ΕΛΟΤ EN 14055

15

ΕΛΟΤ EN 14516

Λουτήρες για οικιακή χρήση

15

ΕΛΟΤ EN 14527

Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή
χρήση

15

ΕΛΟΤ EN 15821

Θερµαντικά σώµατα σάουνας πολλαπλής
τροφοδότησης που λειτουργούν µε κορµούς
φυσικού ξύλου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

15

ΕΛΟΤ EN 331

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 13659

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01

Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού
πυθµένα για εγκαταστάσεις αερίου σε κτίρια
Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και
ασφάλειας
Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος,
χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα
και εξωτερικά ετυστήµατα θυρών για πεζούς
χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και
διαρροής καπνού
Πόρτες για χώρους βιοµηχανικούς, εµπορικούς
και στάθµευσης - Πρότυπο προϊόντος - Μέρος 1:
Προϊόντα χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης
και ελέγχου καπνού
Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων πανικού
χειριζόµενες µε οριζόντια δοκό για χρήση σε
οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόµενου
κλεισίµατος θυρών - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για
ανακλινόµενες πόρτες - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής

Κατασκευαστικός
τοµέας
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
Κουφώµατα

Κουφώµατα

9

ΕΛΟΤ EN 13241-1

14

ΕΛΟΤ EN 1125

14

ΕΛΟΤ EN 1154

14

ΕΛΟΤ EN 1155

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

15

ΕΛΟΤ EN 14846

1
1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5
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Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί µεντεσέδες Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών
Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές Ηλεκτροµηχανικές κλειδαριές και θήκες Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλλο
Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο
Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεµα (αδρανή
συνήθη και ελαφρά)
Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό
σκυρόδεµα
Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους
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Κουφώµατα

Κουφώµατα

Κουφώµατα

Κουφώµατα

Κουφώµατα
Κουφώµατα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

5740b/5210/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 13561

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2

3

ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1341

6

ΕΛΟΤ 13165

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13162

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13164

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13166

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

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

8

ΕΛΟΤ ΕΝ 12058

8

ΕΛΟΤ ΕΝ 1469

9

ΕΛΟΤ EN 13830

K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc

Τίτλος Προτύπου
Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και
ασφάλειας
Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1:
Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα
Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2
κονίαµα τοιχοποιίας
∆οµική Άσβεστος - Μέρος 1 Ορισµοί,
Προδιαγραφές και Κριτήρια Συµµόρφωσης
Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από
άκαµπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) Προδιαγραφή
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από
ορυκτόµαλλο (MW) - Προδιαγραφή
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιοµηχανικούς παραγόµενα προϊόντα από
διογκωµένη πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από
εξηλασµένο αφρό πολυστερίνης (XPS) Προδιαγραφή
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από
φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή

Προϊόντα από φυσικούς λίθους ∆ιαστασιολογηµένα πλακίδια - Απαιτήσεις
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για
δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για
επενδύσεις - Απαιτήσεις
Πετάσµατα όψεων - Πρότυπο προϊόντος
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Κατασκευαστικός
τοµέας
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

5740b/5210/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

11

ΕΛΟΤ EN 14915

12

ΕΛΟΤ EN 14509

13

ΕΛΟΤ 14342

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

14

ΕΛΟΤ EN 1158

14

ΕΛΟΤ EN 1168

14

ΕΛΟΤ EN 12004

14

ΕΛΟΤ EN 12467

14

ΕΛΟΤ EN 12843

14

ΕΛΟΤ EN 12859

14

ΕΛΟΤ EN 12860

14

ΕΛΟΤ EN 12878

Πιγµέντα για το χρωµατισµό δοµικών υλικών,
που βασίζονται στο τσιµέντο ή/και στον ασβέστη
- Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 12951

Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης Σκάλες στεγών µόνιµης τοποθέτησης Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1304

14

ΕΛΟΤ EN 13224

14

ΕΛΟΤ EN 13225

14

ΕΛΟΤ EN 13279-1

14

ΕΛΟΤ EN 1344
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Τίτλος Προτύπου
Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης
και σήµανση
Αυτοφερόµενα θερµοµονωτικά πάνελς µε
µεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα Προδιαγραφές
Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση
της συµµόρφωσης και σήµανση

