ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

«Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς
επεξεργασµένων λυµάτων ∆ήµου Τήνου (Ν0300a)»
1.589.200,00 ευρώ
Μάρτιος 2014

K:\N0300a\cons\tefhi\MAPS.doc

N0300a/5288

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟ: «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός &
αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων
λυµάτων ∆ήµου Τήνου (Ν0300a)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.589.200,00 €

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

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα
εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα
λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την
απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

1.1

1.2

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς,
έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α.) ] Ρητά καθορίζεται ότι
στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη
εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου.
Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή
σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης
για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους
υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του
έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους 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.
Οι δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε
τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των
µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών
περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του
Τιµολογίου.

K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TM.doc

-1-

Ν0300a/5288/B06

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία
µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και
λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
1.3

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

1.4

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

1.5

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

1.6

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

1.7

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, και
προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους
δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο),
σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση
του απαιτούµενου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των
παραγόµενων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η
αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση
των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε
άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων
έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)
(β)

Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί
από το ∆ηµόσιο
Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις
ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.
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1.8

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του
Έργου.

1.9

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

1.10

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας και οι δαπάνες κατασκευής των
πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην µελέτη, τις
προδιαγραφές την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις,
εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)

1.11

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

1.12

Οι δαπάνες προµήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών
υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα
(άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές,
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.13

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις
µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα
Ο.Κ.Ω. κλπ.),
(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους
αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),
(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω
εµποδίων,
(ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε
τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.&
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
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(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου
και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.14

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται
απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές, εκτός αν προβλέπεται
ιδιαίτερη τιµολόγηση αυτών στα συµβατικά τεύχη του έργου.
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση
των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης, εκτός αν
προβλέπεται ιδιαίτερη τιµολόγηση αυτών στα συµβατικά τεύχη του έργου.

1.15

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου,
εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη
των επιµέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες
σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της
οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές
κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης
και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών
αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων,
δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην
Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου, καθώς οι δαπάνες
σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και
Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του Μητρώου
Έργου και παραγωγής του αριθµού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη
δηµοπράτησης.

1.16

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

1.17

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν
αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης
κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

1.18

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

1.19

Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός
κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για
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την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.20

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

1.21

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

1.22

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

1.23

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

1.24

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

1.25

Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.26

Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση
εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών,
σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή
τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση
των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους.

1.27

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την
εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός,
δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών.
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1.28

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

1.29

Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης
σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας πρανών, µελέτες
ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ.

1.30

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

1.31

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Έργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά
καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.32

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου.

1.33

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης,
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,

(2)

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

1.34

Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.35

Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα
µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

2.

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

3.

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

4.

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο
παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή
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εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν
σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το
ακόλουθο παράδειγµα:
(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων
από σκυρόδεµα, PVC, GRP κλπ
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντίστοιχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα
γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σε µήκος σωλήνα της αµέσως
µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:
DN / DM
όπου DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο
παρόν Τιµολόγιο.
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη
υπάρχουσα διάµετρος.
(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή
αναλόγου
Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής
πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της
χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε
βάση το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.
(3)

Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής
ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της
χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το
λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων
του παρόντος Τιµολογίου
Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*]
παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του
µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης
του έργου.
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται
3
οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m .km
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Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0,28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km
Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας
εκσκαφές)

0,20
0,03

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*]
των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε
3
κυβικά µέτρα (m ), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα
3
επιµετρούµενα m κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο
(ΝΕΤ Ο∆Ο), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε
[*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης
(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων
µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών
σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας
και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών.

2.1.2

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της,
προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που
υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον
απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3

Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας,
επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας
της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο.

K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TM.doc

-8-

Ν0300a/5288/B06

2.1.4

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο
τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.

2.1.5

Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που
αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη
αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι
ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο
άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο.

2.1.6

Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2
2.2.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα
• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη
που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.
• Ως "γαίες και ηµίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη
υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented)
αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη
που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα
(εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή
κρουστικού εξοπλισµού.
• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν
χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ.
αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαµβάνονται και
µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m3.
• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί
βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή
αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών
αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η
δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη)

2.2.2

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα
µήκους (m) γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά
είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό
και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο
είδος χρωµατισµού.
Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών,
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται
σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών.
Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι
αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
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Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται
σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m.
Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα
άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως
η δαπάνη των ικριωµάτων.
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι
δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα
οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί
ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ)
στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η
επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής
συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων
του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα
πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α
1.

2.

3.

4.

Είδος
Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του
ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου
Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50%
του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου
Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών

5.

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου

6.

Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)

7.
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2,30
2,70
3,00

1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
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α/α
8.

9.

Είδος
Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των
θερµαντικών σωµάτων
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ΟΜΑ∆Α Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ#
Άρθρο Α-1

ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)

Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης, ρυθµιστικών ή αναγγελίας
κινδύνου, µε αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού
περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προσκόµιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί)
πινακίδων µεσαίου µεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) µε κίτρινο
πλαίσιο
• ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση
της πινακίδας εντός του εδάφους
• η επιθεώρηση, ευθυγράµµιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές
Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη
διάταξη εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών
Τιµή ανά µήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσµα αυτού).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 8,20
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Άρθρο Α-2:

ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-108)

Μηνιαία λειτουργία αναλάµποντος φανού επισήµανσης κινδύνου, χρώµατος πορτοκαλί,
διαµέτρου 200 mm, µε µονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12352, µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία και αυτόµατο φωτοµετρικό διακόπτη ηµέρας/νυκτός.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προσκόµιση και τοποθέτηση αναλαµπόντων φανών σε θέσεις εκτελουµένων έργων,
είτε ως ανεξάρτητες µονάδες ή ως συγχρονισµένες µονάδες λειτουργούσες εν σειρά
• η µετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται
• ο έλεγχος λειτουργίας
• η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών
Επιµέτρηση ανά µήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διάταξη
εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών
Τιµή ανά µήνα λειτουργίας του αναλάµποντος φανού, ή κλάσµα αυτού.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,30
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Άρθρο Α-3:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6301)

Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαµµάτων, τάφρων ή
χανδάκων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή µεταλλικών επί τόπου
κατασκευαζόµενων ή
προκατασκευασµένων, µε αντιολισθηρο δάπεδο και πλευρικό
κιγκλίδωµα ασφαλείας.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προσκόµιση, συναρµολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις
θέσεις των ορυγµάτων
• η µετακίνηση και επανατοποθέτησή τους µε την πρόοδο των εργασιών
• η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζηµιών
Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής στο έργο των διαβαθρών, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών
Τιµή ανά µήνα ή κλάσµα αυτού, παραµονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας ενός
τετραγωνικού µέτρου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 20,60
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ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ#
Άρθρο Α-4:

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΗΣ
ΓΑΙΩ∆ΩΝ
ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6071)

Η
ΣΕ

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών εδαφών και αµµοχαλίκων,
µε την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται
ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αµµοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και
υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται από την µελέτη του έργου.
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) όγκου ορύγµατος ή συµπυκνωµένου επιχώµατος,
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και σαράντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 2,46

K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TM.doc

- 15 -

Ν0300a/5288/B06

ΕΚΣΚΑΦΕΣ
Άρθρο Α-5:

ΕΚΣΚΑΦΕΣ
ΤΑΦΡΩΝ
Η
∆ΙΩΡΥΓΩΝ
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΓΑΙΩ∆Η - ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆Η

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη
- ηµιβραχώδη (µη απαιτούντα διατρητικά µηχανήµατα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους
πυθµένα και βάθους, µε την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιµέτρου µέχρι
50cm, και θάµνων στο εύρος του ορύγµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-0101-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’
Στο παρόν άρθρο δεν συµπεριλαµβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιµέτρου
µεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιµολογούνται ιδιαίτερα
µε βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα µε τις
γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη.
Άρθρο Α-5.1: Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο
απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6054)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και είκοσι δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 3,22
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Άρθρο Α-6:

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ Η ∆ΙΩΡΥΓΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΒΡΑΧΩ∆Η ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, σε εδάφη
βραχώδη, οποιουδήποτε πλάτους πυθµένα και βάθους, µε χρήση υδραυλικής σφύρας ή
αερόσφυρας (χωρίς χρήση εκρηκτικών), µε την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων
περιµέτρου µέχρι 50cm θάµνων στο εύρος του ορύγµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’
Στο παρόν άρθρο δεν συµπεριλαµβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιµέτρου
µεγαλύτερης από 50cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιµολογούνται ιδιαίτερα
µε βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα µε τις
γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη.
Άρθρο Α-6.1: Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6055)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 18,50
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Άρθρο Α-7:

ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ Η
ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες
περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε
κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε
οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε
υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα
γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης
αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν
απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες
διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η
αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει
τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις
επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στη µελέτη.
Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και
για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους
του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος
του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται
από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την
διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.
Άρθρο Α-7.1: Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων
εκσκαφής.
Άρθρο Α-7.1.1:

Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6081.1)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,70
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Άρθρο Α-7.2: Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής
επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Άρθρο Α-7.2.1:
ΕΥΡΩ

Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6081.1)
(Ολογράφως): Εννέα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,90

Άρθρο Α-7.3: Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Άρθρο Α-7.3.1: Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6083.2)
ΕΥΡΩ

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

Άρθρο Α-7.4: Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των
προϊόντων εκσκαφής
Άρθρο Α-7.4.1: Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6085.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,70

Άρθρο Α-7.5: Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Άρθρο Α-7.5.1: Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6085.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,30
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Άρθρο Α-8:

ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους,
συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολληµένων
(cemented) κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάµων) ή/και
περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για
την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν
ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα
γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης
αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν
απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες
διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η
αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει
τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις
επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στη µελέτη.
Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και
για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους
του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από
άοπλο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος
άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα επιµετρώνται ιδιαίτερα µε
βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται
από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την
διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.
Άρθρο Α-8.1: Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων
εκσκαφής.
Άρθρο Α-8.1.1:
ΕΥΡΩ
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Άρθρο Α-8.2: Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των
προϊόντων εκσκαφής
Άρθρο Α-8.2.1:
ΕΥΡΩ

Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6086.1)
(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,40

Άρθρο Α-8.3: Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Άρθρο Α-8.3.1: Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6086.1)
ΕΥΡΩ
Άρθρο Α-8.3.2:
ΕΥΡΩ

Άρθρο Α-9:

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,30
Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6086.2)
(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 16,80

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ
∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6087)

Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόµενα /
αντιστηριζόµενα ή µη, ανά µέτρο µήκους συναντώµενου 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.
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαµβάνονται οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες υποστήριξης,
αντιστήριξης ή υποθεµελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά
περίπτωση, σύµφωνα 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) συναντώµενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,50
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Άρθρο Α-10:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΛΠ ΧΩΡΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2112)
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-0300-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m
από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών
και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την
συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 5,20

K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TM.doc

- 22 -

Ν0300a/5288/B06

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
Άρθρο Α-11:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β)

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος
ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι:
1.

Κατασκευή στρώσης υπόβασης
συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m

οδοστρωσίας

µε

αδρανή

υλικά

λατοµείου,

2.

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου
πάχους 0,10 m

3.

Ασφαλτική προεπάλειψη

4.

Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη
εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm

5.

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ
σε µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm µε την αντίστοιχη ασφαλτική
συγκολλητική επάλειψη

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων υλικών, η
λήψη µέτρων για τις απαιτούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η απασχόληση
προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή
και αποµάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισµός του οδοστρώµατος µε
χρήση µηχανικού σαρώθρου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιµέρους εργασίες θα
εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου έργων
οδοποιίας (ΝΕΤ Ο∆Ο).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 18,50
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Άρθρο Α-12:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΝΗΣΙ∆ΑΣ Η ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6804)

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, µε χρήση των τσιµεντοπλακών,
κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την
αποξήλωση και συµπλήρωσή τους µε υλικά της αυτής υφής, χρωµατισµού και διαστάσεων για
την εξασφάλιση ενιαίας µορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης
υπογείων δικτύων"
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :
α.

Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαιτουµένων προσθέτων υλικών
επίστρωσης, του αυτού τύπου και µορφής µε τα προϋπάρχοντα

β.

Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώµατος,
στην προτέρα του µορφή: άµµος έδρασης ή στρώση σκυροδέµατος (µε ή χωρίς πλέγµα
οπλισµού)

γ.

Η κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων,
λιθοσωµάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρµοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις
(εναλλαγή χρωµάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρµονίζονται πλήρως προς την
περιβάλλουσα επίστρωση. Επισηµαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι
πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιµοποιηθεί αρµοκόφτης για την χάραξη της ζώνης
του ορύγµατος, οι πλάκες που έχουν τεµαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα
αντικαθίστανται µε πλήρεις).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης
πεζοδροµίου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 25,80
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Άρθρο Α-13: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΩΣ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 20 CM
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6804)
Ανακατασκευή και επαναφορά οδοστρώµατος από ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20,
πάχους 20 cm
Στην τιµή περιλαµβάνεται :
α.
Η δαπάνη και οι εργασίες για την προµήθεια, τη φορτοεκφόρτωση, τη σταλία του
αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση, τη µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου όλων των απαιτουµένων υλικών και µηχανηµάτων για την πλήρη
κατασκευή του πεζοδροµίου σύµφωνα µε την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή.
β.
Η δαπάνη και οι εργασίες για την πλήρη ανακατασκευή και επαναφορά του
οδοστρώµατος από ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20, πάχους 20 cm σύµφωνα µε
την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή.
γ.
Η δαπάνη και οι εργασίες για την προµήθεια, τη φορτοεκφόρτωση, τη σταλία του
αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση, τη µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου, την τοποθέτηση σιδηρού πλέγµατος τύπου Τ196 ως οπλισµού.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς οδοστρώµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι έξι € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 26,90
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Άρθρο Α-14:

ΆΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6120)

Άρση καταπτώσεων, κατολισθήσεων, προσχώσεων, λόγω βροχοπτώσεων ή άλλης αιτίας,
οποιασδήποτε φύσης γαιωδών ή βραχωδών προϊόντων, σε οποιαδήποτε θέση του έργου,
µε τη µόρφωση του πυθµένα και των πρανών και την φόρτωση και µεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατοµών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 0,72
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Άρθρο Α-15:

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6067)

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του
έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώµατα που έχουν µεταφερθεί επί τόπου,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων
δικτύων''
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι πλάγιες µεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί
ή προσκοµισθεί, η έκριψη στό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί
τόπου του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του
πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε
ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης ορυγµάτων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,55
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Άρθρο Α-16:

ΣΤΡΩΣΕΙΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6069)

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης
λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :
α.

Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου.

β.

Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα.

γ.

Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή για
την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή.

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από
την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι ένα € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 21,90
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Άρθρο Α-17:

ΕΠΙΧΩΣΗ
ΜΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ,
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2162)

ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΩΝ

Η

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00
m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συµπύκνωση,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων
τεχνικών έργων".
Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο
αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,50
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Άρθρο Α-18:

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2171)

Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,90
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Άρθρο Α-19:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2180)

Μεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µέτρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία
ή προβλέπεται από την µελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο
απόθεσης, ανά χιλιόµετρο διαδροµής εµφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.
Τιµή ανά m3 σε όγκο ορύγµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,21
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Άρθρο Α-20:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων για την
αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυµάτων κατά
την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την
µελέτη ή µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ
08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις Βορβόρου Λυµάτων''.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
α.

Η προσκόµιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήµατος
κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε µανοµετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και
των αναλόγων σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτηµάτων
β. Η δαπάνη των καυσίµων ή της ηλεκτρικής ενεργείας
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία µε καύσιµα και η συντήρηση
της αντλίας και των σωληνώσεων
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουµένων νερών προς υπάρχοντα
αποδέκτη
ε. Οι µετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης
των εργασιών
στ. Οι σταλίες του συγκροτήµατος για οποιονδήποτε λόγο
Τιµή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται µετά
από έγκριση της Υπηρεσίας, µε βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου
απασχόλησης, εξής:
Άρθρο Α-20.1: Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα.
Άρθρο Α-20.1.1: Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6107)
ΕΥΡΩ
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Άρθρο Α-21:

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΜΕ ΞΥΛΟΖΕΥΓΜΑΤΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6301)

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, µε ξυλοζεύγµατα, σανιδώµατα, µαδέρια ή
παρεµφερούς τύπου µεθοδολογία, µε τα απαιτούµενα υλικά και συνδέσµους καθώς και την
εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και αποµάκρυνσης των υλικών για
επαναχρησιµοποίηση, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου ή την µελέτη εφαρµογής του
Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (µεµονωµένες αντιστηρίξεις επί µήκους έως 2,0 m ανά 20 m
µήκους ορύγµατος) περιλαµβάνονται ανηγµένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών ορυγµάτων και
δεν υπάγονται στο παρόν άρθρο. Επισηµαίνεται πάντως ότι όταν εφαρµόζεται το παρόν
άρθρο, το οποίο αναφέρεται σε ''συστηµατικές αντιστηρίξεις'' δεν αφαιρούνται ποσότητες ως
αναλογούσες σε ''σποραδικές αντιστηρίξεις'' και επιµετράται η συνολική επιφάνεια.
Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα αναφέραιται
απαραιτήτως και ο χαρακτηρισµός του εδάφους του αντιστοίχου ορύµατος.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή µε τις παρειές του
ορύγµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 2,20
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ΟΜΑ∆Α Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Άρθρο Β-1:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον
δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα
του ΝΕΤ Υ∆Ρ.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α.

Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του
σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην θέση
διάστρωσης.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο
για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται
εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.

β.

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

γ.

Η χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης (τελικής ή
προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην
µελέτη του έργου.

δ.

Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου,
το στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή,
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που
έχει προσκοµισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε.

∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).

Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος
των κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων
τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο
Υ∆Ρ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή
τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
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διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:

Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος
∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος
Συντήρηση σκυροδέµατος
Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών
από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη
συνθέσεως.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Άρθρο Β-1.1:
ΕΥΡΩ

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6323)
(Ολογράφως): Εξήντα επτά €
(Αριθµητικά): 67,00

Άρθρο B-1.2: Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6329)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 88,00
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Άρθρο Β-2:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Η ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος
(ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος,
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις
ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών
από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη
συνθέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο
προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η
ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο
για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται
εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης
των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος.
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της
πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη,
αψίδες και τρούλους.
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Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις
Άρθρο Β-2.1:

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3213)

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα τέσσερα €
(Αριθµητικά): 84,00

Άρθρο Β-2.2:

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3214)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

ΕΥΡΩ

Άρθρο Β-2.3:

(Ολογράφως): Ενενήντα €
(Αριθµητικά): 90,00
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3215)

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ
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Άρθρο Β-3: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Άρθρο Β-3.1: Για σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6323)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,70
Άρθρο Β-3.2: Για σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3213)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,40
Άρθρο Β-3.3: Για σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3214)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα €
(Αριθµητικά): 9,00
Άρθρο Β-3.4: Για σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6329)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,50
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Άρθρο Β-4:

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ Η ΣΙ∆ΗΡΟΤΥΠΟΙ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6301)

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης
φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεµα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών
ορθογωνικής διατοµής ,σε ευθυγραµµία ή καµπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων
κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την
µελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεµα (τύποι)"
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την
διαµόρφωση των καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται)
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και
συνδυσµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς
σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις, ανοχές
και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση
ειδικευµένου και µή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και
εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
- Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου
από την µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,
φόρτωση και µεταφορά των υλικών.
- Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ).
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του σκυροδέµατος µε
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή/και τις
οδηγίες της Επίβλεψης.
- Ο πλήρης καθαρισµός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών
κατασκευής ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των
αχρήστων καρφοβελονών.
- Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και
καλουπιών. Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή
παραµορφωµένων υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ)
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς
µηχανικά µέσα
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 8,20
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Άρθρο Β-5: ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3816)
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος
του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού
και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,70
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Άρθρο Β-6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6311)
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως
κατασκευών υδραυλικών έργων, µορφής διατοµών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και
δοµικά πλέγµατα) σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την µελέτη,
προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε
τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος
οπλισµός σκυροδεµάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου
θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο
και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς
τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά
την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα
αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Πεδίο εφαρµογής
Ονοµ.
διάµετρος
(mm)

Ράβδοι

B500C
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Κουλούρες και
ευθυγραµµισµένα
προϊόντα
B500Α
√
√
√
√
√
√
√

B500C

√

√
√
√
√
√
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Ηλεκτροσυγκολληµένα
πλέγµατα και
δικτυώµατα
B500Α
√
√
√
√
√
√
√

Ονοµ.
διατοµή
2
(mm )

Ονοµ.
µάζα/
µέτρο
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

B500C

√

√
√
√
√
√

Ν0300a/5288/B06

Στην τιµή µονάδας, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
•

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

•

Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.

•

Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου
προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.

•

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

•

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

•

Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε
την µελέτη.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 0,98

K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TM.doc

- 42 -

Ν0300a/5288/B06

Άρθρο Β-7: ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ
01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου
θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο
και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς
τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά
την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα
αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρµογής
Ονοµ.
διάµετρος
(mm)

Ράβδοι

B500C
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Κουλούρες και
ευθυγραµµισµένα
προϊόντα
B500Α
√
√
√
√
√
√
√

B500C

√

√
√
√
√
√

Ηλεκτροσυγκολληµένα
πλέγµατα και
δικτυώµατα
B500Α
√
√
√
√
√
√
√

Ονοµ.
διατοµή
2
(mm )

Ονοµ.
µάζα/
µέτρο
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

B500C

√

√
√
√
√
√

Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου,
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα
ακόλουθα:
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
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• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή
αυτών.
• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος
από το δάπεδο εργασίας.
• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου
σύµφωνα µε την µελέτη.

Άρθρο Β-7.1:

Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3873)
ΕΥΡΩ
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Άρθρο Β-8:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

Οι απαιτήσεις ενσωµάτωσης προσµίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο
σκυρόδεµα των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την µελέτη του έργου, οι δε
αναλογίες ανάµιξής τους αποτελούν αντικείµενο των αντιστοίχων µελετών συνθέσεως.
∆ιακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσµίκτων/προσθέτων:
-

επιβραδυντές πήξεως σκυροδέµατος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
πρόσµικτα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
934-2
πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 934-2
αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2
χαλύβδινες ίνες σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1

Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE.
Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουµένου εργασίµου ή κάθισης
του σκυροδέµατος (ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγµένα στην δαπάνη του ετοίµου
σκυροδέµατος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού) και δεν επιµετρώνται ιδιαιτέρως προς
πληρωµή.
Οι τιµές του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί µέρους
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο προσθέτων/προσµίκτων (kg), µε βάση τις αναλογίες ανάµιξης που
καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες
διαστρωθέντος σκυροδέµατος.

Άρθρο Β-8.1: Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας)
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6320.1)

ΕΥΡΩ
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ΟΜΑ∆Α Γ : ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο Γ-1:

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΠΑΤΗΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΠΑΧΟΥΣ 2,0 cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6403)

Kατασκευή επιχρίσµατος πατητού πάχους 2,0 cm, µε τσιµεντοκονίαµα των των 650 kg και 900
kg τσιµέντου CEM I (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόµων και
φρεατίων, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 ‘’Θωράκιση επιφανειών
υδραυλικών έργων µε τσιµεντοκονία ή έτοιµα κονιάµατα’’
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•

η προµήθεια όλων των υλικών (άµµου, τσιµέντου κλπ.),
η παρασκευή του κονιάµατος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι
δύο πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου και η
τρίτη πατητή αναλογίας 900 kg τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου
• η επίπαση µε τσιµέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καµπύλης επιφάνειας.
Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογή στα φρεάτια µε κατ’ αποκοπή τιµή µονάδας για το σύνολο
των εργασιών κατασκευήςτους, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

Άρθρο Γ-2:

(Ολογράφως): ∆έκα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 10,20

ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2411)

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος, σε οποιαδήποτε
στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε ασφαλτικό γαλάκτωµα υδατικής διασποράς (black bitumen
paint) µε χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•
•

ο επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους µε χρήση
συρµατόβουρτσας ή πεπιεσµένου αέρα,
η εφαρµογή υποστρώµατος (primer) µε αραίωση του γαλακτώµατος µε νερό σε αναλογία
1:1 ή µε χρήση του υλικού που συνιστά ο προµηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2,
η χρήση των απαιτουµένων ικριωµάτων
η εφαρµογή του ασφαλτικού γαλακτώµατος σε δύο στρώσεις µε ανάλωση ανά στρώση
τουλάχιστον 0,15 lt/m2

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,75
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Άρθρο Γ-3: ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7902)
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, εκτελούµενη
επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και
εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε τις οδηγίες
του προµηθευτή.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 2,20

Άρθρο Γ-4: ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7903)
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε στεγανωτικό υλικό µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες
εκτελουµένη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
προµηθευτή για την ανάµιξη των συστατικών και την εφαρµογή ανάλογα µε τις συνθήκες
περιβάλλοντος. Περιλαµβάνεται ο καθαρισµός της επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν
απαιτούµενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι, primer), άν αυτό συνιστάται από τον
προµηθευτή του υλικού.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) µετρούµενο προ της
επαλείψεως
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,50

Άρθρο Γ-5: ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕ ∆ΙΑΚΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ
ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 6X9X19 CM
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε
σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
Άρθρο Γ-5.1: Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4623.1)
ΕΥΡΩ
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(Ολογράφως): Τριάντα τρία € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 33,50
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Άρθρο Γ-6: ∆ΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Κατασκευή γραµµικών διαζωµάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως µε
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό B500C (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες
Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο
καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών.
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση εµβαδόν (Εµβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται
οπλισµός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιµολογείται µε βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
Άρθρο Γ-6.1: Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3213)
ΕΥΡΩ
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(Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 19,70
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Άρθρο Γ-7: ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6230)
Κατασκευή θυρίδων εξαερισµού, αποτελουµένων από κάσσα και περσίδες από
στραντζαριστή λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης, δηλαδή λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης, υλικά
σύνδεσης και τοποθέτησης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά
κουφώµατα".
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 11,20
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Άρθρο Γ-8: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6236)
Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιοµηχανικής προέλευσης,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα", µε ή χωρίς
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόµενες ή µη, µε θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαµαρίνας
DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, µε πλήρωση από ορυκτοβάµβακα των 50 kg/m3, κάσσα
δροµική ή µπατική από στρατζαριστή λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, µε
ελαστικά παρεµβύσµατα, αντισκωριακή προστασία µε δύο στρώσεις βερνικοχρώµατος
συνθετικών ρητινών, µε την προµήθεια και τοποθέτηση των εξαρτηµάτων λειτουργίας, και
γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): ∆ιακόσια €
(Αριθµητικά): 200,00
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Άρθρο Γ-9: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ - ΤΡΙΒΙ∆ΙΣΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7121)
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm,
σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) και
τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και
σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 0303-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,50
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Άρθρο Γ-10: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΕ ΥΣΤΕΡΟΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 5 CM
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7373.1)
Κατασκευή εγχρώµου βιοµηχανικού δαπέδου, µετά της απαιτουµένης υποβάσεως από
οπλισµένο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισµένη κονία (µε ίνες
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, µε σµύριδα ή χαλαζιακή άµµο,
σύµφωνα µε την µελέτη.
Στην τιµή µονάδς περιλαµβάνονται:
α) ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα κατηγορίας
B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σηµεία απορροής και 7 έως 8 cm στις κορυφές και
εφαρµογή στις περιµετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του
νέου σκυροδέµατος µε το παλαιό.
β) Εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση στροφείου
(ελικόπτερο), συγχρόνως µε την επίπαση µε µίγµα αποτελούµενο σε ποσοστό 60% περίπου
από χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες,
σύµφωνα µε την µελέτη.
δ) ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε
βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών µε ελαστοµερές υλικό.
ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη αυτής µε
νάϋλον.
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, συντήρησης, υλικά και µικροϋλικά
επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 22,50
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Άρθρο Γ-11: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΩΣΗ
∆ΩΜΑΤΩΝ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3504)
Κατασκευή στρώσεων µεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 400 και 600
kg/m3, µε 250 kg τσιµέντου ανά m3, στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις για την
µόνωση δωµάτων και την δηµιουργία των απαιτουµένων ρύσεων. Συµπεριλαµβάνεται η
προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα
σκυροδέµατος), o καθαρισµός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεµα), η
διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεµα των 400 kg/m3 (σε πάχος
ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεποµένου) και η διάστρωση, µετά την παρέλευση του
προβλεποµένου από την µελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους µε κυψελωτό κονιόδεµα
των 600 kg/m3.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δέκα €
(Αριθµητικά): 110,00
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Άρθρο Γ-12: ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Άρθρο
Γ-12.1:
Εφαρµογή
αντισκωριακού
υποστρώµατος
ενός
συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή
τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7744)
Εφαρµογή υλικού 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.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 2,20
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Άρθρο Γ-13: Υ∆ΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Η
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7725)
Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο-κονιάµατος, σε
δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και συνολικό πάχος
ξηρού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,90
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Άρθρο Γ-14: ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΑΛΚΥ∆ΙΚΩΝ Η ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ∆ΙΑΛΥΤΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7755)
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-1003-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου και εργασία,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,70
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Άρθρο Γ-15: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ Υ∆ΑΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ
ΒΑΣΕΩΣ.
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο
σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί
επιφανειών επιχρισµάτων".
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Άρθρο Γ-15.1: Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7785.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα €
(Αριθµητικά): 9,00

Άρθρο Γ-15.2: Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7786.1)
ΕΥΡΩ
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Άρθρο Γ-16: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες".
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιµελής καθαρισµός της
επιφάνειας εφαρµογής, η επάλειψη µε θερµή οξειδωµένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη
των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερµοκόλληση στις απολήξεις
(άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακµές, γωνίες και συναρµογές,
και απολήξεις.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας
Άρθρο Γ-16.1: Μεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλεγµα και µε επικάλυψη
ορυκτών ψηφίδων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7912)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,60
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ΟΜΑ∆Α ∆: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ
Άρθρο ∆-1:

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Κατασκευή σωληνώσεων απορροής οµβρίων τεχνικών από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες
µε ραφή και σπείρωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη
ετικέττα), µε εσωτερική προστασία µε εποξειδική βαφή και εξωτερική προστασία µε
ασφαλτοµαστίχη.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, των γαλβανισµένων
ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων και στηριγµάτων,
• η κοπή (κάθετα ή λοξά),
• η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους και µε τις εξόδους των στοµίων αποχέτευσης
γεφυρών µε µούφες (γαλβανισµένες)
• ή συγκόλληση (µε επί τόπου ψυχρό γαλβάνισµα των επιφανειών της συγκόλλησης),
• η στερέωση των σωλήνων στον φορέα και τα βάθρα ανά αποστάσεις έως 2,0 m, καθώς και
οι αποµειώσεις των υλικών λόγω κοπής.
Περιλαµβάνονται επίσης τα απαιτούµενα ικριώµατα ή η χρήση καλαθοφόρου οχήµατος για την
εγκατάσταση της σωληνογραµµής.
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους τοποθετηµένου σωλήνα.
Άρθρο ∆-1.1:

ΕΥΡΩ

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος Φ4΄΄ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 20255 κλάσεως L
(114,3 mm, πάχος τοιχώµατος 3,6 mm)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
(Ολογράφως): Τριάντα δύο € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 32,90
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Άρθρο ∆-2: KΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε
χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα.
Άρθρο ∆-2.1: Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752)
Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση)
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης ,
ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας.
ΕΥΡΩ

K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TM.doc

(Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,90
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Άρθρο ∆-3: ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6753)
Πρόµήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθµίδων (από φαιό
χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
08-07-01-05 "Βαθµίδες φρεατίων".
Περιλαµβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου
ή σε οπές που διανοίγονται µε δράπανο στα τοιχώµατα του θαλάµου του φρεατίου, µε
τσιµεντοκονία ή εποξειδικό κονίαµα.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προνηθευτή.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 2,20
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Άρθρο ∆-4: ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6753)
Προµήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως και λοιπές κατασκευές υδραυλικών
έργων, χαλυβδίνων βαθµίδων µε επένδυση από συνθετικά υλικά (ολεφινικής σύνθεσης)
ελαχίστου πάχους 3,0 mm, ελαφρά κλίση στο µέσον, πτερύγια προστασίας στα άκρα,
αντιολισθητική λαβή και ανακλαστικές επιφάνειες, ελαχίστων διαστάσεων 200 x 240 mm,
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13101 και την ΕΤΕΠ 08-07-01-05 "Βαθµίδες φρεατίων".
Περιλαµβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου
ή σε οπές που διανοίγονται µε δράπανο στα τοιχώµατα του θαλάµου του φρεατίου, µε
τσιµεντοκονία ή εποξειδικό κονίαµα.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ
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(Ολογράφως): Επτά € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,70
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Άρθρο ∆-5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΦΗ, ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κατασκευή στοιχείων από δοµικό χάλυβα, από τυποποιηµένες ή µή διατοµές και
χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια του χάλυβα, των αναλωσίµων συγκόλλησης και κοπής, των
εξαρτηµάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη, σε µόνιµη εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών ή/και εν µέρει
επί τόπου του έργου, η προσυναρµολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και µεταφορά
τους επί τόπου του έργου προς οριστική συναρµολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιµολογείται
ιδιαίτερα, σύµφωνα µε το άρθρο Υ∆Ρ 11.09).
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή:
(α) στις φέρουσες και µή κατασκευές από δοµικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών
έργων, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.
(β) στην κατασκευή θυροφραγµάτων, συσκευών ρυθµίσεως ροής ανοικτών διωρύγων
(τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εµφράξεως ανοιγµάτων και εσχαρών
παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριµένων σχεδίων.
Επισηµαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασµού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β),
καθώς και τα τυχόν δικαιώµατα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαµβάνονται στις τιµές
µονάδας του παρόντος άρθρου.
Αναλόγως του απαιτούµενου βαθµού επεξεργασίας των µορφοχαλύβων και της
προβλεπόµενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα
επιµέρους άρθρα.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) πλήρως αποπερατωµένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή
αναλυτικών υπολογισµών του βάρους.
Άρθρο ∆-5.1: Κατασκευές µε περιορισµένη µηχανουργική επεξεργασία
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6751)
Το άρθρο έχει εφαρµογή στις κοχλιωτές κατασκευές, και γενικά κατασκευές που
απαιτούν διάτρηση ή στραντζάρισµα.
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιµή προσαυξάνεται
κατά 0,20 €/kg
ΕΥΡΩ
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(Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά
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Άρθρο ∆-6: ΑΜΜΟΒΟΛΗ/ΜΕΤΑΛΛΟΒΟΛΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6751)
Αµµοβολή ή µεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιοµηχανική εγκατάσταση
ποιότητας SA 2 ½, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ
08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".
Επισηµαίνεται ότι η αµµοβολή των κατασκευών προ της εφαρµογής των στρώσεων
αντιδιαβρωτικής προστασίας είναι υποχρεωτική.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,21
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Άρθρο ∆-7: ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών µετά την διαµόρφωση
των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόµισή τους
στο εργοτάξιο για την τελική συναρµολόγηση και ανέγερσή τους, σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".
Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των
επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση
της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 08-07-02-01
"Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής

Άρθρο ∆-7.1: Εφαρµογή θερµού γαλβανίσµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, µε
πάχος επικάλυψης 75 µm (µικρά).
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6751)
Εφαρµογή θερµού γαλβανίσµατος (hot dip galvanizing) σε µόνιµη εγκατάσταση,
µε την ακόλουθη διαδικασία: απολίπανση της κατασκευής, αποξείδωση και
έκπλυση, εµβάπτιση σε θερµό τήγµα ψευδαργύρου, ψύξη µε νερό ή αέρα και
καθαρισµός από περίσσειες ψευδαργύρου.
ΕΥΡΩ
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(Ολογράφως): Τριάντα ένα λεπτά
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Άρθρο ∆-8: ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΦΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, µε
συνολικό πάχος ξηρού υµένα χρώµατος (SFT) τουλάχιστον 125 µm, σε απόχρωση της
επιλογής της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".
Επισηµαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογή στην βαφή σωληνώσεων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής

Άρθρο ∆-8.1: Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών σε επαφή µε επεξεργασµένο
ή µη πόσιµο νερό.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6751)
Εφαρµογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Β,
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01. Ενδεικτικώς µε χρήση και στις δύο
στρώσεις µε αµινικού υλικού καθαρής εποξειδικής ρητίνης, δύο συστατικών
ΕΥΡΩ
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(Ολογράφως): Είκοσι τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 0,23
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Άρθρο ∆-9: ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6751)
Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην τελική συναρµολόγηση επί τόπου του έργου και την
τοποθέτηση/εγκατάσταση στις προβλεπόµενες από την µελέτη θεσεις, µεταλλικών
κατασκευών που έχουν προσκοµισθεί έτοιµες ή ηµιέτοιµες από το εργοστάσιο και έχουν ήδη
βαφεί.
Συµπεριλαµβάνονται η απασχόληση ειδικευµένου προσωπικού, γερανών κλπ ανυψωτικών
διατάξεων, τα απαιτούµενα ικριώµατα και βοηθητικές κατασκευές για την ανέγερση, η χρήση
γρύλλων και ναυτικών κλειδιών, οι απαιτούµενες αγκυρόβιδες, το µη µή συρρικνούµενο
κονίαµα για την έδραση των πελµάτων ή την πάκτωση στοιχείων στο σκυρόδεµα, η λήψη
µέτρων ασφαλείας και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στην βαφή των στοιχείων της
κατασκευής κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Τα τυχόν απαιτούµενα υστερόχυτα σκυροδέµατα (σκυροδέµατα δευτέρου σταδίου),
επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα, µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου.
Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογή για την τοποθέτηση και ρύθµιση θυροφραγµάτων και
συσκευών ελέγχου ροής ανοικτών διωρύγων, εργασίες οι οποίες τιµολογούνται µε βάση το
άρθρο Υ∆Ρ 11.10 (ανάλογα µε το βάρος της κατασκευής).
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής µε βάση αναλυτικούς υπολογισµούς ή ζύγιση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 0,23
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Άρθρο ∆-10: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) ΜΕ
ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά
ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση
οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40),
την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής
διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο
κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη
αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής:
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή
SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται
στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:
α.

Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και
πλάγιες µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των
ειδικών τεµαχίων από ΡΕ.

β.

Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα
αναλώσιµα.

γ.

Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και
των ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά
τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ.

Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν
περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των
σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου,
ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής:
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Άρθρο ∆-10.1: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2

Άρθρο ∆-10.1.1: Ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621.6)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα οκτώ € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 48,70

Άρθρο ∆-10.1.2: Ονοµ. διαµέτρου DN 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621.7)
ΕΥΡΩ

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

Άρθρο ∆-10.1.3: Ονοµ. διαµέτρου DN 355 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621.8)
ΕΥΡΩ

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

Άρθρο ∆-10.2: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (µε ελάχιστη
απαιτούµενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2
Άρθρο ∆-10.2.1: Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 6 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και εβδοµήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 6,73

Άρθρο ∆-10.2.2: Ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 6 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621.6)
ΕΥΡΩ
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Άρθρο ∆-11:

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PE),
∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων
από πολυαιθυλένιο (PE), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, µε ενσωµατωµένη
ατσαλίνα.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος επιµετράται µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου.
Τιµή ανά µέτρο µήκους σωλήνωσης (m) κατά τα ανωτέρω,
Άρθρο ∆-11.1:
Με σωλήνες σε κουλούρες, µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου
σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N
κατά την πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386
Άρθρο ∆-11.1.1: Σωληνώσεις DN/ΟD 40 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6711.1)
ΕΥΡΩ
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Άρθρο ∆-12:

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ
ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΓΡΑΦΙΤΗ (DUCTILE IRON).

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και συναρµολόγηση σε σωληνογραµµή από σωλήνες
ελατού χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) ειδικών τεµαχίων, συνδέσµων
και στηριγµάτων τυποποιηµένων διατοµών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, µε πιστοποιητικά από κοινοποιηµένο στην ΕΕ φορέα
πιστοποίησης.
Άρθρο ∆-12.1: Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων
(µονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, µονής ή διπλής σύνδεσης τύπου
κώδωνα), µεγεθών (οποιασδήποτε ονοµαστικής διαµέτρου), κλάσεων πίεσης
λειτουργίας, µε εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους
που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598.
Περιλαµβάνονται οι απαιτούµενοι κοχλίες σύδεσης και οι ελαστικοί δακτύλιοι
στεγάνωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6623)
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,60
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Άρθρο ∆-13:

∆ΙΚΛΙ∆ΕΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας
µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02 "∆ικλίδες
χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα
παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου
δοκιµών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας.
Άρθρο ∆-13.1: Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm
Άρθρο ∆-13.1.1: ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6651.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια δεκαέξι €
(Αριθµητικά): 216,00
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Άρθρο ∆-14:

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΓΩΓΩΝ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, ΕΝΤΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συµβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικηµένης περιοχής,
οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθµη ροής µέχρι το κατάστρωµα της οδού ή την
στάθµη του εδάφους), αποτελούµενου από προκατασκευασµένους δακτυλίους κλπ στοιχεία
από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, µε σήµανση CE, πλήρως
εγκατεστηµένα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
-

-

-

-

Η χάραξη µε ασφαλτοκόπτη του περιγράµµατος της απαιτούµενης εκσκαφής και η
διάνοιξη του ορύγµατος σε έδαφος πάσης φύσεως µε τις τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις
και αντιστηρίξεις
Η φόρτωση και µεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε
απόσταση
Η κοιτόστρωση από σκυρόδεµα C8/10
Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, πλάκα
στέψης, στοιχείο λαιµού, κάλυµµα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθµίδες, ελαστικοί δακτύλιοι
στεγάνωσης κλπ) και η συναρµολόγησή του σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή
Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως
Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε διαβαθµισµένο θραυστό
υλικό λατοµείου συµπυκνωµένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής
(ΥΕΧΑ)
Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω
από το όρυγµα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για
την εκσκαφή)

Τιµή ανά προκατασκευασµένο φρεάτιο από σκυρόδεµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεµ)
Άρθρο ∆-14.1: Φρεάτιο εσωτ.διαµέτρου 1, 20 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6327)
ΕΥΡΩ

K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TM.doc

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια ενενήντα €
(Αριθµητικά): 1.290,00

- 73 -

Ν0300a/5288/B06

Άρθρο ∆-15: ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15,
οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια
έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια
λεπτοµερειών της µελέτης
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος

•

η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου
φρεατίου

•

η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των
καλωδίων

•

στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω
ελαστικού παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση
εποξειδικής βαφής)

•

η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη

Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:
Άρθρο ∆-15.1: Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατό €
(Αριθµητικά): 100,00
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ΟΜΑ∆Α Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Άρθρο Ε-1: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΛΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο Ε-1.1: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛ/ΣΙΟΥ Α2, 18,5KW
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 10%ΗΛΜ-5 + 90%ΗΛΜ-22)
Υποβρύχια Αντλία Λυµάτων παροχών 135/85 m3/h, µε αντίστοιχα µανοµετρικά 27,71/32,14
m, µε ηλεκτροκινητήρα 1500/1450 στρ./1', 380 V, ισχύος 18,5 ΚW µε το σύστηµα στήριξης,
καθέλκυσης και ανέλκυσης του κλπ, πλήρως εγκατεστηµένο, όπως στις προδιαγραφές.
Περιλαµβάνει (για κάθε αντλία) τη φτερωτή, στόµιο αναρροφήσεως, κατακόρυφη ανοξείδωτη
σωλήνωση καταθλίψεως µε άξονα, κεφαλή επιφανείας για τη στήριξη της αντλίας και την
τοποθέτηση του ηλεκτροκινητήρα, κατακόρυφο ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα
κοίλου άξονα 1500/1450 RPM, τη βάση επικάθησης και στήριξης της αντλίας , τις οδηγούς
ράβδους ολισθήσεως των αντλιών, δοκούς, κοχλίες και µικροϋλικά στηρίξεως και
συνδέσεως.
Περιλαµβάνονται προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του έργου ανηγµένα σε
εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών, παραδοτέο σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα €
(Αριθµητικά): 11.840,00
Άρθρο Ε-1.2: Ηλεκτροκίνητο αντλητικό λυµάτων αντλ/σιου Α3, 18,5kw
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 10%ΗΛΜ-5 + 90%ΗΛΜ-22)

Υποβρύχια Αντλία Λυµάτων παροχών 140/120 m3/h, µε αντίστοιχα µανοµετρικά 25,18/26,71
m, µε ηλεκτροκινητήρα 1500/1450 στρ./1', 380 V, ισχύος 18,5 ΚW µε το σύστηµα στήριξης,
καθέλκυσης και ανέλκυσης του κλπ, πλήρως εγκατεστηµένο, όπως στις προδιαγραφές.
Περιλαµβάνει (για κάθε αντλία) τη φτερωτή, στόµιο αναρροφήσεως, κατακόρυφη ανοξείδωτη
σωλήνωση καταθλίψεως µε άξονα, κεφαλή επιφανείας για τη στήριξη της αντλίας και την
τοποθέτηση του ηλεκτροκινητήρα, κατακόρυφο ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα
κοίλου άξονα 1500/1450 RPM, τη βάση επικάθησης και στήριξης της αντλίας , τις οδηγούς
ράβδους ολισθήσεως των αντλιών, δοκούς, κοχλίες και µικροϋλικά στηρίξεως και
συνδέσεως.
Περιλαµβάνονται προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του έργου ανηγµένα σε
εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών, παραδοτέο σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένo
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα χιλιάδες πενήντα €
(Αριθµητικά): 11.050,00
Άρθρο Ε-1.3: Ηλεκτροκίνητο αντλητικό λυµάτων αντλ/σιου Α4, 30Κw
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 10%ΗΛΜ-5 + 90%ΗΛΜ-22)
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Υποβρύχια Αντλία Λυµάτων Παροχών 150/120 m3/h, µε αντίστοιχα µανοµετρικά 36,60/38,52
m, µε κινητήρα 1500/1450 στρ./1', 380 V, ισχύος 30 ΚW µε το σύστηµα στήριξης του κλπ,
όπως στις προδιαγραφές.
Περιλαµβάνει (για κάθε αντλία) τη φτερωτή, στόµιο αναρροφήσεως, κατακόρυφη ανοξείδωτη
σωλήνωση καταθλίψεως µε άξονα, κεφαλή επιφανείας για τη στήριξη της αντλίας και την
τοποθέτηση του ηλεκτροκινητήρα, κατακόρυφο ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα
κοίλου άξονα 1500/1450 RPM, τη βάση επικάθησης και στήριξης της αντλίας , τις οδηγούς
ράβδους ολισθήσεως των αντλιών, δοκούς, κοχλίες και µικροϋλικά στηρίξεως και
συνδέσεως.
Περιλαµβάνονται προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του έργου ανηγµένα σε
εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών, παραδοτέο σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένo
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι χιλιάδες οκτακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 16.870,00

Άρθρο Ε-1.4: Ηλεκτροκίνητο Αντλητικό Λυµάτων Αντλ/σιου Α5, 22kw
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 10%ΗΛΜ-5 + 90%ΗΛΜ-22)
Υποβρύχια Αντλία Λυµάτων Παροχών 195/160m3/h, µε αντίστοιχα µανοµετρικά 27,12/29,58
m, µε κινητήρα 1500/1450 στρ./1', 380 V, ισχύος 22 ΚW µε το σύστηµα στήριξης του κλπ,
όπως στις προδιαγραφές.
Περιλαµβάνει (για κάθε αντλία) τη φτερωτή, στόµιο αναρροφήσεως, κατακόρυφη ανοξείδωτη
σωλήνωση καταθλίψεως µε άξονα, κεφαλή επιφανείας για τη στήριξη της αντλίας και την
τοποθέτηση του ηλεκτροκινητήρα, κατακόρυφο ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα
κοίλου άξονα 1500/1450 RPM, τη βάση επικάθησης και στήριξης της αντλίας , τις οδηγούς
ράβδους ολισθήσεως των αντλιών, δοκούς, κοχλίες και µικροϋλικά στηρίξεως και
συνδέσεως.
Περιλαµβάνονται προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του έργου ανηγµένα σε
εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών, παραδοτέο σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένo
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 11.955,00
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Άρθρο Ε-2: Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ
Άρθρο Ε-2.1: Υδραυλική Σύνδεση Αντλιών Αντλιοστάσιου Α2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 10%ΗΛΜ-82 + 20%ΗΛΜ-83 + 70%ΗΛΜ-84)
Υδραυλική σύνδεση εκάστης των αντλιών λυµάτων σε κοινό χαλύβδινο συλλέκτη διαµέτρου
ND 250, µέσω χαλύβδινων σωλήνων, ονοµαστικής διαµέτρου ND150 και των αναγκαίων
εξαρτηµάτων (συστολών, καµπυλών, φλαντζών κλπ) και αποφρακτικών οργάνων δηλ.
συρταρωτής βάνας και βαλβίδας αντεπιστροφής αντιστοίχου διαµέτρου.
Ο κοινός συλλέκτης θα αποτελείται από χαλύβδινο σωλήνα εσωτερικής/ εξωτερικής
διαµέτρου τουλάχιστον 254/267 mm, µε τέσσαρες (4) αναµονές µε φλάντζες, ονοµαστικής
διαµέτρου ND 150, για σύνδεση ισάριθµων αντλιών. Οι πυθµένες του θα είναι µε χαλύβδινες
φλάντζες ονοµαστικής διαµέτρου ND 250. Θα τοποθετηθεί οριζόντια εντός του ξηρού
θαλάµου µαζί µε τις βάνες και τις βαλβίδες αντεπιστροφής κάτωθεν του.
Ο ένας πυθµένας του θα κλειστεί µε τυφλή φλάντζα, ενώ ο άλλος θα συνδεθεί µε την
κεντρική συρταρωτή βάνα ND 250, συστολικό Ταυ ND250/ND150, και στη συνέχεια
φλαντζωτή γωνία 90° ND 250, και χαλύβδινη σωλήνωση ονοµαστικής διαµέτρου ND 250, µε
την οποία και θα συνδεθεί εκτός του θαλάµου µε τον αντίστοιχο καταθλιπτικό αγωγό εκ
πολυαιθυλενίου, µέσω ειδικού συνδέσµου.
Σε κάθε µία από τις αναµονές θα συνδεθεί ειδικό τεµάχιο από χαλυβδοσωλήνα ND 150 και
αντίστοιχη γωνία 90°, µε φλάντζες στα άκρα που θα διέρχεται από τον ξηρό θάλαµο στον
υγρό, κατάλληλα αγκυρωµένο και µονωµένο. Στο άκρο του εντός του υγρού θαλάµου θα
συνδεθεί κατακόρυφος χαλυβδοσωλήνας ND 150 µέχρι του στοµίου κατάθλιψης της αντλίας.
Το συστολικό Ταυ λειτουργεί ως αναµονή ονοµαστικής διαµέτρου ND 150, για την σύνδεση
µέσω αντίστοιχης διαµέτρου συρταρωτής βάνας του σωλήνα εκκένωσης του καταθλιπτικού
αγωγού.
Στις πιο κάτω επιµέρους τιµές και την συνολική τιµή, περιλαµβάνονται το κόστος των
υλικών, των εξαρτηµάτων , των στηριγµάτων και µικροϋλικών καθώς και της εργασίας, της
όλης κατασκευής από το στόµιο κατάθλιψης της κάθε αντλίας στον υγρό θάλαµο, οι
εγκαταστάσεις στον ξηρό θάλαµο του αντλιοστασίου και µέχρι τον ειδικό σύνδεσµο σύνδεσης
του καταθλιπτικού αγωγού εκτός του ξηρού θαλάµου, περιλαµβανοµένης προµήθειας,
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς επί τόπου του έργου ανηγµένες στον υγρό και ξηρό
θάλαµο του αντλιοστασίου και µέχρι τον ειδικό σύνδεσµο σύνδεσης του σε εργασία, καθώς
και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια του έργου
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένo
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 6.880,00