Μωσαϊκοί λίθοι - ∆ιαστασιολογηµένα πλακίδια
για δάπεδα και σκάλες (εσωτερικά και εξωτερικά)
Μεταλλικά εξαρτήµατα κτιρίων - ∆ιατάξεις
συντονισµού πόρτας - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Προϊόντα προκατασκευασµένα από σκυρόδεµα ∆ιάτρητες πλάκες µε διαµήκη κενά
Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση
της συµµόρφωσης, ταξινόµηση και
χαρακτηρισµός
Επίπεδα φύλλα ινοτσιµέντου - Προδιαγραφές
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Ιστοί και στύλοι
Γυψότουβλα - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κεραµίδια από άργιλο και εξαρτήµατα - Ορισµοί
και προδιαγραφές προϊόντων
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Στοιχεία προκατασκευασµένων δαπέδων µε
νευρώσεις
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Ευθύγραµµα δοµικά στοιχεία
Συνδετικά και επιχρίσµατα από γύψο - Μέρος 1:
Ορισµοί και απαιτήσεις
Κεραµικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
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Κατασκευαστικός
τοµέας
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

5740b/5210/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

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

14

ΕΛΟΤ EN 13748-2

14

ΕΛΟΤ EN 13813

14

ΕΛΟΤ EN 13815

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

14

ΕΛΟΤ EN 13950

14

ΕΛΟΤ EN 13956

14

ΕΛΟΤ EN 13963

14

ΕΛΟΤ EN 13964

14

ΕΛΟΤ EN 13967

14

ΕΛΟΤ EN 13969
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Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 1: Πλάκες από
µωσαϊκό για εσωτερική χρήση
Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 2: Πλάκες από
µωσαϊκό για εξωτερική χρήση
Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων Υλικό επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις
Χυτά, γύψινα, ινοπλισµένα προϊόντα - Ορισµοί,
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Προκατασκευασµένα πετάσµατα γυψοσανίδων
µε πορώδη πυρήνα από χαρτόνι - Ορισµοί,
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Σύνθετα θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και
ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων Ορισµοί και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Υλικά αρµών για γυψοσανίδες - Ορισµοί,
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Ψευδοροφές - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και
ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης υπογείων και
άλλων χώρων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά
φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων Ορισµοί και χαρακτηριστικά
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Κτιριακά έργα

5740b/5210/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

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

14

ΕΛΟΤ EN 14041

14

ΕΛΟΤ EN 14063-1

14

ΕΛΟΤ EN 14064-1

14

ΕΛΟΤ EN 14190

14

ΕΛΟΤ EN 14195

14

ΕΛΟΤ EN 14209

14

ΕΛΟΤ EN 14246

Συνδετικά από µαγνησίτη για επικαλύψεις Καυστική µαγνησία και χλωριούχο µαγνήσιο Μέρος 1: Ορισµοί, απαιτήσεις
Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και
πολυστρωµατικά καλύµµατα δαπέδου - Βασικά
χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Θερµοµονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου
κατασκευαζόµενα προϊόντα ελαφροβαρών
αδρανών διογκωµένης αργίλου (LWA) - Μέρος 1:
Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης προϊόντα
πριν την εγκατάσταση
Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα
ορυκτόµαλλου (MW) για επιτόπια εφαρµογή
χαλαρής πλήρωσης - Μέρος 1: Προδιαγραφή για
χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την
εγκατάσταση
Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήµατα
γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Προδιαµορφωµένες κορνίζες από γύψο
επενδεδυµένες µε χαρτί - Ορισµοί, απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής
Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφές - Ορισµοί,
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

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

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

14

ΕΛΟΤ EN 14411

14
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Μεταλλικές γωνίες και ελάσµατα για γυψοσανίδες
- Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Κεραµικά πλακίδια - Ορισµοί, ταξινόµηση,
χαρακτηριστικά και σήµανση
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Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

5740b/5210/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

14

ΕΛΟΤ EN 14496

14

ΕΛΟΤ EN 14566

14

ΕΛΟΤ EN 14716

14

ΕΛΟΤ EN 14782

14

ΕΛΟΤ EN 14783

14

ΕΛΟΤ EN 14843

14

ΕΛΟΤ EN 14904

14

ΕΛΟΤ EN 14933

14

ΕΛΟΤ EN 14934

14

ΕΛΟΤ EN 14967

14

ΕΛΟΤ EN 14991

14

ΕΛΟΤ EN 14992

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

14

ΕΛΟΤ EN 1520

14

ΕΛΟΤ EN 15435

14

ΕΛΟΤ EN 15498
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Τίτλος Προτύπου
Συγκολλητικά µε βάση το γύψο για σύνθετα
θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα και γυψοσανίδες
- Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Μηχανικά στερεωτικά για συστήµατα
γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Ψευδοροφές υπό τάνυση - Απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής
Αυτοφερόµενα µεταλλικά φύλλα για στέγαση,
εξωτερική επικάλυψη και εσωτερική επένδυση Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις
Πλήρως στηριζόµενα µεταλλικά φύλλα και ταινίες
για στέγαση, εξωτερικές επικαλύψεις και
εσωτερικές επενδύσεις - Προδιαγραφή
προϊόντος και απαιτήσεις
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Κλίµακες
Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Επιφάνειες
εσωτερικών χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών Προδιαγραφή
Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα
πλήρωσης για εφαρµογές πολιτικού µηχανικού Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από
διογκωµένη πολυοτερίνη (EPS) - Προδιαγραφές
Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα
πλήρωσης για εφαρµογές πολιτικού µηχανικού Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από
αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνης (XPS) Προδιαγραφή
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά
φύλλα υγροµόνωσης τοίχων - Ορισµοί και
χαρακτηριστικά
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Στοιχεία θεµελίωσης
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Στοιχεία προκατασκευασµένων τοίχων

∆ιακοσµητικές επικαλύψεις τοίχων - Προϊόντα σε
µορφή ρολλών και φύλλων
Προκατασκευασµένα οπλισµένα στοιχεία από
σκυρόδεµα ελαφρών αδρανών ανοιχτής δοµής
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Πλίνθοι µε διάκενα από σκυρόδεµα µε συνήθη ή
ελαφροβαρή αδρανή - Ιδιότητες προϊόντος και
επίδοση
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Πλίνθοι µε διάκενα από σκυρόδεµα µε ροκανίδια
ξύλου - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση
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Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
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Κτιριακά έργα
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ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

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

14

ΕΛΟΤ EN 520

14

ΕΛΟΤ EN 534

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

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

ΕΛΟΤ EN 14303

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια και
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικά
παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW) Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15

15
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Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης Άγκιστρα ασφαλείας
Γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Κυµατοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφή
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής
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ΚΩ∆.
ΦΕΚ
15

15

15

15

15

15

15

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

ΕΛΟΤ EN 14304

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός
παραγόµενα προϊόντα από εύκαµπτο αφρό
ελαστοµερούς (FEF) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

ΕΛΟΤ EN 14305

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικά
παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG)
- Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

ΕΛΟΤ EN 14306

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός
παραγόµενα προϊόντα από πυριτικό ασβέστιο
(CS) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

ΕΛΟΤ EN 14307

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός
παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό
πολυοτερίνης (XPS) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

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

ΕΛΟΤ EN 14309

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη
πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

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

15

ΕΛΟΤ EN 14963

15

ΕΛΟΤ EN 15037-2

15

ΕΛΟΤ EN 15037-3

15

ΕΛΟΤ EN 15599-1

K:\A5740b\cons\tefhi\5210_ΤΜ.doc

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός
παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF)
- Προδιαγραφή
Επικαλύψεις στεγών - Συνεχείς φωτοπερατές
στέγες από πλαστικό υλικό µε ή χωρίς
ορθοστάτες - Ταξινόµηση απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµών
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία
πλήρωσης - Μέρος 2: Στοιχεία πλήρωσης από
σκυρόδεµα
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία
πλήρωσης - Μέρος 3: Στοιχεία πλήρωσης από
άργιλο
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
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Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

5740b/5210/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ
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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

14

ΕΛΟΤ EN 10088-4

14

ΕΛΟΤ EN 10088-5

14

ΕΛΟΤ EN 10210-1

14

ΕΛΟΤ EN 10219-1

14

ΕΛΟΤ EN 10340

14

ΕΛΟΤ EN 10343

14

ΕΛΟΤ EN 13479

14

ΕΛΟΤ EN 15048-1

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

14

ΕΛΟΤ EN 14080

14

ΕΛΟΤ EN 14081-1
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Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες
κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι
παράδοσης
Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι
παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες
και χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για
δοµικές χρήσεις
Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι
παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση
για ράβδους, χονδροσύρµατα, σύρµατα,
διατοµές και στιλπνά προϊόντα για δοµικές
χρήσεις
Κοίλες διατοµές κατασκευών µε τελική
κατεργασία εν θερµώ από µη κεκραµένους και
λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι
παράδοσης
Συγκολλητές κοίλες διατοµές κατασκευών
διαµορφωµένες εν ψυχρώ από µη κεκραµένους
και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί
όροι παράδοσης

Μεταλλικές
κατασκευές
Μεταλλικές
κατασκευές

Μεταλλικές
κατασκευές

Μεταλλικές
κατασκευές

Μεταλλικές
κατασκευές
Μεταλλικές
κατασκευές
Μεταλλικές
κατασκευές

Χυτοχάλυβες κατασκευών
Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δοµικές
χρήσεις - Τεχνικοί όροι παράδοσης
Αναλώσιµα συγκόλλησης - Πρότυπο γενικό
προϊόν για πλήρωση µετάλλων και
συλλιπάσµατα για συγκόλληση µε τήξη
µεταλλικών υλικών
Κατασκευή συναρµολόγησης κοχλίωσης χωρίς
προφόρτιση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