Άρθρο Ε-2.2: Υδραυλική Σύνδεση Αντλιών Αντλιοστασίου Α3
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 10%ΗΛΜ-82 + 20%ΗΛΜ-83 + 70%ΗΛΜ-84)
Υδραυλική σύνδεση εκάστης των αντλιών λυµάτων σε κοινό χαλύβδινο συλλέκτη διαµέτρου
ND 250, µέσω χαλύβδινων σωλήνων, ονοµαστικής διαµέτρου ND150 και των αναγκαίων
εξαρτηµάτων (συστολών, καµπυλών, φλαντζών κλπ) και αποφρακτικών οργάνων δηλ.
συρταρωτής βάνας και βαλβίδας αντεπιστροφής αντιστοίχου διαµέτρου.
Ο κοινός συλλέκτης θα αποτελείται από χαλύβδινο σωλήνα εσωτερικής/ εξωτερικής
διαµέτρου τουλάχιστον 254/267 mm, µε τέσσαρες (4) αναµονές µε φλάντζες, ονοµαστικής
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διαµέτρου ND 150, για σύνδεση ισάριθµων αντλιών. Οι πυθµένες του θα είναι µε χαλύβδινες
φλάντζες ονοµαστικής διαµέτρου ND 250. Θα τοποθετηθεί οριζόντια εντός του ξηρού
θαλάµου µαζί µε τις βάνες και τις βαλβίδες αντεπιστροφής κάτωθεν του.
Ο ένας πυθµένας του θα κλειστεί µε τυφλή φλάντζα, ενώ ο άλλος θα συνδεθεί µε την
κεντρική συρταρωτή βάνα ND 250, συστολικό Ταυ ND250/ND150, και στη συνέχεια µε
χαλύβδινη σωλήνωση ονοµαστικής διαµέτρου ND 250, µε την οποία και θα συνδεθεί εκτός
του θαλάµου µε τον αντίστοιχο καταθλιπτικό αγωγό εκ πολυαιθυλενίου, µέσω ειδικού
συνδέσµου.
Το συστολικό Ταυ λειτουργεί ως αναµονή ονοµαστικής διαµέτρου ND 150, για την σύνδεση
µέσω αντίστοιχης διαµέτρου συρταρωτής βάνας του σωλήνα εκκένωσης του καταθλιπτικού
αγωγού.
Σε κάθε µία από τις αναµονές θα συνδεθεί ειδικό τεµάχιο από χαλυβδοσωλήνα ND 150 και
αντίστοιχη γωνία 90°, µε φλάντζες στα άκρα που θα διέρχεται από τον ξηρό θάλαµο στον
υγρό, κατάλληλα αγκυρωµένο και µονωµένο. Στο άκρο του εντός του υγρού θαλάµου θα
συνδεθεί κατακόρυφος χαλυβδοσωλήνας ND 150 µέχρι του στοµίου κατάθλιψης της αντλίας.
Στις πιο κάτω επιµέρους τιµές και την συνολική τιµή, περιλαµβάνονται το κόστος των
υλικών, των εξαρτηµάτων , των στηριγµάτων και µικροϋλικών καθώς και της εργασίας, της
όλης κατασκευής από το στόµιο κατάθλιψης της κάθε αντλίας στον υγρό θάλαµο, οι
εγκαταστάσεις στον ξηρό θάλαµο του αντλιοστασίου και µέχρι τον ειδικό σύνδεσµο σύνδεσης
του καταθλιπτικού αγωγού εκτός του ξηρού θαλάµου, περιλαµβανοµένης προµήθειας,
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς επί τόπου του έργου ανηγµένες στον υγρό και ξηρό
θάλαµο του αντλιοστασίου και µέχρι τον ειδικό σύνδεσµο σύνδεσης του σε εργασία, καθώς
και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια του έργου
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένo
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες εξακόσια δέκα €
(Αριθµητικά): 5.610,00

Άρθρο Ε-2.3: Υδραυλική Σύνδεση Αντλιών Αντλιοστασίου Α4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 10%ΗΛΜ-82 + 20%ΗΛΜ-83 + 70%ΗΛΜ-84)
Υδραυλική σύνδεση εκάστης των αντλιών λυµάτων σε κοινό χαλύβδινο συλλέκτη διαµέτρου
ND 250, µέσω χαλύβδινων σωλήνων, ονοµαστικής διαµέτρου ND150 και των αναγκαίων
εξαρτηµάτων (συστολών, καµπυλών, φλαντζών κλπ) και αποφρακτικών οργάνων δηλ.
συρταρωτής βάνας και βαλβίδας αντεπιστροφής αντιστοίχου διαµέτρου.
Ο κοινός συλλέκτης θα αποτελείται από χαλύβδινο σωλήνα εσωτερικής/ εξωτερικής
διαµέτρου τουλάχιστον 254/267 mm, µε τέσσαρες (4) αναµονές µε φλάντζες, ονοµαστικής
διαµέτρου ND 150, για σύνδεση ισάριθµων αντλιών. Οι πυθµένες του θα είναι µε χαλύβδινες
φλάντζες ονοµαστικής διαµέτρου ND 250. Θα τοποθετηθεί οριζόντια εντός του ξηρού
θαλάµου µαζί µε τις βάνες και τις βαλβίδες αντεπιστροφής κάτωθεν του.
Ο ένας πυθµένας του θα κλειστεί µε τυφλή φλάντζα, ενώ ο άλλος θα συνδεθεί µε την
κεντρική συρταρωτή βάνα ND 250, συστολικό Ταυ ND250/ND150, και στη συνέχεια µε
χαλύβδινη σωλήνωση ονοµαστικής διαµέτρου ND 250, µε την οποία και θα συνδεθεί εκτός
του θαλάµου µε τον αντίστοιχο καταθλιπτικό αγωγό εκ πολυαιθυλενίου, µέσω ειδικού
συνδέσµου.
Το συστολικό Ταυ λειτουργεί ως αναµονή ονοµαστικής διαµέτρου ND 150, για την σύνδεση
µέσω αντίστοιχης διαµέτρου συρταρωτής βάνας του σωλήνα εκκένωσης του καταθλιπτικού
αγωγού.
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Σε κάθε µία από τις αναµονές θα συνδεθεί ειδικό τεµάχιο από χαλυβδοσωλήνα ND 150 και
αντίστοιχη γωνία 90°, µε φλάντζες στα άκρα που θα διέρχεται από τον ξηρό θάλαµο στον
υγρό, κατάλληλα αγκυρωµένο και µονωµένο. Στο άκρο του εντός του υγρού θαλάµου θα
συνδεθεί κατακόρυφος χαλυβδοσωλήνας ND 150 µέχρι του στοµίου κατάθλιψης της αντλίας.
Στις πιο κάτω επιµέρους τιµές και την συνολική τιµή, περιλαµβάνονται το κόστος των υλικών,
των εξαρτηµάτων , των στηριγµάτων και µικροϋλικών καθώς και της εργασίας, της όλης
κατασκευής από το στόµιο κατάθλιψης της κάθε αντλίας
στον υγρό θάλαµο, οι
εγκαταστάσεις στον ξηρό θάλαµο του αντλιοστασίου και µέχρι τον ειδικό σύνδεσµο σύνδεσης
του καταθλιπτικού αγωγού εκτός του ξηρού θαλάµου, περιλαµβανοµένης προµήθειας,
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς επί τόπου του έργου ανηγµένες στον υγρό και ξηρό
θάλαµο του αντλιοστασίου και µέχρι τον ειδικό σύνδεσµο σύνδεσης του σε εργασία, καθώς
και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια του έργου
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένo
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες οκτακόσια πέντε €
(Αριθµητικά): 5.805,00

Άρθρο Ε-2.4:Υδραυλική Σύνδεση Αντλιών Αντλιοστασίου Α5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 10%ΗΛΜ-82 + 20%ΗΛΜ-83 + 70%ΗΛΜ-84)
Υδραυλική σύνδεση εκάστης των αντλιών λυµάτων σε κοινό χαλύβδινο συλλέκτη διαµέτρου
ND 250, µέσω χαλύβδινων σωλήνων, ονοµαστικής διαµέτρου ND150 και των αναγκαίων
εξαρτηµάτων (συστολών, καµπυλών, φλαντζών κλπ) και αποφρακτικών οργάνων δηλ.
συρταρωτής βάνας και βαλβίδας αντεπιστροφής αντιστοίχου διαµέτρου.
Ο κοινός συλλέκτης θα αποτελείται από χαλύβδινο σωλήνα εσωτερικής/ εξωτερικής
διαµέτρου τουλάχιστον 254/267 mm, µε τέσσαρες (4) αναµονές µε φλάντζες, ονοµαστικής
διαµέτρου ND 150, για σύνδεση ισάριθµων αντλιών. Οι πυθµένες του θα είναι µε χαλύβδινες
φλάντζες ονοµαστικής διαµέτρου ND 250. Θα τοποθετηθεί οριζόντια εντός του ξηρού
θαλάµου µαζί µε τις βάνες και τις βαλβίδες αντεπιστροφής κάτωθεν του.
Ο ένας πυθµένας του θα κλειστεί µε τυφλή φλάντζα, ενώ ο άλλος θα συνδεθεί µε την
κεντρική συρταρωτή βάνα ND 250, συστολικό Ταυ ND250/ND150, και στη συνέχεια
φλαντζωτή γωνία 90° ND 250, και χαλύβδινη σωλήνωση ονοµαστικής διαµέτρου ND 250, µε
την οποία και θα συνδεθεί εκτός του θαλάµου µε τον αντίστοιχο καταθλιπτικό αγωγό εκ
πολυαιθυλενίου, µέσω ειδικού συνδέσµου.
Το συστολικό Ταυ λειτουργεί ως αναµονή ονοµαστικής διαµέτρου ND 150, για την σύνδεση
µέσω αντίστοιχης διαµέτρου συρταρωτής βάνας του σωλήνα εκκένωσης του καταθλιπτικού
αγωγού.
Σε κάθε µία από τις αναµονές θα συνδεθεί ειδικό τεµάχιο από χαλυβδοσωλήνα ND 150 και
αντίστοιχη γωνία 90°, µε φλάντζες στα άκρα που θα διέρχεται από τον ξηρό θάλαµο στον
υγρό, κατάλληλα αγκυρωµένο και µονωµένο. Στο άκρο του εντός του υγρού θαλάµου θα
συνδεθεί κατακόρυφος χαλυβδοσωλήνας ND 150 µέχρι του στοµίου κατάθλιψης της αντλίας.
Στις πιο κάτω επιµέρους τιµές και την συνολική τιµή, περιλαµβάνονται το κόστος των υλικών,
των εξαρτηµάτων , των στηριγµάτων και µικροϋλικών καθώς και της εργασίας, της όλης
κατασκευής από το στόµιο κατάθλιψης της κάθε αντλίας
στον υγρό θάλαµο, οι
εγκαταστάσεις στον ξηρό θάλαµο του αντλιοστασίου και µέχρι τον ειδικό σύνδεσµο σύνδεσης
του καταθλιπτικού αγωγού εκτός του ξηρού θαλάµου, περιλαµβανοµένης προµήθειας,
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς επί τόπου του έργου ανηγµένες στον υγρό και ξηρό
θάλαµο του αντλιοστασίου και µέχρι τον ειδικό σύνδεσµο σύνδεσης του σε εργασία, καθώς
και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια του έργου
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Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένo
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα €
(Αριθµητικά): 6.140,00
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Άρθρο Ε-3: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛ/ΣΙΟΥ
Άρθρο Ε-3.1: Ηλεκτροκίνητος Αναδευτήρας Λυµάτων Αντλ/σιου Α2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 20%ΗΛΜ-5 + 80%ΗΛΜ-22)
Αναδευτήρας µε ηλεκτρ. κινητήρα υποβρυχίου τύπου, 3-φ 400 V,50 Hz, 1400-1450 στρ/1
ισχύος 0,75 -1,50 KW, απευθείας συνεζευγµένου µε την πτερωτή κλπ, όπως στις
προδιαγραφές
Περιλαµβάνει, οδηγούς ράβδους ολισθήσεως και στηρίξεως καθώς και µικροϋλικά στηρίξεως
και συνδέσεως.
Περιλαµβάνονται προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του έργου ανηγµένα σε
εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών, παραδοτέο σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένo
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες διακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 2.270,00

Άρθρο Ε-3.2: Ηλεκτροκίνητος Αναδευτήρας Λυµάτων Αντλ/σιου Α3, Α4, Α5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 20%ΗΛΜ-5 + 80%ΗΛΜ-22)
Αναδευτήρας µε ηλεκτρ. κινητήρα υποβρυχίου τύπου, 3-φ 400 V,50 Hz, 1400-1450 στρ/1
ισχύος 0,75 -1,50 KW, απευθείας συνεζευγµένου µε την πτερωτή κλπ, όπως στις
προδιαγραφές
Περιλαµβάνει, οδηγούς ράβδους ολισθήσεως και στηρίξεως καθώς και µικροϋλικά στηρίξεως
και συνδέσεως.
Περιλαµβάνονται προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του έργου ανηγµένα σε
εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών, παραδοτέο σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένo
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες σαράντα €
(Αριθµητικά): 2.040,00
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Άρθρο Ε-3.3: Σύστηµα Καθέλκυσης και Ανέλκυσης Αντλιών & Αναδευτήρα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-63)
Σύστηµα καθέλκυσης και ανέλκυσης αντλιών και αναδευτήρα ανά αντλιοστάσιο.
Περιλαµβάνει :1) χειροκίνητο υδραυλικό γερανό ονοµαστικού φορτίου 1000 kg µε βραχίονα
µεταβλητού µήκους, επί φορείου σχήµατος Π, που κυλίεται σε µεταλλικούς τροχούς
επιστρωµένους µε ελαστικό και µε άνοιγµα µεταξύ σκελών και µήκος αυτών τουλάχιστον
0,80/1,20 m, αντίστοιχα. 2) χειροκίνητο παλάγκο αλυσίδας ανυψωτικής ικανότητας 1000 Κg,
µε αλυσίδα διαµέτρου Φ6 mm και µήκους τουλάχιστον 7,5 µέτρων.
Με όλα τα µικροϋλικά συνδέσεως και στηρίξεως, δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και
µεταφορά επί τόπου του έργου, ανηγµένες σε εργασία καθώς και η εργασία και δοκιµών,
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένo
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τριακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 1.350,00
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Άρθρο Ε-4: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΕΦΕ∆ΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ,
Άρθρο Ε-4.1: Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος εφεδρικής παροχής, Ισχύος 100/110 KVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-58)
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος εφεδρικής παροχής τριφασικό εναλλασσόµενου ρεύµατος τάσεως
230/400V, 50 περιόδων, ισχύος 100/110 KVA, αποτελούµενο από κινητήρα DIESEL
αερόψυκτο και εναλλακτήρα συναρµολογούµενο επί κοινής µεταλλικής βάσεως µετά
δεξαµενής καυσίµων, πίνακος αυτοµάτου µεταγωγής και λειτουργίας σε περίπτωση
διακοπής του ρεύµατος της ∆ΕΗ, σιγαστήρος µετά των σωληνώσεων απαγωγής
καυσαερίων, πλήρες µε επιπλέον εφεδρική δεξαµενή πετρελαίου 500 λίτρων, κυλινδρική,
πλαστική, ήτοι προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση µε τις βοηθητικές διατάξεις
σωληνώσεων και καλωδιώσεων προς την εφεδρική δεξαµενή καυσίµων και τον πίνακα
µεταγωγής, την κατασκευή βάσεως από σκυρόδεµα, τα λοιπά υλικά και µικροϋλικά και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιµών και παραδόσεως σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένo
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι χιλιάδες διακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 20.250,00

Άρθρο Ε-4.2: Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος εφεδρικής παροχής, Ισχύος 135/150 KVA
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-58)
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος εφεδρικής παροχής τριφασικό εναλλασσόµενου ρεύµατος τάσεως
230/400V, 50 περιόδων, ισχύος 135/150 KVA, αποτελούµενο από κινητήρα DIESEL
αερόψυκτο και εναλλακτήρα συναρµολογούµενο επί κοινής µεταλλικής βάσεως µετά
δεξαµενής καυσίµων, πίνακος αυτοµάτου µεταγωγής και λειτουργίας σε περίπτωση
διακοπής του ρεύµατος της ∆ΕΗ, σιγαστήρος µετά των σωληνώσεων απαγωγής
καυσαερίων, πλήρες µε επιπλέον εφεδρική δεξαµενή πετρελαίου 500 λίτρων, κυλινδρικής,
πλαστικής, ήτοι προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση µε τις βοηθητικές διατάξεις
σωληνώσεων και καλωδιώσεων προς την εφεδρική δεξαµενή καυσίµων και τον πίνακα
µεταγωγής, την κατασκευή βάσεως από σκυρόδεµα, τα λοιπά υλικά και µικροϋλικά και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιµών και παραδόσεως σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρείς χιλιάδες οκτακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 23.850,00
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Άρθρο Ε-5: ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ
Άρθρο Ε-5.1: Γενικός Πίνακας χαµηλής τάσεως Αντλ/σίων Α2 & Α3
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-89)
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός γενικού πίνακα χαµηλής τάσεως του
αντλιοστασίου. Ο πίνακας θα είναι προκατασκευασµένος και δοκιµασµένος στο εργοστάσιο
κατασκευής του και θα περιλαµβάνει όλα τα όργανα διακοπής, προστασίας, µετρήσεως και
ενδείξεως, τις διατάξεις ηλεκτρικής και µηχανικής µανδαλώσης, τα βοηθητικά κυκλώµατα και
τις ασφάλειες, χώρο για τα όργανα του άρθρου και κάθε τι που φαίνεται στα σχέδια και γενικά
κάθε απαιτούµενο εξάρτηµα, µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή εγκατάσταση και
λειτουργία, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Περιγραφές.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες πενήντα €
(Αριθµητικά): 5.050,00
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Άρθρο Ε-5.2: Γενικός Πίνακας χαµηλής τάσεως Αντλ/σίων Α4 & Α5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-89)
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός γενικού πίνακα χαµηλής τάσεως του
αντλιοστασίου. Ο πίνακας θα είναι προκατασκευασµένος και δοκιµασµένος στο εργοστάσιο
κατασκευής του και θα περιλαµβάνει όλα τα όργανα διακοπής, προστασίας, µετρήσεως και
ενδείξεως, τις διατάξεις ηλεκτρικής και µηχανικής µανδαλώσης, τα βοηθητικά κυκλώµατα και
τις ασφάλειες, χώρο για τα όργανα του άρθρου και κάθε τι που φαίνεται στα σχέδια και γενικά
κάθε απαιτούµενο εξάρτηµα, µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή εγκατάσταση και
λειτουργία, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Περιγραφές.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι χιλιάδες διακόσια €
(Αριθµητικά): 6.200,00
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Άρθρο Ε-6: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (συνφ)
Άρθρο Ε-6.1: Πίνακας Πυκνωτών ∆ιόρθωσης Συντελεστή Ισχύος (συνφ) Αντλ/σίων Α2 &Α3
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%ΗΛΜ-52 + 50%ΗΛΜ-55)
Πίνακας χαµηλής τάσεως επίτοιχος για τη εγκατάσταση και τον έλεγχο λειτουργίας των
πυκνωτών διόρθωσης του συντελεστή ισχύος των αντλιών, µε όλα τα απαιτούµενα όργανα
και εξαρτήµατα, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και φαίνεται στα Σχέδια,
συναρµολογηµένος πλήρως και συνδεδεµένος προς την τροφοδότηση και τις καλωδιώσεις
ελέγχου από τον γενικό πίνακα, µε όλα τα µικροϋλικά συνδέσεως και στηρίξεως, δηλαδή
προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά επί τόπου του έργου, ανηγµένες σε εργασία
καθώς και η εργασία εγκατάστασης και δοκιµών, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια οκτακόσια εξήντα €
(Αριθµητικά): 1.860,00

Άρθρο Ε-6.2: Πίνακας Πυκνωτών ∆ιόρθωσης Συντελεστή Ισχύος (συνφ) Αντλ/σίων Α4 &Α5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%ΗΛΜ-52 + 50%ΗΛΜ-55)
Πίνακας χαµηλής τάσεως επίτοιχος για τη εγκατάσταση και τον έλεγχο λειτουργίας των
πυκνωτών διόρθωσης του συντελεστή ισχύος των αντλιών, µε όλα τα απαιτούµενα όργανα
και εξαρτήµατα, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και φαίνεται στα Σχέδια,
συναρµολογηµένος πλήρως και συνδεδεµένος προς την τροφοδότηση και τις καλωδιώσεις
ελέγχου από τον γενικό πίνακα, µε όλα τα µικροϋλικά συνδέσεως και στηρίξεως, δηλαδή
προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά επί τόπου του έργου, ανηγµένες σε εργασία
καθώς και η εργασία εγκατάστασης και δοκιµών, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια οκτακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 1.880,00
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Άρθρο Ε-7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΚΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%ΗΛΜ-52 + 50%ΗΛΜ-55)
Πίνακας χαµηλής τάσεως επίτοιχος για το φωτισµό και την ρευµατοδότηση του οικίσκου και
του θαλάµου των βαλβίδων, καθώς και τον φωτισµό του εξωτερικού χώρου και των λοιπών
καταναλώσεων, µε όλα τα απαιτούµενα όργανα και εξαρτήµατα, όπως περιγράφεται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές και φαίνεται στα Σχέδια, συναρµολογηµένος πλήρως και
συνδεδεµένος µε τον Γενικό Πίνακα και τις καταναλώσεις, µε όλα τα µικροϋλικά συνδέσεως
και στηρίξεως, δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά επί τόπου του έργου,
ανηγµένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκατάστασης και δοκιµών, παραδοτέος σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια δέκα €
(Αριθµητικά): 610,00
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Άρθρο Ε-8: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΤΛ/ΣΙΟΥ
Άρθρο Ε-8.1:Εγκατάσταση ρευµατοδότησης και διανοµής αντλ/σίου Α2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
Η εγκατάσταση ρευµατοδοτήσεως και κινήσεως του αντλιοστασίου περιλαµβάνει:
α) την καλωδίωση από µετρητή ∆ΕΗ στον γενικό πίνακα εντός του οικίσκου και από τον
γενικό πίνακα προς τον πίνακα του Η/Ζ καθώς και τους πίνακες Φωτισµού και Πυκνωτών του
αντλιοστασίου, περιλαµβανοµένων των συνδέσεων, εκσκαφών, επιχώσεων, φρεατίων
επισκέψεως, προστατευτικών σωλήνων, εσχαρών κλπ. και τη σύνδεση µε το σύστηµα
γειώσεως,
β) εγκατάσταση κινήσεως, αποτελούµενη από την καλωδίωση τροφοδοτήσεως των
ηλεκτροκινητήρων των αντλητικών συγκροτηµάτων περιλαµβανοµένων των συνδέσεων,
εκσκαφών, επιχώσεων φρεατίων επισκέψεως, προστατευτικών σωλήνων, εσχαρών κλπ. και
τη σύνδεση µε το σύστηµα γειώσεως,
ήτοι προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά επί τόπου του έργου, ανηγµένες σε εργασία,
καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες εξήντα €
(Αριθµητικά): 2.060,00

Άρθρο Ε-8.2: Εγκατάσταση ρευµατοδότησης και διανοµής αντλ/σίου Α3
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
Η εγκατάσταση ρευµατοδοτήσεως και κινήσεως του αντλιοστασίου περιλαµβάνει:
α) την καλωδίωση από µετρητή ∆ΕΗ στον γενικό πίνακα εντός του οικίσκου και από τον
γενικό πίνακα προς τον πίνακα του Η/Ζ καθώς και τους πίνακες Φωτισµού και Πυκνωτών του
αντλιοστασίου, περιλαµβανοµένων των συνδέσεων, εκσκαφών, επιχώσεων, φρεατίων
επισκέψεως, προστατευτικών σωλήνων, εσχαρών κλπ. και τη σύνδεση µε το σύστηµα
γειώσεως,
β) εγκατάσταση κινήσεως, αποτελούµενη από την καλωδίωση τροφοδοτήσεως των
ηλεκτροκινητήρων των αντλητικών συγκροτηµάτων περιλαµβανοµένων των συνδέσεων,
εκσκαφών, επιχώσεων φρεατίων επισκέψεως, προστατευτικών σωλήνων, εσχαρών κλπ. και
τη σύνδεση µε το σύστηµα γειώσεως,
Ητοι προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά επί τόπου του έργου, ανηγµένες σε
εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες εκατό €
(Αριθµητικά): 4.100,00

Άρθρο Ε-8.3: Εγκατάσταση ρευµατοδότησης και διανοµής αντλ/σίου Α4
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
Η εγκατάσταση ρευµατοδοτήσεως και κινήσεως του αντλιοστασίου περιλαµβάνει:
α) την καλωδίωση από µετρητή ∆ΕΗ στον γενικό πίνακα εντός του οικίσκου και από τον
γενικό πίνακα προς τον πίνακα του Η/Ζ καθώς και τους πίνακες Φωτισµού και Πυκνωτών του
αντλιοστασίου, περιλαµβανοµένων των συνδέσεων, εκσκαφών, επιχώσεων, φρεατίων
επισκέψεως, προστατευτικών σωλήνων, εσχαρών κλπ. και τη σύνδεση µε το σύστηµα
γειώσεως,
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β) εγκατάσταση κινήσεως, αποτελούµενη από την καλωδίωση τροφοδοτήσεως των
ηλεκτροκινητήρων των αντλητικών συγκροτηµάτων περιλαµβανοµένων των συνδέσεων,
εκσκαφών, επιχώσεων φρεατίων επισκέψεως, προστατευτικών σωλήνων, εσχαρών κλπ. και
τη σύνδεση µε το σύστηµα γειώσεως,
Ητοι προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά επί τόπου του έργου, ανηγµένες σε
εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα €
(Αριθµητικά): 2.930,00

Άρθρο Ε-8.4: Εγκατάσταση ρευµατοδότησης και διανοµής αντλ/σίου Α5
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102)
Η εγκατάσταση ρευµατοδοτήσεως και κινήσεως του αντλιοστασίου περιλαµβάνει:
α) την καλωδίωση από µετρητή ∆ΕΗ στον γενικό πίνακα εντός του οικίσκου και από τον
γενικό πίνακα προς τον πίνακα του Η/Ζ καθώς και τους πίνακες Φωτισµού και Πυκνωτών του
αντλιοστασίου, περιλαµβανοµένων των συνδέσεων, εκσκαφών, επιχώσεων, φρεατίων
επισκέψεως, προστατευτικών σωλήνων, εσχαρών κλπ. και τη σύνδεση µε το σύστηµα
γειώσεως,
β) εγκατάσταση κινήσεως, αποτελούµενη από την καλωδίωση τροφοδοτήσεως των
ηλεκτροκινητήρων των αντλητικών συγκροτηµάτων περιλαµβανοµένων των συνδέσεων,
εκσκαφών, επιχώσεων φρεατίων επισκέψεως, προστατευτικών σωλήνων, εσχαρών κλπ. και
τη σύνδεση µε το σύστηµα γειώσεως,
Ητοι προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά επί τόπου του έργου, ανηγµένες σε
εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα €
(Αριθµητικά): 2.190,00
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Άρθρο Ε-9: ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
Σύστηµα γειώσεως, αποτελούµενο από θεµελιακή γείωση µε χαλύβδινη ταινία, θερµά
επιψευδαργυρωµένη, διατοµής 30χ3,5 mm, που θα τοποθετηθεί στα περιµετρικά θεµέλια του
οικίσκου και θα συνδεθεί µε τον οπλισµό µέσω καταλλήλων σφιγκτήρων ή συγκολλήσεως.
Στην ταινία θα συνδεθούν υποδοχές γείωσης που θα φθάνουν 40 εκ. άνω της στάθµης του
εδάφους και του δαπέδου του οικίσκου για την γείωση της παροχής, του πίνακα, του Η/Ζ
και όλων των µεταλλικών στοιχείων της εγκατάστασης, µε όλα τα µικροϋλικά συνδέσεως και
στηρίξεως,
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 650,00
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Άρθρο Ε-10: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-7)
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραιτήτων υλικών για
συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως ύδρευσης κτιρίου οικίσκου, δηλαδή σωληνώσεων,
στηριγµάτων, βανών, νιπτήρα, ρακόρ, είδη κρουνοποιείας, και για τη σύνδεσή τους και για
κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η εγκατάσταση να είναι πλήρης και σύµφωνη προς
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 670,00
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Άρθρο Ε-11: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραιτήτων υλικών για
συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως αποχέτευσης ακαθάρτων οικίσκου Η/Ζ, δηλαδή
αγωγών, στηριγµάτων, φρεατίων , για τη σύνδεσή τους µε το ∆ηµ. δίκτυο αποχέτευσης ή τον
θάλαµο αναρρόφησης του αντιστοίχου αντλιοστασίου και για κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή
εργασία ώστε η εγκατάσταση να είναι πλήρης και σύµφωνη προς τις απαιτήσεις των
Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 500,00
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Άρθρο Ε-12: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραιτήτων υλικών για
συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως ενεργητικής πυροπροστασίας, δηλαδή φορητών
πυροσβεστήρων, συστήµατος αυτόµατης κατάσβεσης Η/Ζ πλήρες µετά του πίνακα
συναγερµού, καλωδιώσεων, πυρανιχνευτών, φαροσειρήνας και φωτεινών σηµάνσεων
εξόδου διαφυγής, στηριγµάτων και για κάθε µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η
εγκατάσταση να είναι πλήρης και σύµφωνη προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού και των σχεδίων.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 770,00
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Άρθρο Ε-13: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟΥ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%ΗΛΜ-52 + 50%ΗΛΜ-55)
Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού Οικίσκου πίνακα και Η/Ζ. Περιλαµβάνει τα φωτιστικά
σώµατα εντός και εκτός-επί του κτιρίου, τα καλώδια, τους διακόπτες, τους ρευµατοδότες,
τους σωλήνες προστασίας των καλωδίων, τα κυτία διακλαδώσεως, τους διακλαδωτήρες, µε
όλα τα µικροϋλικά συνδέσεως και στηρίξεως, δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και
µεταφορά επί τόπου του έργου, ανηγµένα σε εργασία, καθώς και την εργασία
εγκαταστάσεως και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννιακόσια σαράντα €
(Αριθµητικά): 940,00
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Άρθρο Ε-14:ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)
Τοπικό σύστηµα αυτοµάτου λειτουργίας και ελέγχου Αντλιοστασίου. Αποτελείται από
Προγραµµατιζόµενο Λογικό Ελεγκτή (ΠΛΕ ή PLC), από 2 διακόπτες στάθµης µε πλωτήρες
(φλοτεροδιακόπτες) , και ένα αισθητήρα στάθµης πιεζοηλεκτρικού τύπου.
Ο ΠΛΕ θα διαθέτει τροφοδοτικό και µπαταρία και τουλάχιστον 16 ψηφιακές και 2 αναλογικές
εισόδους και 8 ψηφιακές εξόδους µε γαλβανική µόνωση. Επίσης θα είναι εξοπλισµένος µε
εξόδους για εύκολη τροφοδοσία αναλογικών αισθητήρων και θα διαθέτει κάρτα ασύρµατης
επικοινωνίας και modem για επικοινωνία µε συστήµατα SCADA ή και µε τερµατικές συσκευές
(pagers, GSM/SMS). Επιπρόσθετα, η συσκευή θα είναι εξοπλισµένη µε µία (1) θύρα
σειριακής επικοινωνίας RS232.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται, το αντίστοιχο λογισµικό και η συσκευή και η εργασία για τον
προγραµµατισµό και την ρύθµισή του.
Οι διακόπτες στάθµης, θα είναι βαθµού προστασίας ΙΡ68. Η χωρητικότητα διακοπής του
µικροδιακόπτη θα είναι για ωµικό φορτίο AC, 250V, 10Α και για επαγωγικό φορτίο AC, 250V,
3Α µε cosφ = 0,5.
Ο αισθητήρας στάθµης θα είναι υδροστατικού (πιεζοηλεκτρικού) τύπου µεγάλης ακριβείας,
µε τάση λειτουργίας 24 VDC (12….30 VDC), τάση εξόδου 4-20 mA (δισύρµατη σύνδεση) και
φορτίο ≤600 Ω και IP68 και πεδίο µέτρησης 0 έως 5 m.
Όλα τα ανωτέρω νοούνται πλήρως εγκαταστηµένα και συνδεδεµένα και ρυθµισµένα µε τα
υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως και στηρίξεως, δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και
µεταφορά επί τόπου του έργου, ανηγµένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως,
και δοκιµών, παραδοτέων σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά χιλιάδες εκατό €
(Αριθµητικά): 7.100,00
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Άρθρο Ε-15:ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)
Το κεντρικό σύστηµα ελέγχου θα αποτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή µε δόκιµο
λειτουργικό σύστηµα, το αντίστοιχο Λογισµικό (SCADA) κατάλληλο για την διαχείριση
τουλάχιστον δώδεκα (12) αντλιοστασίων µε πέντε άδειες χρήσης, καθώς επίσης και
εκτυπωτή, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και µε όλα τα µικροϋλικά συνδέσεως και
στηρίξεως, δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά επί τόπου του έργου, καθώς
και την εργασία εγκαταστάσεως, προγραµµατισµού, τεκµηρίωσης, δοκιµών, εκπαίδευσης,
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή τεµαχίου (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 12.500,00
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Άρθρο Ε-16: ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
Καλώδιο βρόγχου θωρακισµένο (LiYCY) διπολικό διατοµής 2x1,5mm2, δηλαδή προµήθεια
και προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθέτησης εντός
πλαστικού σωλήνα διελεύσεως καλωδίων για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά µέτρο µήκους(µ.µ.) πλήρως εγκατεστηµένο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και σαράντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,45
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

αριθ. ΚΥΑ

1
2
3
4

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

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

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)

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 12620

Αδρανή για σκυρόδεµα

Γενικής εφαρµογής

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για
σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα

Γενικής εφαρµογής

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13139

Αδρανή κονιαµάτων

Γενικής εφαρµογής

5

ΕΛΟΤ EN 934-2

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέµατος - Ορισµοί,
απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση

Γενικής εφαρµογής

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσµατα τοιχοποιίας Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και
επισήµανση

Γενικής εφαρµογής

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4

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

Γενικής εφαρµογής

7

ΕΝ 197-1

Τσιµέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και
κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα

Γενικής εφαρµογής

7

ΕΝ 197-2

Τσιµέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής

14

ΕΛΟΤ EN 12839

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Στοιχεία περιφράξεων

Γενικής εφαρµογής

14

ΕΛΟΤ EN 13263-1

Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεµα - Μέρος 1: Ορισµοί,
απαιτήσεις και κριτήρια συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής

14

ΕΛΟΤ EN 14216

Τσιµέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια
συµµόρφωσης ειδικών τσιµέντων πολύ χαµηλής
θερµότητας ενυδάτωσης

Γενικής εφαρµογής

14

ΕΛΟΤ EN 14647

Ασβεσταργιλικό τσιµέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και
κριτήρια συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής

14

ΕΛΟΤ EN 14889-1

Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες Ορισµοί, προδιαγραφές και συµµόρφωση

Γενικής εφαρµογής

5
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ΚΩ∆.
ΦΕΚ

Κατασκευαστικός
τοµέας

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

14

ΕΛΟΤ EN 14889-2

Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 2: Πολυµερικές ίνες Ορισµοί, προδιαγραφές και συµµόρφωση

Γενικής εφαρµογής

14

ΕΛΟΤ EN 14964

Άκαµπτα υποστρώµατα για ασυνεχή στέγαση Ορισµοί και χαρακτηριστικά

Γενικής εφαρµογής

14

ΕΛΟΤ EN 15167-1

Λειοτριβηµένη κοκκοποιηµένη σκωρία υψικαµίνων για
χρήση σε σκυρόδεµα, κονιάµατα και ενέµατα - Μέρος
1: Ορισµοί, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής

14

ΕΛΟΤ EN 15743

Τσιµέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση, προδιαγραφές
και κριτήρια συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής

14

ΕΛΟΤ EN 197-4

Τσιµέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και
κριτήρια συµµόρφωσης τσιµέντων υψικαµίνων µε
χαµηλή πρώιµη αντοχή

Γενικής εφαρµογής

14

ΕΛΟΤ EN 450-1

Ιπτάµενη τέφρα για σκυρόδεµα - Μέρος 1: Ορισµός,
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής

14

ΕΛΟΤ EN 934-5

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόµενου σκυροδέµατος Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και
επισήµανση

Γενικής εφαρµογής

15

ΕΛΟΤ EN 15368

Υδραυλικά συνδετικά για µη δοµικές εφαρµογές Ορισµοί προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής

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

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

12

12

12

12

12
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14

ΕΛΟΤ EN 15275

∆οµικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισµός των
αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική συναρµογή
µεταλλικών στοιχείων στις κατασκευές και τεχνικά
έργα

Επισκευές ενισχύσεις

14

ΕΛΟΤ EN 1

Θερµάστρες υγρών καυσίµων µε καυστήρες εξάτµισης

ΗΛΜ

ΕΛΟΤ EN 1020

Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου µε
καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς, µε
ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει
τα 300 kW µε ενσωµατω-µένο ανεµιστήρα για την
υποστήριξη της µεταφοράς αέρα καύσης ή/και των
προϊόντων καύσης

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 12285-2

Χαλύβδινες δεξαµενές κατασκευασµένες σε
εργοστάσιο - Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικές
δεξαµενές απλού και διπλού τοιχώµατος για υπέργεια
αποθήκευση εύφλεκτων και µη εύφλεκτων υγρών που
ρυπαίνουν το νερό

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 12566-1

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι 50
ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 1:
Προκατασκευασµένες σηπτικές δεξαµενές

ΗΛΜ

ΕΛΟΤ EN 12566-3

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι 50
ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 3: Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας αποβλήτων οικιακής χρήσης, έτοιµες για
τοποθέτηση ή/και επι τόπου, συναρµολογούµενες

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 12566-4

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι 50
ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 4: Σηπτικές δεξαµενές
συναρµολογηµένες επί τόπου από
προκατασκευασµένα στοιχεία

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 13160-1

Συστήµατα ανίχνευσης διαρροής - Μέρος 1: Γενικές
αρχές

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 13341

Θερµοπλαστικές σταθερές δεξαµενές για υπέργεια
αποθήκευση καυσίµου θέρµανσης, κηροσίνης και
πετρελαίου οικιακής χρήσης - Πολυαιθυλένιο δια
εµφυσήσεως και περιστροφής και πολυαµίδιο 6 µε
ανιοντικό πολυµερισµό δεξαµενών - Απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµών

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 13616

∆ιατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για σταθερές
δεξαµενές υγρών καυσίµων

ΗΛΜ

14
14

ΕΛΟΤ EN 14339
ΕΛΟΤ EN 14384

Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόµια
Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόµια

ΗΛΜ
ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 416-1

Μη οικιακοί ανηρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη
φωτεινής ακτινοβολίας, µε ένα καυστήρα µε
ανεµιστήρα - Μέρος 1: Ασφάλεια

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 621

Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου µε
καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς µε
ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει
τα 300 kw χωρίς ανεµιστήρα για την υποστήριξη της
µεταφοράς αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσης

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 777-1

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

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 777-2

Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε
ανεµιστήρα - Μέρος 2: Σύστηµα E, ασφάλεια

ΗΛΜ

14

14
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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 7774

Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε
ανεµιστήρα - Μέρος 4: Σύστηµα Η, ασφάλεια

ΗΛΜ

15

ΕΛΟΤ EN 14229

∆οµική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες γραµµές

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 1057

Χαλκός και κράµατα χαλκού - Στρογγυλοί
χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, για νερό και αέριο σε
εγκαταστάσεις υγιεινής και θερµάνσεως

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΕΛΟΤ EN 1123-1

Σωλήνες και εξαρτήµατα σωληνώσεων από χάλυβα µε
γαλβάνισµα εν θερµώ συγκολληµέ-νων κατά µήκος µε
σύνδεση αρσενικού - θηλυκού για συστήµατα
αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιµές, έλεγχος
ποιότητας

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΕΛΟΤ EN 1124-1

Σωλήνες και εξαρτήµατα σωλήνων από ανοξείδωτο
χάλυβα µε διαµήκη ραφή µε σύνδεση ελεύθερου
άκρου και µούφας για συστήµατα αποβλήτων - Μέρος
1: Απαιτήσεις, δοκιµές, έλεγχος ποιότητας

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12050-1

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

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12050-2

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

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΕΛΟΤ EN 12050-3

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και
γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών - Μέρος 3:
Εγκαταστάσεις άντλησης για απόβλητα που περιέχουν
κοπρανώδη υλικά για περιορισµένες εφαρµογές

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12050-4

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και
γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών - Μέρος 4:
Αντεπιστροφές βαλβίδες για απόβλητα µη περιέχοντα
κοπρανώδη υλικά και απόβλητα περιέχοντα
κοπρανώδη υλικά

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12380

Βαλβίδες εισαγωγής ατµοσφαιρικού αέρα για
συστήµατα αποχέτευσης - Απαιτήσεις, µέθοδοι
δοκιµών και αξιολόγηση της συµµόρφωσης

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12446

Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόµησης - Εξωτερικά στοιχεία
από σκυρόδεµα

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12737

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Σχάρες δαπέδου και σταυλισµού

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12764

Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες υδροµασάζ

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12809

Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν µε
στερεά καύσιµα - Ονοµαστική θερµική ισχύς έως 50
kW - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

14

14
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14

ΕΛΟΤ EN 12815

Οικιακά µαγειρεία που λειτουργούν µε στερεά καύσιµα
- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13063-1

Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε
εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για
αντίσταση σε φλόγα - αιθάλη

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13063-2

Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε
εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη Μέρος 2: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής σε υγρές
συνθήκες

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13063-3

Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων από κεραµικά
στοιχεία - Μέρος 3: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για
συστήµατα απαγωγής αέρα καπνοδόχων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13069

Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώµατα από
άργιλο/κεραµική ύλη για συστήµατα καπνοδόχων Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13084-5

Eλεύθεpα ιστάµενες καπνοδόχοι - Μέρος 5: Υλικά για
αγωγούς από τούβλα - Προδιαγραφές προϊόντος

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΕΛΟΤ EN 13084-7

Ελεύθερα ιστάµενες καπνοδόχοι - Μέρος 7:
Προδιαγραφές προϊόντος για κυλινδρικές κατασκευές
από χάλυβα για χρήση σε καπνοδόχους µονού
τοιχώµατος από χάλυβα και εσωτερικούς αγωγούς
από χάλυβα

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1319

Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρµανση χώρου,
εξαναγκασµένης συναγωγής, µε καυστήρες µε
ανεµιστήρα, µε ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου µη
υπερβαίνουσα τα 70kW

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13229

Εντιθέµενες συσκευές, περιλαµβανοµένων ανοικτών
εστιών που καίνε στερεά καύσιµα - Απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13240

Θερµαντήρες χώρου που λειτουργούν µε στερεά
καύσιµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13310

Νεροχύτες κουζίνας - Λειτουργικές απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13407

Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικές απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13502

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για
απολήξεις καπνοδόχων από άργιλο/κεραµική ύλη

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13564-1

∆ιατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις κτιρίων Μέρος 1: Απαιτήσεις

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14037-1

Θερµαντικά σώµατα οροφής, δι' ακτινοβολίας,
τροφοδοτούµενα µε νερό θερµοκρασίας κάτω από
120°C - Μέρος 1: Τεχνικές προδιαγραφές και
απαιτήσεις

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14296

Είδη υγιεινής - Νιπτήρες κοινής χρήσης

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14428

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

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14471

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

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14528

Πυγολουτήρες (µπιντέ) - Λειτουργικές απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14
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14

ΕΛΟΤ EN 1457

Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από άργιλο/κεραµική
ύλη - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14688

Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Λειτουργικές απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14785

Θερµαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων µε
ξύλινα πλινθία - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14800

Εύκαµπτοι κυµατοειδείς µεταλλικοι σωλήνες για την
ασφάλεια σύνδεσης οικιακών συσκευών που
χρησιµοποιούν αέρια καύσιµα.

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14909

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

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΕΛΟΤ EN 14989-1

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
µεταλλικών καπνοδόχων και αεραγωγών ανεξαρτήτως
υλικού για εφαρµογές θέρµανσης κλειστού χώρου Μέρος 1: Κατακόρυφα τερµατικά αέρος/καπνού για
συσκευές C 6

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14989-2

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για
µεταλλικές καπνοδόχους και υλικά, ανεξαρτήτως
αγωγών παροχής αέρα για εφαρµογές κλειστού τύπου
- Μέρος 2: Αγωγοί προσαγωγής και απαγωγής αέρα
για εφαρµογές κλειστού τύπου

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 15069

Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για συστήµατα
µεταλλικών σωληνώσεων που χρησιµοποιούνται στη
σύνδεση οικιακών συσκευών αερίων καυσίµων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 15250

Οικιακές συσκευές θέρµανσης µε καύση στερεών
καυσίµων για χαµηλή απελευθέρωση θερµότητας

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1806

Καπνοδόχοι - Στοιχεία άργιλο/κεραµικά για αγωγούς
καπνοδόχων µονού τοιχώµατος - Απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1825-1

Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασµού,
επιδόσεις και δοκιµές, σήµανση και έλεγχος ποιότητας

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1856-1

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις µεταλλικών καπνοδόχων Μέρος 1: Προϊόντα που βασίζονται σε σύστηµα
καπνοδόχων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1856-2

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

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1857

Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί
από σκυρόδεµα

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1858

Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Στοιχεία από
σκυρόδεµα

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 442-1

Θερµαντικά σώµατα και εναλλάκτες Θερµότητας Μέρος 1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΕΛΟΤ EN 681-1

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που
χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ύδρευσης και
αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο ελαστικό

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΕΛΟΤ EN 681-2

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που
χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ύδρευσης και
αποχέτευσης - Μέρος 2: θερµοπλαστικά ελαστοµερή

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

14

14
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ΕΛΟΤ EN 681-3

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές
ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 3: Αφρώδη υλικά
βουλκανισµένου ελαστικού

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

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

Σωλήνες και εξαρτήµατα από χυτοσίδηρο, οι
συνδέσεις τους και παρελκόµενα για την εκκένωση του
νερού από τα κτίρια - Απαιτήσεις, µέθοδοι δοκιµών και
διασφάλιση ποιότητας

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 969

Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια,
εξαρτήµατα και οι συνδέσεις τους για σωληνώσεις
αερίου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 997

Λεκάνες WC και λεκάνες µε δοχείο πλύσεως µε
ενσωµατωµένη οσµοπαγίδα

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

15

ΕΛΟΤ EN 14055

∆οχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

15

ΕΛΟΤ EN 14516

Λουτήρες για οικιακή χρήση

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

15

ΕΛΟΤ EN 14527

Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή
χρήση

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

15

ΕΛΟΤ EN 15821

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

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

15

ΕΛΟΤ EN 331

Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού
πυθµένα για εγκαταστάσεις αερίου σε κτίρια

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 13659

Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας

Κουφώµατα

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01

Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος,
χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και
εξωτερικά ετυστήµατα θυρών για πεζούς χωρίς
χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού

Κουφώµατα

9

ΕΛΟΤ EN 13241-1

Πόρτες για χώρους βιοµηχανικούς, εµπορικούς και
στάθµευσης - Πρότυπο προϊόντος - Μέρος 1:
Προϊόντα χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και
ελέγχου καπνού

Κουφώµατα

14

ΕΛΟΤ EN 1125

Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων πανικού
χειριζόµενες µε οριζόντια δοκό για χρήση σε οδεύσεις
διαφυγής - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κουφώµατα

14

ΕΛΟΤ EN 1154

Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόµενου κλεισίµατος
θυρών - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κουφώµατα

14

14

14

14
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14

ΕΛΟΤ EN 1155

Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για
ανακλινόµενες πόρτες - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής

Κουφώµατα

14

ΕΛΟΤ EN 12209

Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές µηχανικής
λειτουργίας και κυπριά - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής

Κουφώµατα

14

ΕΛΟΤ EN 179

Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων κινδύνου
χειριζόµενες µε χειρολαβή ή πιεζόµενη πλάκα, για
χρήση σε οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής

Κουφώµατα

14

ΕΛΟΤ EN 1935

Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί µεντεσέδες Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών

Κουφώµατα

15

ΕΛΟΤ EN 14846

Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Ηλεκτροµηχανικές
κλειδαριές και θήκες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κουφώµατα

1
1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2

Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλλο
Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3

Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεµα (αδρανή συνήθη
και ελαφρά)

Κτιριακά έργα

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4

Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό
σκυρόδεµα

Κτιριακά έργα

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5

Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους

Κτιριακά έργα

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 13561

Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και
ασφάλειας

Κτιριακά έργα

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1

Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1:
Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα

Κτιριακά έργα

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2

Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2
κονίαµα τοιχοποιίας

Κτιριακά έργα

3

ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1

∆οµική Άσβεστος - Μέρος 1 Ορισµοί, Προδιαγραφές
και Κριτήρια Συµµόρφωσης

Κτιριακά έργα

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1341

Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ 13165

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς
παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτο αφρό
πολυουρεθάνης (PUR) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13162

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς
παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW) Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικούς
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυστερίνη
(EPS) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13164

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς
παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό
πολυστερίνης (XPS) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13166

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς
παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13167

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς
παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13168

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς
παραγόµενα προϊόντα από ξυλόµαλλο (WW) Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα
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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

Προϊόντα από φυσικούς λίθους - ∆ιαστασιολογηµένα
πλακίδια - Απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

8

ΕΛΟΤ ΕΝ 12058

Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα
και σκάλες - Απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

8

ΕΛΟΤ ΕΝ 1469

Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για
επενδύσεις - Απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

9

ΕΛΟΤ EN 13830

Πετάσµατα όψεων - Πρότυπο προϊόντος

Κτιριακά έργα

11

ΕΛΟΤ EN 14915

Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και
σήµανση

Κτιριακά έργα

12

ΕΛΟΤ EN 14509

Αυτοφερόµενα θερµοµονωτικά πάνελς µε µεταλλική
κάλυψη και από τις δύο όψεις - Βιοµηχανικώς
παραγόµενα προϊόντα - Προδιαγραφές

Κτιριακά έργα

13

ΕΛΟΤ 14342

Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της
συµµόρφωσης και σήµανση

Κτιριακά έργα

13

ΕΛΟΤ EN 13986

Πετάσµατα µε βάση το ξύλο για δοµική χρήση Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και
σήµανση

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15283-1

Γυψοσανίδες οπλισµένες µε ίνες - Ορισµοί, απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1: Γυψοσανίδες µε
υφασµάτινο οπλισµό

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15283-2

Γυψοσανίδες οπλισµένες µε ίνες - Ορισµοί, απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2: Ινοπλισµένες
γυψοσανίδες

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15285

Μωσαϊκοί λίθοι - ∆ιαστασιολογηµένα πλακίδια για
δάπεδα και σκάλες (εσωτερικά και εξωτερικά)

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1158

Μεταλλικά εξαρτήµατα κτιρίων - ∆ιατάξεις συντονισµού
πόρτας - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1168

Προϊόντα προκατασκευασµένα από σκυρόδεµα ∆ιάτρητες πλάκες µε διαµήκη κενά

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 12004

Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της
συµµόρφωσης, ταξινόµηση και χαρακτηρισµός

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 12467

Επίπεδα φύλλα ινοτσιµέντου - Προδιαγραφές
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 12843

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Ιστοί
και στύλοι

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 12859

Γυψότουβλα - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 12860

Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα - Ορισµοί,
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα
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Τίτλος Προτύπου

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

Συνδετικά και επιχρίσµατα από γύψο - Μέρος 1:
Ορισµοί και απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1344

Κεραµικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13454-1

Συνδετικά, σύνθετα συνδετικά και βιοµηχανικώς
παραγόµενα µίγµατα για επικαλύψεις δαπέδων µε
βάση το θειικό ασβέστιο - Μέρος 1: Ορισµοί και
απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13658-1

Μεταλλικά πλέγµατα και γωνιές - Ορισµοί, απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1: Εσωτερικά
επιχρίσµατα

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13658-2

Μεταλλικά πλέγµατα και γωνίες - Ορισµοί, απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2: Εξωτερικά επιχρίσµατα

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13693

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Ειδικά στοιχεία για στέγες

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13707

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα ασφαλτικά
φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Ορισµοί και
χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13747

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Προκατασκευασµένες πλάκες για συστήµατα δαπέδων

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13748-1

Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 1: Πλάκες από µωσαϊκό
για εσωτερική χρήση

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13748-2

Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 2: Πλάκες από µωσαϊκό
για εξωτερική χρήση

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13813

Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων - Υλικό
επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13815

Χυτά, γύψινα, ινοπλισµένα προϊόντα - Ορισµοί,
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13859-1

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και
χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 1:
Υποστρώµατα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13859-2

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και
χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 2:
Υποστρώµατα τοίχων

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13915

Προκατασκευασµένα πετάσµατα γυψοσανίδων µε
πορώδη πυρήνα από χαρτόνι - Ορισµοί, απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα
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Τίτλος Προτύπου

14

ΕΛΟΤ EN 13950

Σύνθετα θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13956

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και
ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Ορισµοί
και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13963

Υλικά αρµών για γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13964

Ψευδοροφές - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13967

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και
ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων
χώρων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13969

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

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13970

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτόπανα για τον
έλεγχο της διαπερατότητας των ατµών - Ορισµοί και
χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13978-1

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Προκατασκευασµένοι χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων
- Μέρος 1: Απαιτήσεις για χώρους στάθµευσης από
οπλισµένο σκυρόδεµα µονολιθικής κατασκευής ή
αποτελούµενους από ανεξάρτητα οτοιχεία
συγκεκριµένων διαστάσεων