Μεταλλικές
κατασκευές
Μεταλλικές
κατασκευές

∆οµική ξυλεία - Πολυστρωµατικές επικαλύψεις
δοµικής ξυλείας – Απαιτήσεις
Ξύλινες κατασκευές - Αντικολλητή ξυλεία Απαιτήσεις
Ξύλινες κατασκευές - ∆οµική ξυλεία ορθογωνικής
διατοµής ταξινοµηµένη µε την αντοχή της Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

14

ΕΛΟΤ EN 14545

Ξύλινες κατασκευές - Σύνδεσµοι - Απαιτήσεις

14

ΕΛΟΤ EN 14592

4

ΕΛΟΤ 13055-2

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

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1343

14

ΕΛΟΤ EN 12352

14

ΕΛΟΤ EN 12368

14

ΕΛΟΤ EN 12676-1

14

ΕΛΟΤ EN 12966-1

14

ΕΛΟΤ EN 13108-1

14

ΕΛΟΤ EN 13108-2

14

ΕΛΟΤ EN 13108-3

14

ΕΛΟΤ EN 13108-4

14

ΕΛΟΤ EN 13108-5

14

ΕΛΟΤ EN 13108-6

14

ΕΛΟΤ EN 13108-7
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Κατασκευαστικός
τοµέας
Ξύλινες
κατασκευές
Ξύλινες
κατασκευές

Ξύλινες κατασκευές - Στερεωτικά µε οπή Απαιτήσεις
Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή
ασφαλτοµιγµάτων, επιφανειακών επιστρώσεων
και εφαρµογών µε σταθεροποιηµένα ή µη
σταθεροποιηµένα υλικά

Οδοποιία

Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά
εφέδρανα
Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα
εξισορρόπισης
Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7: Εφέδρανα
σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE
Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας Προειδοποιητικοί σηµατοδότες και σηµατοδότες
ασφάλειας
Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί
σηµατοδότες
Αντιθαµβωτικά συστήµατα οδών - Μέρος 1:
Επίδοση και χαρακτηριστικά

Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία

Κατακόρυφη σήµανση οδών - Πινακίδες
µεταβαλλόµενων µηνυµάτων - Μέρος 1:
Πρότυπο προϊόντος

Οδοποιία

Ασφαλτσµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών Μέρος 1: Ασφαλτικό σκυρόδεµα
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος
2: Ασφαλτικό σκυρόδεµα για πολύ λεπτές
στρώσεις
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος
3: Μαλακά ασφαλτοµίγµατα
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος
4: Ασφαλτοµίγµατα εν θερµώ (Hot Rolled
Asphalt)
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος
5: Ασφαλτική σκυροµαστίχη
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος
6: Ασφαλτοµαστίχη
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος
7: Πορώδες ασφαλτόµιγµα
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Τίτλος Προτύπου
Οδικά συστήµατα αναχαίτισης - Μέρος 5:
Απαιτήσεις προϊόντος και αξιολόγηση της
συµµόρφωσης για συστήµατα αναχαίτισης
οχηµάτων
Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 3: Ελαστοµερή
εφέδρανα
Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα
εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς
Eφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 8: Eφέδρανα
οδήγησης και εφέδρανα συγκράτησης
Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο
προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών
γαλακτωµάτων
Οδοστρώµατα από σκυρόδεµα - Μέρος 3:
Προδιαγραφές για χρήση βλήτρων σε
οδοστρώµατα από σκυρόδεµα
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας
υψηλής σκληρότητας
Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο
προδιαγραφών, για τροποποιηµένη άσφαλτο µε
πολυµερή

14

ΕΛΟΤ EN 1317-5

14

ΕΛΟΤ EN 1337-3

14

ΕΛΟΤ EN 1337-5

14

ΕΛΟΤ EN 1337-8

14

ΕΛΟΤ EN 13808

14

ΕΛΟΤ EN 13877-3

14

ΕΛΟΤ EN 13924

14

ΕΛΟΤ EN 14023

14

ΕΛΟΤ EN 14188-1

14

ΕΛΟΤ EN 14188-2

14

ΕΛΟΤ EN 14188-3

Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος
3: Προδιαγραφές για προδιαµορφώµενα υλικά
σφράγισης
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14