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13984

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και
ελαστοµερή φύλλα ελέγχου διαπερατότητας ατµών Ορισµοί και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14016-1

Συνδετικά από µαγνησίτη για επικαλύψεις - Καυστική
µαγνησία και χλωριούχο µαγνήσιο - Μέρος 1: Ορισµοί,
απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14041

Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και πολυστρωµατικά
καλύµµατα δαπέδου - Βασικά χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

ΕΛΟΤ EN 14063-1

Θερµοµονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου
κατασκευαζόµενα προϊόντα ελαφροβαρών αδρανών
διογκωµένης αργίλου (LWA) - Μέρος 1: Προδιαγραφή
για χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την
εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14064-1

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα
ορυκτόµαλλου (MW) για επιτόπια εφαρµογή χαλαρής
πλήρωσης - Μέρος 1: Προδιαγραφή για χαλαρής
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14190

Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14195

Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήµατα
γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14209

14

ΕΛΟΤ EN 14246

14
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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

Μεταλλικές γωνίες και ελάσµατα για γυψοσανίδες Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14411

Κεραµικά πλακίδια - Ορισµοί, ταξινόµηση,
χαρακτηριστικά και σήµανση

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14496

Συγκολλητικά µε βάση το γύψο για σύνθετα
θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα και γυψοσανίδες Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14566

Μηχανικά στερεωτικά για συστήµατα γυψοσανίδων Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14716

Ψευδοροφές υπό τάνυση - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14782

Αυτοφερόµενα µεταλλικά φύλλα για στέγαση,
εξωτερική επικάλυψη και εσωτερική επένδυση Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14783

Πλήρως στηριζόµενα µεταλλικά φύλλα και ταινίες για
στέγαση, εξωτερικές επικαλύψεις και εσωτερικές
επενδύσεις - Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14843

14

ΕΛΟΤ EN 14904

14

ΕΛΟΤ EN 14933

Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης
για εφαρµογές πολιτικού µηχανικού - Βιοµηχανικώς
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυοτερίνη
(EPS) - Προδιαγραφές

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14934

Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης
για εφαρµογές πολιτικού µηχανικού - Βιοµηχανικώς
παραγόµενα προϊόντα από αφρώδη εξηλασµένη
πολυστερίνης (XPS) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14967

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα
υγροµόνωσης τοίχων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14991

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Στοιχεία θεµελίωσης

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14992

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Στοιχεία προκατασκευασµένων τοίχων

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15037-1

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία
πλήρωσης - Μέρος 1: ∆οκοί

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15037-4

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία
πλήρωσης - Μέρος 4: Στοιχεία πλήρωσης από
διογκωµένη πολυοτερίνη

Κτιριακά έργα

14
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14

ΕΛΟΤ EN 15102

∆ιακοσµητικές επικαλύψεις τοίχων - Προϊόντα σε
µορφή ρολλών και φύλλων

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1520

Προκατασκευασµένα οπλισµένα στοιχεία από
σκυρόδεµα ελαφρών αδρανών ανοιχτής δοµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15435

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Πλίνθοι µε διάκενα από σκυρόδεµα µε συνήθη ή
ελαφροβαρή αδρανή - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15498

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Πλίνθοι µε διάκενα από σκυρόδεµα µε ροκανίδια
ξύλου - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15824

Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά
επιχρίσµατα µε βάση οργανικά συνδετικά

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1873

Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης Μεµονωµένοι πλαστικοί φεγγίτες - Προδιαγραφή
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 413-1

Τσιµέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Σύνθεση,
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 438-7

∆ιακοσµητικά πολύστρωµα υψηλής συµπίεσης (HPL) Φύλλα µε βάση θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες
(συνήθως αποκαλούµενα πολύστρωµα) - Μέρος 7:
Συµπαγή πολύστρωµα και σύνθετα πλαίσια από HPL
για εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις τοίχων και
οροφών

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 490

Κεραµίδια και εξαρτήµατα τους από σκυρόδεµα για
επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχων Προδιαγραφές προϊόντος

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 492

Πλακίδια από ινοτσιµέντο και εξαρτήµατα Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 494

Σχηµατοποιηµένες πλάκες από ινοτσιµέντο και
εξαρτήµατα - Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι
δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 516

Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης Εγκαταστάσεις πρόσβασης στεγών - ∆ιάδροµοι
επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 517

Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - Άγκιστρα
ασφαλείας

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 520

Γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 534

Κυµατοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφή
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 544

Ασφαλτικές πλάκες µε ενίσχυση από ορυκτό ή/και
συνθετικό υλικό - Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι
δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 771-6

Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6:
Στοιχεία τοιχοποιίας από φυσικό λίθο

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 845-1

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας Μέρος 1: Αγκύρια, λάµες στερέωσης, λάµες
ανάρτησης και στηρίγµατα

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 845-2

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας Μέρος 2: Υπέρθυρα

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 845-3

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας Μέρος 3: Χαλύβδινο πλέγµα οπλισµού οριζόντιων
αρµών.

Κτιριακά έργα
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15

ΕΛΟΤ EN 13245-2

Πλαστικά - Προφίλ από µη πλαστικοποιηµένο
πολύ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC - U) για κτιριακές
εφαρµογές - Μέρος 2: Προφίλ από PVC - U και PVC UE για τελειώµατα εσωτερικού και εξωτερικού
τοιχώµατος και οροφής

Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 14303

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

Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 14304

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

Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 14305

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

Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 14306

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

Κτιριακά έργα

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

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός
παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 14963

Επικαλύψεις στεγών - Συνεχείς φωτοπερατές στέγες
από πλαστικό υλικό µε ή χωρίς ορθοστάτες Ταξινόµηση απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών

Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 15037-2

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία
πλήρωσης - Μέρος 2: Στοιχεία πλήρωσης από
σκυρόδεµα

Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 15037-3

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία
πλήρωσης - Μέρος 3: Στοιχεία πλήρωσης από άργιλο

Κτιριακά έργα

15

15

15

15
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ΕΛΟΤ EN 15599-1

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα
διογκωµένου περλίτη (EP) - Μέρος 1: Προδιαγραφή
για συνδεδεµένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα
πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 15600-1

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα
διογκωµένου βερµικουλίτη (EV) - Μέρος 1:
Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 10025-1

Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες κατασκευών Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης

Μεταλλικές
κατασκευές

ΕΛΟΤ EN 10088-4

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι
παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και
χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για δοµικές
χρήσεις

Μεταλλικές
κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 10088-5

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι
παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση για
ράβδους, χονδροσύρµατα, σύρµατα, διατοµές και
στιλπνά προϊόντα για δοµικές χρήσεις

Μεταλλικές
κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 10210-1

Κοίλες διατοµές κατασκευών µε τελική κατεργασία εν
θερµώ από µη κεκραµένους και λεπτόκοκκους
χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης

Μεταλλικές
κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 10219-1

Συγκολλητές κοίλες διατοµές κατασκευών
διαµορφωµένες εν ψυχρώ από µη κεκραµένους και
λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι
παράδοσης

Μεταλλικές
κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 10340

Χυτοχάλυβες κατασκευών

Μεταλλικές
κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 10343

Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δοµικές χρήσεις Τεχνικοί όροι παράδοσης

Μεταλλικές
κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 13479

Αναλώσιµα συγκόλλησης - Πρότυπο γενικό προϊόν για
πλήρωση µετάλλων και συλλιπάσµατα για
συγκόλληση µε τήξη µεταλλικών υλικών

Μεταλλικές
κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 15048-1

Κατασκευή συναρµολόγησης κοχλίωσης χωρίς
προφόρτιση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

Μεταλλικές
κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 15088

Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - ∆οµικά προϊόντα
για κατασκευές - Τεχνικές συνθήκες ελέγχου και
παράδοσης

Μεταλλικές
κατασκευές

15

ΕΛΟΤ EN 1090-1

Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουµίνιο Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της
συµµόρφωσης των δοµικών στοιχείων

Μεταλλικές
κατασκευές

10

ΕΛΟΤ ΕΝ 14250

Ξύλινες κατασκευές - Απαιτήσεις προϊόντος για
προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία µε διάτρητη
µεταλλική πλάκα συναρµολόγησης

Ξύλινες κατασκευές

11

ΕΛΟΤ EN 14374

∆οµική ξυλεία - Πολυστρωµατικές επικαλύψεις δοµικής
ξυλείας – Απαιτήσεις

Ξύλινες κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 14080

Ξύλινες κατασκευές - Αντικολλητή ξυλεία - Απαιτήσεις

Ξύλινες κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 14081-1

Ξύλινες κατασκευές - ∆οµική ξυλεία ορθογωνικής
διατοµής ταξινοµηµένη µε την αντοχή της - Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις

Ξύλινες κατασκευές

15

14

K:\N0300a\cons\tefhi\5288_TM.doc

- 112 -

Ν0300a/5288/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

14
14

ΕΛΟΤ EN 14545
ΕΛΟΤ EN 14592

Ξύλινες κατασκευές - Σύνδεσµοι - Απαιτήσεις
Ξύλινες κατασκευές - Στερεωτικά µε οπή - Απαιτήσεις

Ξύλινες κατασκευές
Ξύλινες κατασκευές

4

ΕΛΟΤ 13055-2

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή
ασφαλτοµιγµάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και
εφαρµογών µε σταθεροποιηµένα ή µη
σταθεροποιηµένα υλικά

Οδοποιία

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

Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7: Εφέδρανα σφαιρικά
και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE

Οδοποιία

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1343

Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 12352

Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Προειδοποιητικοί
σηµατοδότες και σηµατοδότες ασφάλειας

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 12368

Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί
σηµατοδότες

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 12676-1

Αντιθαµβωτικά συστήµατα οδών - Μέρος 1: Επίδοση
και χαρακτηριστικά

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 12966-1

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

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13108-1

Ασφαλτσµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 1:
Ασφαλτικό σκυρόδεµα

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13108-2

Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 2:
Ασφαλτικό σκυρόδεµα για πολύ λεπτές στρώσεις

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13108-3

Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 3:
Μαλακά ασφαλτοµίγµατα

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13108-4

Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 4:
Ασφαλτοµίγµατα εν θερµώ (Hot Rolled Asphalt)

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13108-5

Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 5:
Ασφαλτική σκυροµαστίχη

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13108-6

Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 6:
Ασφαλτοµαστίχη

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13108-7

Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 7:
Πορώδες ασφαλτόµιγµα

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 1317-5

Οδικά συστήµατα αναχαίτισης - Μέρος 5: Απαιτήσεις
προϊόντος και αξιολόγηση της συµµόρφωσης για
συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 1337-3

Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 3: Ελαστοµερή
εφέδρανα

Οδοποιία
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14

ΕΛΟΤ EN 1337-5

Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα
εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς

14

ΕΛΟΤ EN 1337-8

14

ΕΛΟΤ EN 13808

14

ΕΛΟΤ EN 13877-3

Οδοστρώµατα από σκυρόδεµα - Μέρος 3:
Προδιαγραφές για χρήση βλήτρων σε οδοστρώµατα
από σκυρόδεµα

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13924

Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προδιαγραφές
για ασφάλτους οδοστρωσίας υψηλής σκληρότητας

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 14023

Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο
προδιαγραφών, για τροποποιηµένη άσφαλτο µε
πολυµερή

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 14188-1

Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 1:
Προδιαγραφές για θερµά υλικά σφράγισης

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 14188-2

Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 2:
Προδιαγραφές για ψυχρά υλικά σφράγισης

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 14188-3

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

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 1423

Προϊόντα οριζόντιας σήµανσης οδών - Προϊόντα
επίπασης - Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή
και µίγµατα αυτών

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 14388

∆ιατάξεις µείωσης θορύβου από οδική κυκλοφορία Προδιαγραφές

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 14399-1

Συστήµατα δοµικών κοχλιών υψηλής αντοχής για
προένταση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 1463-1

Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών - Ανακλαστήρες
οδοστρωµάτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις αρχικών
επιδόσεων

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 14695

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα ασφαλτικά
φύλλα στεγάνωσης καταστρωµάτων γεφυρών από
σκυρόδεµα και άλλων επιφανειών από σκυρόδεµα µε
κυκλοφορία οχηµάτων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 15050

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Στοιχεία γεφυρών

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 15129

Αντισεισµικά συστήµατα

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 15258

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 15322

Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο
προδιαγραφών για διαλύµατα και ρευστοποιηµένα
συνδετικά ασφαλτικών

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 15381

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση σε
οδοστρώµατα και ασφαλτοτάπητες

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 15382

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην υποδοµή
συγκοινωνιακών έργων

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 523

Περιβλήµατα προενταµένων τενόντων από
περιελιγµένη χαλύβδινη ταινία - Ορολογία, απαιτήσεις,
έλεγχος ποιότητας

Οδοποιία
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15

ΕΛΟΤ EN 12899-1

Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες

Οδοποιία

15

ΕΛΟΤ EN 12899-2

Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόµενα στοιχεία σήµανσης
νησίδων

Οδοποιία

15

ΕΛΟΤ EN 12899-3

Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης Μέρος 3: Οριοδείκτες και οπισθοανακλαστικά στοιχεία

Οδοποιία

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4

Ιστοί φωτισµού - Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς
φωτισµού από οπλισµένο και προεντεταµένο
σκυρόδεµα

Οδοποιία κλπ

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5

Ιστοί φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους
ιστούς φωτισµού

Οδοποιία κλπ

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6

Ιστοί φωτισµού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς
φωτισµού από αλουµίνιο

Οδοποιία κλπ

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7

Ιστοί φωτισµού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς
φωτισµού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές

Οδοποιία κλπ

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1338

Κυβόλιθοι από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής

Οδοποιία κλπ

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1339

Πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής

Οδοποιία κλπ

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1340

Κράσπεδα από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής

Οδοποιία κλπ

5

ΕΛΟΤ EN 13251

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και
σχετικών µε αυτά προϊόντων για χρήση σε υπόγεια
έργα, θεµελιώσεις και κατασκευών αντιστήριξης

Οδοποιία κλπ

5

ΕΛΟΤ EN 13252

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και σχετικών µε αυτά
προϊόντων για χρήση σε συστήµατα αποστράγγισης

Οδοποιία κλπ

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1342

Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Οδοποιία κλπ

14
14

ΕΛΟΤ EN 12271
ΕΛΟΤ EN 12273

Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές
Επιστρώσεις µε ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις

Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ
Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ

14

ΕΛΟΤ EN 12794

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Πάσσαλοι θεµελίωσης

Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ

5

ΕΛΟΤ EN 12094-1

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα C02 - Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής για αυτόµατο ηλεκτρικό έλεγχο και
µηχανισµούς χρονο - καθυστέρησης

Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ EN 12094-13

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 13:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για βαλβίδες ελέγχου
και βαλβίδες αντεπιστροφής

Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ EN 12259-3

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος
3: Εγκαταστάσεις ξηρού συναγερµού

Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ EN 12259-4

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού - Μέρος 4:
Υδροκίνητες διατάξεις συναγερµού

Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ EN 671-1

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε
εύκαµπτους σωλήνες - Μέρος 1: Πυροσβεστικές
φωλιές µε ηµιάκαµπτο σωλήνα

Πυρασφάλεια
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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

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
οτυστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 12:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για πνευµατικές
διατάξεις συναγερµού

Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 2 Απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµής για µη αυτόµατο ηλεκτρικό έλεγχο
και διατάξεις καθυστέρησης

Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 3:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για χειροκίνητους
µηχανισµούς ενεργοποίησης και διακοπής

Πυρασφάλεια

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 4:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα
βαλβίδων δοχείου και τους ενεργοποιητές τους

Πυρασφάλεια

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα πυρόσβεσης µε αέριο - Μέρος 5:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για επιλογή βαλβίδων
υψηλής και χαµηλής πίεσης και των ενεργοποιητών
τους σε συστήµατα CΟ2

Πυρασφάλεια

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 6:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για το µη ηλεκτρικά
αδρανοποιηµένο µηχανισµό σε συστήµατα CΟ2

Πυρασφάλεια

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 7:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ακροφύσια σε
συστήµατα CΟ2

Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 9:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ειδικούς
πυρανιχνευτές

Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος
1: Καταιονητήρες

Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος
2: Συστήµατα συναγερµού µε υδραυλική βαλβίδα

Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού - Μέρος 5:
Ανιχνευτές ροής νερού

Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα σκόνης Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για
εξαρτήµατα

Πυρασφάλεια

5

5

5

5

5

5
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5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα σκόνης Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή και συντήρηση

Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα αφρού Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα

Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε
σωλήνες - Μέρος 2 Συστήµατα µε επιπεδούµενους
σωλήνες

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 1:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ηλεκτρικές
διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου και χρονοκαθυστέρησης

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10

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

Πυρασφάλεια

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 για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 12:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για πνευµατικές
διατάξεις συναγερµού.

Πυρασφάλεια

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-13

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 13:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για βαλβίδες ελέγχου
και βαλβίδες αντεπιστροφής

Πυρασφάλεια

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 2:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µη ηλεκτρικές
διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου και χρονοκαθυστέρησης

Πυρασφάλεια

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 3:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για χειροκίνητους
µηχανισµούς ενεργοποίησης και διακοπής

Πυρασφάλεια

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 4:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα
βαλβίδων δοχείων και των ενεργοποιητών τους

Πυρασφάλεια

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 5:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για βαλβίδες επιλογής
υψηλής και χαµηλής πίεσης και των ενεργοποιητών σε
συστήµατα CO2

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 6:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για το µη ηλεκτρικό
αδρανοποιηµένο µηχανισµό µε συστήµατα CO2

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 7:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ακροφύσια σε
συστήµατα CO2

Πυρασφάλεια

9

9

9

9

9

9

9
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ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-8

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 8:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για συνδέσµους

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 9:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ειδικούς
πυρανιχνευτές

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.01

Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 1:
Προδιαγραφή για πετάσµατα καπνού

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.02

Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 2:
Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και ανεµιστήρες
απαγωγής θερµότητας

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.03

Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 3:
Προδιαγραφή για µηχανισµούς απαγωγής καπνού και
θερµότητας

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.06

Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 6:
Προδιαγραφή για συστήµατα διαφορικής πίεσης Σύνεργα εξαρτηµάτων

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.10

Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος
10: Παροχές ενέργειας

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1

Μόνιµασυστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος
1: Καταιονιτήρες

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος
2: Συστήµατα συναγερµού µε υδραυλική βαλβίδα

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος
3: Βαλβίδα συναγερµού ξηρού τύπου

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού - Μέρος 4:
Υδροκίνητες διατάξεις συναγερµού

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για
συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού - Μέρος 5:
Ανιχνευτές ροής νερού

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα σκόνης Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για
εξαρτήµατα

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα σκόνης Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή και συντήρηση

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα αφρού Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για
εξαρτήµατα

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 14604

∆ιατάξεις ανιχνευτών καπνού

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.02

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 2:
Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.03

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 3:
Ηχητικές διατάξεις συναγερµού

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 4:
Εξοπλισµός παροχής ισχύος

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 5:
Ανιχνευτές θερµότητας - Σηµειακοί ανιχνευτές

Πυρασφάλεια

9
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9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 7:
Ανιχνευτές καπνού - Σηµειακοί ανιχνευτές που
λειτουργούν µε διάχυτο φώς, δέσµη φωτός ή ιονισµό

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.10

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος
10: Ανιχνευτές φλόγας - Σηµειακοί ανιχνευτές

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.11

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος
11: Εκκινητές χειρός

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.12

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος
12: Ανιχνευτές καπνού - Γραµµικοί ανιχνευτές που
λειτουργούν µε ακτίνα φωτός

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.17

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος
17: Αποµονωτές βραχυκυκλώµατος

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.18

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος
18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.20

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος
20: Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.21

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος
21: Εξοπλισµός µετάδοσης συναγερµού και σηµάτων
προειδοποίησης για την ύπαρξη σφαλµάτων

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.25

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος
25: Ραδιοζευκτά εξαρτήµατα

Πυρασφάλεια

14

ΕΛΟΤ EN 54-16

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος
16: Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων συναγερµού µε
φωνή

Πυρασφάλεια

14

ΕΛΟΤ EN 54-24

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

Πυρασφάλεια

15

ΕΛΟΤ EN 12101-7

Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 7:
∆ιατοµές αγωγών καπνού

Πυρασφάλεια

15

ΕΛΟΤ EN 12101-8

Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 8:
∆ιαφράγµατα ελέγχου καπνού

Πυρασφάλεια

15

ΕΛΟΤ EN 15650

Αερισµός κτιρίων - Πυροδιαφράγµατα

Πυρασφάλεια

15

ΕΛΟΤ EN 54-23

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος
23: ∆ιατάξεις συναγερµού - Οπτικές διατάξεις
συναγερµού

Πυρασφάλεια

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13450

Αδρανή για έρµα σιδηροδροµικών γραµµών

Σιδηροδροµικά

5

ΕΛΟΤ EN 13250

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση στην
κατασκευή σιδηροδρόµων

Σιδηροδροµικά

9

ΕΛΟΤ EN 1279-5

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

Υαλουργικά

9

ΕΛΟΤ EN 14179-2

Υαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστοπυ-ριτική
ύαλος ασφαλείας σκληρυµένη θερµικά και
κατεργασµένη µε Heat Soak - Μέρος 2: Αξιολό-γηση
της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

9

ΕΛΟΤ EN 14321-2

Υαλος για δοµική χρήση - Θερµικά σκληρυµένη ύαλος
ασφαλείας µε βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες - Μέρος
2: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά
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ΕΛΟΤ EN 14449

Υαλος για δοµική χρήση - Ύαλος πολλαπλών
στρώσεων και ύαλος ασφαλείας πολλαπλών
στρώσεων - Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος

Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 1036-2

Ύαλος δοµικής χρήσης - Καθρέπτες από επίπεδο
γυαλί µε επικάλυψη αργύρου για εσωτερική χρήση Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης, πρότυπο
προϊόντος

Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 1051-2

Yαλος για δοµική χρήση - Υαλότουβλα δόµησης και
επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της
συµµόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 1096-4

Yαλος για δοµική χρήση - Επενδυµένη ύαλος - Μέρος
4: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 12150-2

Ύαλος για δοµική χρήση - θερµικά σκληρυµένη νάτριο
- άσβεστο - πυριτική ύαλος - Μέρος 2: Αξιολόγηση της
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 12337-2

Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - πυριτική
ύαλος ενισχυµένη χηµικά - Μέρος 2: Αξιολόγηση της
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 13024-2

Ύαλος για δοµική χρήση - θερµικά σκληρυµένη
βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας - Μέρος 2:
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 14178-2

Υαλος για δοµική χρήση - Προϊόντα υάλου µε βάση
πυριτικές αλκαλικές γαίες - Μέρος 2: Αξιολόγηση της
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 1748-1-2

Yαλος για δοµική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα Βοριοπυριτικοί ύαλοι - Μέρος 1 - 2: Αξιολόγηση της
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 1748-2-2

Yαλος για δοµική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα Μέρος 2 - 2: Υαλοκεραµικά - Αξιολόγηση της
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 1863-2:

Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - πυριτική
ύαλος ενισχυµένη θερµικά - Μέρος 2: Αξιολόγηση της
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 572-9

Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά προϊόντα από
νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλο - Μέρος 9:
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

ΕΛΟΤ EN 13253

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και σχετικών µε αυτά
προϊόντων σε συστήµατα ελέγχου εξωτερικής
διάβρωσης

Υδραυλικά έργα

ΕΛΟΤ EN 13254

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και
σχετικών µε αυτά προϊόντων για χρήση στην
κατασκευή δεξαµενών και φραγµάτων

Υδραυλικά έργα

ΕΛΟΤ ΕΝ 13255

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και
σχετικών µε αυτά προϊόντων για χρήση στην
κατασκευή καναλιών

Υδραυλικά έργα

ΕΛΟΤ ΕΝ 13256

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και
σχετικών µε αυτά προϊόντων για χρήση στην
κατασκευή σηράγγων και υπογείων κατασκευών

Υδραυλικά έργα

9

5

5

5

5
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ΕΛΟΤ ΕΝ 13257

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και
σχετικών µε αυτά προϊόντων για χρήση στην
κατασκευή σηράγγων και υπογείων κατασκευών

Υδραυλικά έργα

ΕΛΟΤ ΕΝ 13265

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και
σχετικών µε αυτά προϊόντων για έργα αντιρρύπανσης
υγρών αποβλήτων

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 10224

Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατα για
τη µεταφορά υδατικών υγρών συµπεριλαµβανοµένου
του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο Τεχνικοί όροι παράδοσης

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 10255

Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για
συγκόλληση και κατασκευή σπειρωµάτων - Τεχνικοί
όροι παράδοσης

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 10311

Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτηµάτων για τη
µεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών υγρών

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 10312

Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες
µεταφοράς υδατικών υγρών συµπεριλαµβανοµένου
του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο Τεχνικοί όροι παράδοσης

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13101

Βαθµίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήµανση,
δοκιµές και αξιολόγηση της συµµόρφωσης

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13361

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή δεξαµενών
και φραγµάτων

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13362

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή αυλακιών

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13491

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση διαφράγµατος υγρών στην
κατασκευή σηράγγων και υπόγειων έργων

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13492

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή χώρων
απόθεσης υγρών αποβλήτων, σταθµών µεταφοράς ή
δευτερεύουσας αποθήκευσης

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13493

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή χώρων
αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1433

Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών
και οχηµάτων - Ταξινόµηση, σχεδιασµός και
απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της
συµµόρφωσης

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14396

Σταθερές κλίµακες ανθρωποθυρίδων

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14680

Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερµοπλαστικών σωλήνων
χωρίς πίεση - Προδιαγραφές

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14814

Συγκολλητικά για τα συστήµατα πλαστικών
σωληνώσεων για ρευστά υπό πίεση - Προδιαγραφές

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14844

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Οχετοί ορθογωνικής διατοµής

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1916

Τσιµεντοσωλήνες και ειδικά τεµάχια από σκυρόδεµα
άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε ίνες χάλυβα

Υδραυλικά έργα

5

5
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14

ΕΛΟΤ EN 1917

Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από
σκυρόδεµα άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε ίνες
χάλυβα

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 295-10

Εφυαλωµένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήµατα και
σύνδεσµοι τους για αποχετεύσεις και υπονόµους Μέρος 10: Απαιτήσεις επίδοσης

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 588-2

Σωλήνες από ινοτσιµέντο για οχετούς και
αποχετεύσεις - Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και θυρίδες
επίσκεψης

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 598

Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια,
εξαρτήµατα και οι συνδέσεις τους για εφαρµογές
αποχέτευσης - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών

Υδραυλικά έργα

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1

Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή

Υδραυλικά, Λιµενικά

16

ETAG 001

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα Παραρτήµατα Α και Β

Επισκευές ενισχύσεις

16

ETAG 001

Μεταλλικά αγκύρια για γρήση στο σκυρόδεµα Παράρτηµα C

Επισκευές ενισχύσεις

16

ETAG 001-1

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυοόδεµα - Μέρος
1: Γενικότητες

Επισκευές ενισχύσεις

16

ETAG 001-2

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση ατο σκυρόδεµα - Μέρος
2: αγκύρια εκτόνωσης ελεγχόµενα µε δυναµόµετρο

Επισκευές ενισχύσεις

16

ETAG 001-3

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα - Μέρος
3: αγκύρια βραχείας κεφαλής

Επισκευές ενισχύσεις

16

ETAG 001-4

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδευα - Μέρος
4: αγκύρια διαστολής ελεγχόµενης παραµόρφωσης

Επισκευές ενισχύσεις

16

ETAG 001-5

Μεταλλικά αγκύρια νια χρήση στο σκυρόδευα - Μέρος
5: Ενσωµατωµένα αγκύρια

Επισκευές ενισχύσεις

16

ETAG 001-6

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα - Μέρος
6: Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για µη δοµικές
εφαρµογές

Επισκευές ενισχύσεις

16

ETAG 002-1

Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγιστικά Μέρος 1: Συστήµατα µε ή χωρίς στηρίγµατα

Κουφώµατα

16

ETAG 002-2

Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγιστικά Μέρος 2: Συστήµατα αλουµινίου µε επίστρωση

Κουφώµατα

16

ETAG 002-3

Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγιστικά
Μέρος 3: Συστήµατα µε ενσωµατωµένη θερµοφραγή
στη διατοµή

Κουφώµατα

16

ETAG 003

Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά τους για
διαγωριστικά εσωτερικών χώρων

Κτιριακά έργα

16

ETAG 004

Εξωτερικά συστήµατα θερµοµόνωσης µε εξωτεοικό
επίχρισµα - ETICS

Κτιριακά έργα

16

ETAG 005

Eξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά υγρής
επάλειψης για στεγάνωση δωµάτων

Κτιριακά έργα

16

ETAG 006

Συστήυατα µηχανικά στερεωµένων εύκαυπτων
µεµβρανών στενάνωσης δωµάτων

Κτιριακά έργα

16

ETAG 007

Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για κτίρια µε
ξύλινο σκελετό

Ξύλινες κατασκευές

16

ETAG 008

Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
προκατασκευασµένες κλίµακες.

Κτιριακά έργα
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16

ETAG 009

Μόνιµα µη φέροντα εξώφυλλα από εξαρτήµατα µε
συµπαροµαρτούντα υλικά ή συναρµολογη-θέντα
συστήµατα, τοποθετούµενα σε διάτρητα στοιχεία ή
πετάσµατα µονωτικών υλικών και σε ορισµένες
περιπτώσεις και σε σκυρόδεµα.

Κτιριακά έργα

16

ETAG 010

Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
αυτοφερόµενα διαφανή προϊόντα κάλυψης στεγών

Κτιριακά έργα

16

ETAG 011

Υποστυλώµατα και δοκοί ελαφράς σύνθεσης µε βάση
το ξύλο

Ξύλινες κατασκευές

16

ETAG 012

Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
κατασκευή κτιρίων από προκατασκευασµένο δοµικό
στοιχείο

Κτιριακά έργα

16

ETAG 013

Εξαρτήµατα προέντασης και συµπαροµαρτούντα
υλικά για προεντεταµένες κατασκευές

Οδοποιία

16

ETAG 014

Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών
συστηµάτων θερµοµόνωσης µε εξωτερικό επίχρισµα.

Κτιριακά έργα

16

ETAG 015

Τρισδιάστατα καρφοελάσµατα

Ξύλινες κατασκευές

16

ETAG 016-1

Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα - Μέρος 1:
Γενικότητες

Κτιριακά έργα

16

ETAG 016-2

Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφρά πετάσµατα - Μέρος 2:
Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόµενων ελαφρών
πετασµάτων για χρήση σε στέγες

Κτιριακά έργα

ETAG 016-3

Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσµατα - Μέοος 3:
Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερό-µενων ελαφρών
πετασµάτων για χρήση σε εξωτερικούς τοίχους και
πλακόστρωτες επενδύσεις

Κτιριακά έργα

16

ETAG 016-4

Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα - Μέρος 4:
Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόµενων ελαφρών
πετασµάτων για χρήση σε εσωτερικούς τοίχους και
οροφές

Κτιριακά έργα

16
16

ETAG 017
ETAG 018-1

Εξαρτήµατα και υλικά επενδύσεων
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 1: Γενικότητες

Κτιριακά έργα
Πυρασφάλεια

16

ETAG 018-4

Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 4: Προϊόντα και
εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
πυροπροοτατευτικά πετάσµατα, πλάκες και τάπητες

Πυρασφάλεια

16

ETAG 019

Προκατασκευασµένα φέροντα πετάσµατα µε βάση το
ξύλο µε τανυσµένη επικάλυψη

Κτιριακά έργα

16

ETAG 020-1

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

Κτιριακά έργα

16

ETAG 020-2

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε
σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες εφαρµογές
- Μέρος 2: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε συνήθη
σκυροδέµατα

Κτιριακά έργα

16

ETAG 020-3

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε σκυρόδεµα
και τοιχοποιία σε µη φέρουσες εφαρµογές - Μέρος 3:
Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε συµπαγή τοιχοποιία

Κτιριακά έργα

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
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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

ETAG 021-1

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά αποθηκών
ψυχρής συντήρησης - Μέρος 1: Εξαρτήµατα µε
συµπαροµαρτούντα υλικά για κατασκευή ψυχρών
θαλάµων

ΗΛΜ

16

ETAG 021-2

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά αποθηκών
ψυχρής συντήρησης Μέρος 2: Εξαρτήµατα µε
συµπαροµαρτούντα υλικά για τα περιβλήµατα καθώς
και για τα κτίρια αποθηκών ψυχρής συντήρησης

ΗΛΜ

16

ETAG 022

Εξαρτήυατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
στενάνωση εξωτερικών δωµάτων και τοίχων Προσαρτήµατα Α, Β, Γ, ∆, E, ΣΤ, Ζ, H και I

Κτιριακά έργα

ETAG 022-1

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
στενάνωση εξωτερικών δωµάτων και τοίχων - Μέρος
1: Επιστρώσεις υγρής επάλειψης µε ή χωρίς
προστασία

Κτιριακά έργα

ETAG 022-2

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
εξωτερική στενάνωση δωµάτων και τοίχων - Μέρος 2:
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
εύκαµπτα φύλλα

Κτιριακά έργα

16

ETAG 022-3

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
εξωτερική στεγάνωση δωµάτων και τοίχων - Μέρος :2
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά µε πλάκες
εγγενώς στεγανοποιηµένες

Κτιριακά έργα

16

ETAG 023

Προκατασκευασµένες κτιριακές µονάδες

Κτιριακά έργα

16

ETAG 024

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
κατασκευή κτιρίων µε πλαίσια από σκυρόδεµα

Κτιριακά έργα

16

ETAG 025

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
κατασκευή κτιρίων µε µεταλλικά πλαίσια

Κτιριακά έργα

16

ETAG 026-1

Πυροφράγµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 1:
Γενικότητες

Πυρασφάλεια

16

ETAG 026-2

Πυροφράνµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 2:
Σφοανιστικά έναντι διείσδυσης της φωτιάς

Πυρασφάλεια

16

ETAG 026-3

Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 3:
Σφραγιστικά για ευθύγραµµες συνδέσεις και γεµίσµατα
κενών

Πυρασφάλεια

16

ETAG 026-5

Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 5
Φράγµατα κοιλοτήτων

Πυρασφάλεια

16

ETAG 027

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
προστασία από πτώσεις βράχων

Οδοποιία

16

ETAG 029

Μεταλλικά αγκύρια µε βλήτρα νια χρήση σε τοιχοποιία.
Προσάρτηµα Α, προσάρτηµα Β, Προσάρτηµα Γ

Επισκευές ενισχύσεις

16

ETAG 031-1

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
ανεστραµµένη µόνωση δωµάτων. Μέρος 1 :
Γενικότητες

Κτιριακά έργα

16

ETAG 031-2

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
ανεστραµµένη µόνωση δωµάτων - Μέρος 2 : Μόνωση
µε προστατευτική επίστρωση

Κτιριακά έργα

16

16

16

16
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16

ETAG 033

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά υγρής
εφαρµογής για στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών

Οδοποιία

16

ETAG 035

Ασφαλτοδέµατα πολύ λεπτής στρώσης

Οδοποιία

16

ETAG018-2

Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 2: Αντιδραστική
επικάλυψη για πυροπροστασία χαλύβδινων στοιχείων

Πυρασφάλεια

16

ETAG018-3

Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 3: Εξωτερικά
επιχρίσµατα και εξαρτήµατα µε συµπαρο-µαρτούντα
υλικά για εφαρµογές πυραντίστασης

Πυρασφάλεια
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