ΕΛΟΤ EN 1423

Προϊόντα οριζόντιας σήµανσης οδών - Προϊόντα
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Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος
1: Προδιαγραφές για θερµά υλικά σφράγισης
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Οδοποιία
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κυκλοφορία - Προδιαγραφές
Συστήµατα δοµικών κοχλιών υψηλής αντοχής για
προένταση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών Ανακλαστήρες οδοστρωµάτων - Μέρος 1:
Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα
ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης καταστρωµάτων
γεφυρών από σκυρόδεµα και άλλων επιφανειών
από σκυρόδεµα µε κυκλοφορία οχηµάτων Ορισµοί και χαρακτηριστικά
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Στοιχεία γεφυρών
Αντισεισµικά συστήµατα
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο
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Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής
σήµανσης - Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόµενα
στοιχεία σήµανσης νησίδων
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής
σήµανσης - Μέρος 3: Οριοδείκτες και
οπισθοανακλαστικά στοιχεία
Ιστοί φωτισµού - Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς
φωτισµού από οπλισµένο και προεντεταµένο
σκυρόδεµα
Ιστοί φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για
χαλύβδινους ιστούς φωτισµού
Ιστοί φωτισµού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς
φωτισµού από αλουµίνιο
Ιστοί φωτισµού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς
φωτισµού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο
πολυµερές
Κυβόλιθοι από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής
Πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Κράσπεδα από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων
για χρήση σε υπόγεια έργα, θεµελιώσεις και
κατασκευών αντιστήριξης
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και
σχετικών µε αυτά προϊόντων για χρήση σε
συστήµατα αποστράγγισης
Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές
Επιστρώσεις µε ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Πάσσαλοι θεµελίωσης
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
για συστήµατα C02 - Μέρος 1: Απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής για αυτόµατο ηλεκτρικό έλεγχο
και µηχανισµούς χρονο - καθυστέρησης
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- 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
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Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε
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φωλιές µε ηµιάκαµπτο σωλήνα

Πυρασφάλεια

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
για συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 10:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για
πρεσσαριστούς διακόπτες

Πυρασφάλεια

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
για συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 11:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µηχανικές
διατάξεις ζύγισης

Πυρασφάλεια

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
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διατάξεις συναγερµού
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Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
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Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για επιλογή
βαλβίδων υψηλής και χαµηλής πίεσης και των
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Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
για συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 6:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για το µη
ηλεκτρικά αδρανοποιηµένο µηχανισµό σε
συστήµατα CΟ2
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
για συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 7:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ακροφύσια
σε συστήµατα CΟ2

- 235 -

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

5740b/5210/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

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

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10

9

9

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
για συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού
- Μέρος 1: Καταιονητήρες
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
για συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού
- Μέρος 2: Συστήµατα συναγερµού µε υδραυλική
βαλβίδα
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
για συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής νερού
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα
σκόνης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής για εξαρτήµατα
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα
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Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα
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εξαρτήµατα
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε
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Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
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για συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 13:
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Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
για συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 2:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µη ηλεκτρικές
διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου και
χρονοκαθυστέρησης
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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

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3
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Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Μόνιµασυστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
για συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού
- Μέρος 1: Καταιονιτήρες
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
για συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού
- Μέρος 2: Συστήµατα συναγερµού µε υδραυλική
βαλβίδα
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
για συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού
- Μέρος 3: Βαλβίδα συναγερµού ξηρού τύπου
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Κατασκευαστικός
τοµέας

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

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 14604

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.02

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.03

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.10

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.11

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.12

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.17

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.18

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.20

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.21

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.25

14

ΕΛΟΤ EN 54-16
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Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα
σκόνης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής για εξαρτήµατα
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα
σκόνης - Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή και
συντήρηση
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα
αφρού - Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής για εξαρτήµατα
∆ιατάξεις ανιχνευτών καπνού
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 2: Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 3: Ηχητικές διατάξεις συναγερµού
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 4: Εξοπλισµός παροχής ισχύος
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 5: Ανιχνευτές θερµότητας - Σηµειακοί
ανιχνευτές
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 7: Ανιχνευτές καπνού - Σηµειακοί
ανιχνευτές που λειτουργούν µε διάχυτο φώς,
δέσµη φωτός ή ιονισµό
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 10: Ανιχνευτές φλόγας - Σηµειακοί
ανιχνευτές
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 11: Εκκινητές χειρός
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 12: Ανιχνευτές καπνού - Γραµµικοί
ανιχνευτές που λειτουργούν µε ακτίνα φωτός
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 17: Αποµονωτές βραχυκυκλώµατος
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 20: Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 21: Εξοπλισµός µετάδοσης συναγερµού
και σηµάτων προειδοποίησης για την ύπαρξη
σφαλµάτων
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 25: Ραδιοζευκτά εξαρτήµατα
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 16: Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων
συναγερµού µε φωνή
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Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

14

ΕΛΟΤ EN 54-24

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 24: Μέρη συστηµάτων συναγερµού µε
φωνή - Μεγάφωνα

Πυρασφάλεια

15

ΕΛΟΤ EN 12101-7

15

ΕΛΟΤ EN 12101-8

15

ΕΛΟΤ EN 15650

15

ΕΛΟΤ EN 54-23

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13450

5

ΕΛΟΤ EN 13250

9

ΕΛΟΤ EN 1279-5

Υαλος για δοµική χρήση - Μονάδες µονωτικών
υαλοστασίων - Μέρος 5: Αξιολόγηση της
συµµόρφωσης

Υαλουργικά

ΕΛΟΤ EN 14179-2

Υαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστοπυριτική ύαλος ασφαλείας σκληρυµένη θερµικά και
κατεργασµένη µε Heat Soak - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

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

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

14

ΕΛΟΤ EN 1096-4

14

ΕΛΟΤ EN 12150-2

14

ΕΛΟΤ EN 12337-2

14

ΕΛΟΤ EN 13024-2

9

9

9
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Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας Μέρος 7: ∆ιατοµές αγωγών καπνού
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας Μέρος 8: ∆ιαφράγµατα ελέγχου καπνού
Αερισµός κτιρίων - Πυροδιαφράγµατα
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 23: ∆ιατάξεις συναγερµού - Οπτικές
διατάξεις συναγερµού
Αδρανή για έρµα σιδηροδροµικών γραµµών
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για
χρήση στην κατασκευή σιδηροδρόµων

Yαλος για δοµική χρήση - Υαλότουβλα δόµησης
και επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της
συµµόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος
Yαλος για δοµική χρήση - Επενδυµένη ύαλος Μέρος 4: Αξιολόγηση της
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος
Ύαλος για δοµική χρήση - θερµικά σκληρυµένη
νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος - Μέρος 2:
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο πυριτική ύαλος ενισχυµένη χηµικά - Μέρος 2:
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
Ύαλος για δοµική χρήση - θερµικά σκληρυµένη
βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας - Μέρος 2:
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
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Υαλουργικά
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5

ΕΛΟΤ EN 13253

5

ΕΛΟΤ EN 13254
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ΕΛΟΤ ΕΝ 13255

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13256

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13257
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ΕΛΟΤ ΕΝ 13265

14

ΕΛΟΤ EN 10224
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ΕΛΟΤ EN 10255
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Τίτλος Προτύπου
Υαλος για δοµική χρήση - Προϊόντα υάλου µε
βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες - Μέρος 2:
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
Yαλος για δοµική χρήση - Ειδικά βασικά
προϊόντα - Βοριοπυριτικοί ύαλοι - Μέρος 1 - 2:
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
Yαλος για δοµική χρήση - Ειδικά βασικά
προϊόντα - Μέρος 2 - 2: Υαλοκεραµικά Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο πυριτική ύαλος ενισχυµένη θερµικά - Μέρος 2:
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά προϊόντα από
νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλο - Μέρος 9:
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/πρότυπο
προϊόντος
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και
σχετικών µε αυτά προϊόντων σε συστήµατα
ελέγχου εξωτερικής διάβρωσης
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων
για χρήση στην κατασκευή δεξαµενών και
φραγµάτων
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων
για χρήση στην κατασκευή καναλιών
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων
για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και
υπογείων κατασκευών
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων
για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και
υπογείων κατασκευών
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων
για έργα αντιρρύπανσης υγρών αποβλήτων
Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατα
για τη µεταφορά υδατικών υγρών
συµπεριλαµβανοµένου του ύδατος για
κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι
παράδοσης
Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για
συγκόλληση και κατασκευή σπειρωµάτων Τεχνικοί όροι παράδοσης
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ΕΛΟΤ EN 13362

14
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Κατασκευαστικός
τοµέας

Τίτλος Προτύπου
Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτηµάτων
για τη µεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών
υγρών
Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες
µεταφοράς υδατικών υγρών
συµπεριλαµβανοµένου του ύδατος για
κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι
παράδοσης
Βαθµίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις,
σήµανση, δοκιµές και αξιολόγηση της
συµµόρφωσης
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή
δεξαµενών και φραγµάτων
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή
αυλακιών
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση διαφράγµατος υγρών
στην κατασκευή σηράγγων και υπόγειων έργων

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή
χώρων απόθεσης υγρών αποβλήτων, σταθµών
µεταφοράς ή δευτερεύουσας αποθήκευσης
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή
χώρων αποθήκευσης και διάθεσης στερεών
αποβλήτων
Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας
πεζών και οχηµάτων - Ταξινόµηση, σχεδιασµός
και απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση
της συµµόρφωσης

14

ΕΛΟΤ EN 13492

14

ΕΛΟΤ EN 13493

14

ΕΛΟΤ EN 1433

14

ΕΛΟΤ EN 14396

14

ΕΛΟΤ EN 14680

14

ΕΛΟΤ EN 14814

14

ΕΛΟΤ EN 14844

14

ΕΛΟΤ EN 1916

14

ΕΛΟΤ EN 1917

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
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Σταθερές κλίµακες ανθρωποθυρίδων
Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερµοπλαστικών
σωλήνων χωρίς πίεση - Προδιαγραφές
Συγκολλητικά για τα συστήµατα πλαστικών
σωληνώσεων για ρευστά υπό πίεση Προδιαγραφές
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Οχετοί ορθογωνικής διατοµής
Τσιµεντοσωλήνες και ειδικά τεµάχια από
σκυρόδεµα άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε
ίνες χάλυβα
Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από
σκυρόδεµα άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε
ίνες χάλυβα
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Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα
Υδραυλικά έργα
Υδραυλικά έργα
Υδραυλικά έργα
Υδραυλικά έργα
Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

5740b/5210/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

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

16

ETAG 001

16

ETAG 001

16

ETAG 001-1

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

16

ETAG 002-1

16

ETAG 002-2

16

ETAG 002-3

16

ETAG 003

16

ETAG 004

16

ETAG 005

16

ETAG 006

16

ETAG 007

16

ETAG 008

16

ETAG 009
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Υδραυλικά,
Λιµενικά
Επισκευές ενισχύσεις
Επισκευές ενισχύσεις
Επισκευές ενισχύσεις

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα Παραρτήµατα Α και Β
Μεταλλικά αγκύρια για γρήση στο σκυρόδεµα Παράρτηµα C
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυοόδεµα Μέρος 1: Γενικότητες

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα Μέρος 6: Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για µη
δοµικές εφαρµογές
Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε
σφραγιστικά - Μέρος 1: Συστήµατα µε ή χωρίς
στηρίγµατα
Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε
σφραγιστικά - Μέρος 2: Συστήµατα αλουµινίου µε
επίστρωση
Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε
σφραγιστικά Μέρος 3: Συστήµατα µε
ενσωµατωµένη θερµοφραγή στη διατοµή
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά τους
για διαγωριστικά εσωτερικών χώρων
Εξωτερικά συστήµατα θερµοµόνωσης µε
εξωτεοικό επίχρισµα - ETICS
Eξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά υγρής
επάλειψης για στεγάνωση δωµάτων
Συστήυατα µηχανικά στερεωµένων εύκαυπτων
µεµβρανών στενάνωσης δωµάτων
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
κτίρια µε ξύλινο σκελετό
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
προκατασκευασµένες κλίµακες.
Μόνιµα µη φέροντα εξώφυλλα από εξαρτήµατα
µε συµπαροµαρτούντα υλικά ή συναρµολογηθέντα συστήµατα, τοποθετούµενα σε διάτρητα
στοιχεία ή πετάσµατα µονωτικών υλικών και σε
ορισµένες περιπτώσεις και σε σκυρόδεµα.
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Επισκευές ενισχύσεις
Κουφώµατα

Κουφώµατα

Κουφώµατα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Ξύλινες
κατασκευές
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

5740b/5210/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
αυτοφερόµενα διαφανή προϊόντα κάλυψης
στεγών
Υποστυλώµατα και δοκοί ελαφράς σύνθεσης µε
βάση το ξύλο

Κατασκευαστικός
τοµέας
Κτιριακά έργα

16

ETAG 010

16

ETAG 011

16

ETAG 012

16

ETAG 013

16

ETAG 014

16

ETAG 015

16

ETAG 016-1

16

ETAG 016-2

16

ETAG 016-3

16

ETAG 016-4

16

ETAG 017

16

ETAG 018-1

16

ETAG 018-4

16

ETAG 019

16

ETAG 020-1

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε
σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες
εφαρµογές - Μέρος 1: Γενικότητες

Κτιριακά έργα

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

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

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

16

16
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Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
κατασκευή κτιρίων από προκατασκευασµένο
δοµικό στοιχείο
Εξαρτήµατα προέντασης και συµπαροµαρτούντα
υλικά για προεντεταµένες κατασκευές
Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών
συστηµάτων θερµοµόνωσης µε εξωτερικό
επίχρισµα.
Τρισδιάστατα καρφοελάσµατα
Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα Μέρος 1: Γενικότητες
Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφρά πετάσµατα Μέρος 2: Ιδιαιτερότητες σύνθετων
αυτοφερόµενων ελαφρών πετασµάτων για
χρήση σε στέγες
Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσµατα Μέοος 3: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόµενων ελαφρών πετασµάτων για χρήση σε
εξωτερικούς τοίχους και πλακόστρωτες
επενδύσεις
Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα Μέρος 4: Ιδιαιτερότητες σύνθετων
αυτοφερόµενων ελαφρών πετασµάτων για
χρήση σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές
Εξαρτήµατα και υλικά επενδύσεων
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 1:
Γενικότητες
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 4: Προϊόντα
και εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
πυροπροοτατευτικά πετάσµατα, πλάκες και
τάπητες
Προκατασκευασµένα φέροντα πετάσµατα µε
βάση το ξύλο µε τανυσµένη επικάλυψη
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Ξύλινες
κατασκευές
Κτιριακά έργα
Οδοποιία
Κτιριακά έργα
Ξύλινες
κατασκευές
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Κτιριακά έργα

5740b/5210/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

16

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

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

16

ETAG 021-2

16

ETAG 022

16

ETAG 022-1

16

ETAG 022-2

16

ETAG 022-3

16

ETAG 023

16

ETAG 024

16

ETAG 025

16

ETAG 026-1

16

ETAG 026-2

16

ETAG 026-3

16

ETAG 026-5

16

ETAG 027

16

ETAG 029

16

ETAG 031-1
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Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά
αποθηκών ψυχρής συντήρησης - Μέρος 1:
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
κατασκευή ψυχρών θαλάµων
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά
αποθηκών ψυχρής συντήρησης Μέρος 2:
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για τα
περιβλήµατα καθώς και για τα κτίρια αποθηκών
ψυχρής συντήρησης
Εξαρτήυατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
στενάνωση εξωτερικών δωµάτων και τοίχων Προσαρτήµατα Α, Β, Γ, ∆, E, ΣΤ, Ζ, H και I
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
στενάνωση εξωτερικών δωµάτων και τοίχων Μέρος 1: Επιστρώσεις υγρής επάλειψης µε ή
χωρίς προστασία
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
εξωτερική στενάνωση δωµάτων και τοίχων Μέρος 2: Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα
υλικά για εύκαµπτα φύλλα
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
εξωτερική στεγάνωση δωµάτων και τοίχων Μέρος :2 Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα
υλικά µε πλάκες εγγενώς στεγανοποιηµένες
Προκατασκευασµένες κτιριακές µονάδες
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
κατασκευή κτιρίων µε πλαίσια από σκυρόδεµα
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
κατασκευή κτιρίων µε µεταλλικά πλαίσια
Πυροφράγµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 1:
Γενικότητες
Πυροφράνµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 2:
Σφοανιστικά έναντι διείσδυσης της φωτιάς
Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 3:
Σφραγιστικά για ευθύγραµµες συνδέσεις και
γεµίσµατα κενών
Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 5
Φράγµατα κοιλοτήτων
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
προστασία από πτώσεις βράχων
Μεταλλικά αγκύρια µε βλήτρα νια χρήση σε
τοιχοποιία. Προσάρτηµα Α, προσάρτηµα Β,
Προσάρτηµα Γ
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
ανεστραµµένη µόνωση δωµάτων. Μέρος 1 :
Γενικότητες
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ΗΛΜ

ΗΛΜ

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Οδοποιία
Επισκευές ενισχύσεις
Κτιριακά έργα
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ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

16

ETAG 031-2

16

ETAG 033

16

ETAG 035

16

ETAG018-2

16

ETAG018-3
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Κατασκευαστικός
τοµέας

Τίτλος Προτύπου
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
ανεστραµµένη µόνωση δωµάτων - Μέρος 2 :
Μόνωση µε προστατευτική επίστρωση
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά υγρής
εφαρµογής για στεγάνωση καταστρώµατος
γεφυρών
Ασφαλτοδέµατα πολύ λεπτής στρώσης
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 2:
Αντιδραστική επικάλυψη για πυροπροστασία
χαλύβδινων στοιχείων
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 3: Εξωτερικά
επιχρίσµατα και εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για εφαρµογές πυραντίστασης
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Κτιριακά έργα

Οδοποιία
Οδοποιία
Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια
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